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Sammanfattning
Energieffektivisering är ett av Trafikverkets högst prioriterade områden. 
Under flera år har verksamhetsområde Investering arbetat aktivt med frågan 
och sedan 2011 finns energieffektivisering med i distriktens och Nationella 
projekts styrkort.

Riksdag och Regering ställer genom Näringsdepartementet krav på att 
Trafikverket ska redovisa hur arbetet med minskade klimatgasutsläpp och 
minskad energianvändning fortlöper. Dessa krav har sedan formulerats som 
styrkortsmål för distrikten och Nationella projekt.

Sedan 2013 är det alla investeringsprojekt som öppnas för trafik innevarande 
kalenderår som ska redovisa. Projekten beräknar och redovisar energi- 
besparingar och minskade CO2-utsläpp till respektive distrikts controller 
som sammanställer siffrorna till styrkortet.

Den här sammanfattande rapporten ger en överblick över det energi- 
effektiviseringsarbete som rapporterats av investeringsprojekten 2013, 
samtidigt som den fångar upp och sprider kunskap om hur Invetseringspro-
jekten kan utföras än energieffektivare och med lägre koldioxidutsläpp.
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Förord
Verksamhetsområde Investering har under flera år arbetat med energi-
effektivisering i projekten. Arbetet får allt bättre fäste i organisationen. Det 
finns ett ständigt behov av nya energibesparande åtgärder i Trafikverkets 
anläggningsprojekt. Genom att sprida information om energieffektivise-
ringsarbetet samt att ta upp frågan vid projekterings– och byggmöten ökar 
samarbetet inom branschen och fler möjligheter till minskad energianvänd-
ning upptäcks.

 
Urban Jonsson
Enhetschef Miljö
Investering, Teknik och Miljö
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Bakgrund och syfte
Energieffektivisering = Att med minskad energianvändning uppnå samma 
nytta som tidigare eller att med samma energianvändning uppnå en större 
nytta än tidigare.

Ett energieffektivt transportsystem är en av Trafikverkets 6 strategiska 
utmaningar. De strategiska utmaningarna är identifierade kritiska områden 
där det finns ett gap mellan det önskvärda tillståndet och den förväntade 
utvecklingen. Inom utmaningen finns strategiska mål och strategier som är 
underlag för vad vi måste prioritera i det kortare perspektivet. 

En av de största utmaningarna vi står inför är att anpassa transportsystemet 
till framtidens situation med begränsade och delvis osäkra energitillgångar 
och med krav på att utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande 
ämnen måste sänkas radikalt.  Om vi ska uppnå ett energieffektivt transport-
system som samtidigt ger god tillgänglighet krävs helt nya lösningar. Sam-
tidigt måste alla möjligheter att effektivisera inom ramen för nuvarande 
system tas till vara. Det finns stor potential att minska energianvändningen 
inom byggande, drift och underhåll av infrastrukturen. 

Trafikverket har inriktningen att energieffektivisera såväl väg– och ban- 
hållningen som vår övriga verksamhet. Det innebär exempelvis att vi ska  
inkludera energianvändning i funktionskraven vid upphandlingar och 
minska användningen av el i järnvägssystemet och i övriga elanläggningar. 
Klimatfrågan ska vara en viktig utgångspunkt i planeringen av transport- 
systemet. 

Ineffektiv energianvändning binder också upp kapital som annars skulle 
kunna användas till annat inom våra investeringsprojekt. Energi- 
användningen i byggande, drift och underhåll av infrastrukturen står för en 
betydande del av systemets totala energianvändning. Det är en viktig uppgift 
för Trafikverket att reducera energiåtgången i såväl egen som upphandlad 
verksamhet.

Energin vi använder medför i regel också en påverkan på miljön. Den fossila 
energianvändning som är svår att byta ut ska vi också planera för att utnyttja 
så effektivt som möjligt. 

Strategiska mål för Ett energieffektivt transportsystem

Trafikverkets insatser ska ge väsentliga bidrag till uppfyllelse av riksdagens  
beslutade mål om koldioxidutsläpp i den ickehandlande sektorn, samt till  
uppfyllelse av målet 10 procent förnyelsebart bränsle i transportsektorn.

Trafikverkets insatser ska ge väsentliga bidrag till att energianvändningen i  
transportsektorn minskar.
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Från och med 2013 finns kvantitativa styrkortsmål för hur mycket investerings- 
projekten ska minska sin energianvändning. För 2013 såg målen ut så här:

Nord: 9 GWh      Mitt: 1 GWh

Öst/Stockholm: 2 GWh Väst: 2 GWh

Syd: 2 GWh    Nationella projekt: 6 GWh

Parallellt med detta projekt har andra energieffektiviseringsaktiviteter 
utförts, bland annat i flertalet FoI-uppdrag. Information om pågående och 
avslutade FoI-uppdrag finns i FUD-info samt i rapporten ”Inriktning för 
Trafikverkets Forskning och Innovation 2014–2016”. 
 

Figur 1, Sundsvall-Härnösand.



8

Genomförande 2013
Nu har vi arbetat ett par år med energieffektiviseringsaktiviteter i våra 
investeringsprojekt och har samlat på oss flertalet goda exempel. Exempel 
som påverkar både våra upphandlingskrav och de handlingar som styr hur 
våra anläggningar uppförs.

Alla projekt som öppnas för trafik 2013 har erbjudits dialog med Teknik och 
Miljö, för att ringa in de energieffektiviseringsaktiviteter som utförts i 
projekten. En beräkningsbilaga har också lämnats ut till projekten med tips 
på enklare modeller för beräkningar av minskade mängder stål, betong, 
masstransporter etc, se bilaga. Beräkningarna är ursprungligen insamlade 
från effektiviseringsarbetet i olika investeringsprojekt och från verksamhets-
område Samhälles klimatberäkningar.

För att undvika att räkna samma energieffektiviseringsåtgärd flera gånger 
räknar Investering endast de energieffektiviseringsåtgärder som utförts 
under den tid som anläggningen funnits hos Investering. Det vill säga, åt-
gärder som bidrar till minskad energianvändning, som funnits med i beställ-
ningen från verksamhetsområde Samhälle eller Underhåll har inte räknats 
med. Exempelvis; minskad klimatpåverkan från trafiken, åtgärder som i 
någon mån effektiviserar driften av respektive färdig anläggning, som mins-
kad elförbrukning på grund av energisnålare belysning.

Nedan följer tabeller från de olika distrikten med projekt som öppnats för 
trafik 2013 och de aktiviteter som bidragit till minskad energianvändning 
som rapporterats till Teknik och Miljö. I begreppet minskad energianvänd-
ning inkluderas el, värme, minskade mängder material och transporter. 
Minskade mängder CO2-utsläpp (sista kolumnen) har endast beräknats för 
aktiviteter som inneburit minskad användning av diesel, t ex kortare mass-
transporter.

Vid genomgång av de utförda investeringprojekten påträffas oftast utförda 
aktiviteter som lett till minskad energianvändning. I enstaka projekt som 
öppnade för trafik 2013 har det trots ansträngning inte hittats några energi-
effektiviseringsåtgärder. Det är ofta i mindre projekt där handlingsutrymmet 
varit mindre.
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Tabell 1 Energieffektiviseringsaktiviteter i projekt som öppnats för trafik 2013, 
distrikt Nord. Minskade mängder CO2-utsläpp (sista kolumnen) har endast 
beräknats för aktiviteter som inneburit minskad användning av diesel, t ex 
kortare masstransporter.

Projekt/
Projektledare

Energieffektiviseringsaktivitet GWh CO2 [ton]

Haparandabanan/
Lars Bergdahl

1000 volt, gav mycket mindre 
anläggningsmassa. Alla broentrepre-
nader hade tillgång till byggström, inga 
dieselverk behövdes därför. Särskild 
entreprenad som drog el till många 
temporära anslutningspunkter 
anlitades. Entreprenadindelning 
gjordes med stöd av masshanterings-
plan. Egen täkt nära arbetsplatsen. 
Gott om tid ledde till färre maskin-
timmar p g a få ändringar. Masshante-
ring av berg mellan de olika entrepre-
naderna samordnades. Fastställd 
tidplan kunde hållas, vilket inte ledde 
till någon förhöjd energiförbrukning. 
Noggrann kontroll av bränslespill, gav 
minskad förbrukning. Karlsborgs 
bangård uppfördes nästan uteslutande 
med återvunnet material. Masshante-
ringsplan togs fram av projektet. 
(Entreprenör hanterade de massor 
som fanns inom deras entreprenad.) 
Dieselförbrukningen minskade med ca 
220 000l med anledning av pålning 
istället för urgrävning.  Plöjning av 
kabel gav mindre materielmängd och 
färre maskintimmar. Kabel (BLL) som 
tål trädpåfällning användes i kabelgata, 
vilket ledde till att mindre yta behövde 
röjas. Trefas blanklina i toppen på 
kontaktledningsstolparna ersattes 
med BLL, vilket gav mindre material-
mängder. Att använda ström från 
kontaktledningen som reservkraft med 
sk UPS istället för dieselkraftverk gav 
mindre anläggningsmassa, samt att 
dieselanvändning i projektet kunde 
minskas. Dielselkraftverk måste 
testköras vilket också förbrukar diesel.

28 2266

Selet-Boden/
Kenneth Enbom

Uppfrästa beläggningsmassor 
återanvändes, vilket gav mindre 
materialanvändning och färre 
transporter.

2,63
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Malmbanan  
Kaisepakte ban-
gårdsförlängning/
Tomas Tossavainen

Bra maskinplanering, återanvändning 
av massor i detta och från närliggande 
projekt. Krossad betong användes som 
fyllnadsmassor. Stenkistor har 
uppförts i stället för bantrummor 
(betong och armering). Stenblock har 
uppförts istället för vägräcken på 
servicevägar med låg hastighet. 
Samplanering har skett mellan detta 
och flera andra Trafikverksprojekt i 
närområdet, vilket bl a minimerat 
transporter.

1,91

Båtfors-Renström/
Simon Koskenniemi

Minskad tjocklek på beläggning och 
återanvändning av fräsmassor.

0,41 1,2

Kinnbäck-Jävre/
Marie Eriksson

Noggranna analyser av överbyggnads-
tjocklek och släntlutning har lett till 
minskade mängder transporterade 
massor. Se infoblad.

0,2

Nedre Bäck-Burvik/
Fredrik Hermansson

Masstransport med dumper gav 
minskad dieselförbrukning.

0,02 0,06

Nattavaara-Kilvo/
Anders Josefsson

Återanvändning av undre förstärk-
ningslager från väglinjen ledde till att 
mindre mängder material behövdes 
transporteras till projektet.

0,12 0,3

Figur 2, Haparandabanan.



11

Tabell 2 Energieffektiviseringsåtgärder i projekt som öppnats för trafik 2013, 
distrikt Mitt. Minskade mängder CO2-utsläpp (sista kolumnen) har endast 
beräknats för aktiviteter som inneburit minskad användning av diesel, t ex 
kortare masstransporter.

Projekt/
Projektledare

Energi- 
effektiviseringsaktivitet

GWh CO2 [ton]

Hedenlänken Bollnäs/
Majid Nasrollah

Minskade mängder masstransporter 0,07 22,4

YE4 EON-arena 
kollektivtrafikanlägg-
ning/ Majid 
Nasrollah

Minskade mängder masstransporter 
och återanvändning av belysnings- 
stolpar

0,09 13,7

Gävle-Sundsvall OKB 
Stegskogen Gårdsjön, 
Källene/Robert 
Pettersson

Stationen flyttades vilket ledde till färre 
masstransporter. Ny metod för att 
bygga kontaktledningsfundament 
(borrade) och bro (ny fundament- 
lösning).

0,24 32,2

Vallaleden/Anders 
Olofsson

Materialbesparing då två gamla broar 
byggdes ihop till en.

0,95

Järnvägsbroar över 
Testeboån II och III/
Anders Östblom

Minskade mängder masstransporter 
och minskade mängder material.

2,64 0,26

Bro över Äsjön Östra 
Ånäs/Marcus Wester

Minskade mängder masstransporter 
pga minskade mängder schaktat 
material. Återbruk av befintlig över-
byggnad, pålning istället för grund-
läggning, minskade mängder betong 
och armering.

173

Färila-Hudiksvall/
Marcus Wester

Direktleverans av material direkt ut på 
plats, ingen av och pålastning. Rastkoja 
nära arbetsplats ger färre person- 
transporter. Återbruk av fyllnads- 
material runt trummor. 

0,24 75,2

Plankorsningsåtg 
Ivm/Magnus Gilljam

Färre masstransporter bla med 
anledning av den enskilda väg som inte 
behövde byggas enl ok med markägare.

0,75 226

Långvattnet-Flärke/
Ingela Månsson

Färre masstransporter och 
maskintimmar.

0,95 289
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Tabell 3 Energieffektiviseringsåtgärder i projekt som öppnats för trafik 2013, 
distrikt Öst. Minskade mängder CO2-utsläpp (sista kolumnen) har endast 
beräknats för aktiviteter som inneburit minskad användning av diesel, t ex 
kortare masstransporter.

Projekt/
Projektledare

Energieffektiviseringsaktivitet GWh CO2 [ton]

Ombyggnad DLC/
Anders Lindvall

Ny arbetsmiljö för operativ verksamhet, 
har lett till att energiförbrukningen för 
varje arbetsplats har reducerats med 
50%.

0,20

Brista Bränsleterminal 
och jvg omlast 
Rotebro/Ola Björklin

Färre masstransporter och mindre 
mängder material (betong och stål).

0,44 15

E18 Trafikplants 
Viggbyholm och 
Viggbyskolan 
bullerskydd/Gustav 
Selberg

Färre transporter, mindre mängder 
material.

0,21 0,32

Solna station ny 
nordlig uppgång/
Arne Nilsson

Utebliven flytt av växel medförde 
kortare plattform, vilket gav mindre 
mängder material. Samarbete mellan 
olika entreprenörer ledde till att flera 
företag kunde använda samma kran. 
Gamla kabelrännor återanvändes.

0,32 1,2

Dubbelspår Söder-
tälje/Sven Engdahl 
SKANSKA

Betongmur uppfördes vilket ledde till att 
färre massor behövde transporteras 
bort. Projekterad geotextil behövdes 
inte.

0,5 289

Dubbelspår Söder-
tälje/Sven Engdahl 
kontaktledningsstol-
par

Färre kontaktledningsstolpar behövdes 
då bredare strömavtagare fick användas 
på sidospår vilket ledde till minskade 
mängder stål.

0,03

Spårbyte Katrine-
holm/Leif B 
Johansson

Transport av slipers på järnväg istället 
för väg. Enligt avtal transporteras de 
med bil. Transport på järnväg medför 
dock att projektet behöver längre disp 
tider i spår.

0,58 194

Spårbyte Nyköping-
Jönåker/Ulrika 
Hallgren

Återvinningsgraden av makadam och 
övriga massor kunde höjas.

0,09 17

Jönåker brobyte/
Ulrika Hallgren

Trafiken leddes via cykelväg, vilket 
kortade passagen förbi arbetsplatsen.

0,04 13

Rv 66 Surahammar-
Sothällen/Lars 
Königsson

Ökad återanvändning av fräst asfalt gav 
ett minskat transportbehov av asfaltfräs, 
AG och Bärlager.

0,07 19,84

Knivsta anpassning 
signal och Bålsta-
Ekolsund spårbyte/
Johan Nordgren

Kross av gamla sliprar har skett i direkt 
anslutning till projektet, på så sätt har 
en omlastning inte behövts.

4,5 1369

V50 Justering av 
cirkulationsplatser 
Hovsta och Kvinner-
sta/Magnus Persson

Färre maskintimmar då arbetet 
breddning av refuger och bortplockning 
av räcken inte utfördes.

0,01 3



Väg 50 Brattebro 
Brackar-Rude/
Mattias Broberg

Fräsmassor återanvändes i projektet 
istället för borttransport.

0,08 24

Spårbyte Linköping-
Bjärka Säby/Lennart 
Gustavsson

Transport av slipers på järnväg istället 
för väg. Enligt avtal transporteras de 
med bil. Transport på järnväg medförde 
dock att projektet behöver längre disp 
tider i spår.

92 32132

Posten Hallsberg/
Linda Lindberg

Minskade mängder masstransporter då 
spårterassen byggdes först och överlast 
lades på senare. Ökad andel överskotts-
massor användes i projektet istället för 
att köra bort dem. Ett moment med att 
gräva fram kablar och skarva om dem 
togs bort från projektet, vilket ledde till 
minskat antal maskintimmar.

0,07 21

E-län Rv 50 Förbifart 
Vadstena/Torbjörn 
Arvidsson

Minskade mängder masstransporter 
och minskade mängder stål då antalet 
belysningsstolpar som uppfördes blev 
färre än planerat.

0,09 15,74

Tabell 4 Energieffektiviseringsåtgärder i projekt som öppnats för trafik 2013, 
distrikt Väst. Minskade mängder CO2-utsläpp (sista kolumnen) har endast 
beräknats för aktiviteter som inneburit minskad användning av diesel, t ex 
kortare masstransporter.

Projekt/
Projektledare

Energi- 
effektiviserings- 
aktivitet

GWh CO2 [ton]

Vårgårda Bälinge - Ön Minskade transporter av massor. 0,4 120

Väg 155 Etapp 1 & 2 
Syrhåla – Vädermotet 

Masshantering och Mobility Manage-
ment. Arbete med att minska utsläpp för 
genomgående trafik under byggtid. En 
metod som har använts är ett reserverat 
körfält för tung trafik, samåkare och 
mopeder klass1.

19,1 5767

Väg 168 Marstrand-
Mittsund & Nordö-
sund/Peter Hansson

Massplanering, med bl a sjötransport 
och ökad användning av massor på plats 
då kross använts. 

0,3 90
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Tabell 5 Exempel på energieffektiviseringsåtgärder i projekt som öppnas för 
trafik 2013 i distrikt Syd. Minskade mängder CO2-utsläpp (sista kolumnen) har 
endast beräknats för aktiviteter som inneburit minskad användning av diesel,  
t ex kortare masstransporter.

Projekt/
Projektledare

Energieffektiviseringsaktivitet GWh CO2 [ton]

Riksväg 27 förbi 
Gislaved/Carina 
Junefelt

Pontonbro gav kortare transportväg till/
från projektet

0,061 18,6

Emmaboda Gullberna 
FJB etapp 5/Stefan 
Källberg

Återanvände 6 st växlar från Malmö 
Central. Sex planskildheter ersatte plan- 
korsningar, tre träbroar. Ballastrening 
50000 m3, 2,5 mil transportbesparing, 
2500 st lastbilar Baliser, signaler och relä 
återanvändes. Massunderskott, bergtäkt 
i närområdet. Slipers transporterades på 
järnväg i stället för väg.

0,19

Hässleholm-Åstorp, 
kontaktledningsom-
byggnad och installa- 
tion av AT/Bo Viberg

Färre AT-stationer, transporter på 
järnväg, borrade fundament,  

1,38

Kristianstadslänken 
bevakningsuppdrag/
Christian Björnsson

Inga tillförda massor, man kunde undvika 
17 bilar 26 km Återvunna fundament 35 
cbm betong, återvunna L-stöd 61 cbm, 
återvunna betongplattor 38 cbm 
Armering i fundament och L-stöd ca 17% 

1,14

Pågatåg Nordost och 
Krösatåg (markaryd, 
Bjärnum, Vittsjö, 
hästveda, Ballingslöv, 
Killeberg, Diö, 
Vislanda, Önnestad, 
Fjälkinge, Gemla)/
Pernilla Merkenius

Samarbetsavtal i stället för beställning, 
maskinkrav, FIA-pris för plattformslösning, 
Återanvändning av material, kanalistation 
(kabelrännor), signal, mark, kontaktledning, 
komponenter, rör, fundament, stolpar, räls, 
tavlor, balliser. Omfattande markprovtag-
ning utfördes för att minimera mängden 
borttransporterade massor i samband med 
påträffade föroreningar i mark. Färre 
transporter med anledning av Prefabplatt-
form, vilka utformades så att bilen fylldes 
maximalt. Även mängden asfalttransporter 
minskades pga detta upplägg. Transporter 
av växlar etc har skett på järnväg. Militär-
bro för kortare transportsträcka. Utökad 
kontroll av maskiner gav färre maskinhave-
rier. Planerat så att alla E tar kortaste väg 
till täkt. Terrängmodulering med rena 
massor. Utökad samverkan med kommuner, 
gav bättre avsättning av överskottsmassor. 
Förenklad pumpstation Killeberg. Serie-
produktion av räcken och gångbroar. 
Byggström till alla etableringsplatser.  
Etablering i befintlig byggnad istället för 
byggbodar. Minskat antal spårriktningar 
pga Fomul och Strixkörningar. Samordnade 
underhållsjobb och nationella projekts 
projekt dagtid i stället för nattetid samt 
längre disptider. Projektet har även 
samordnat med underhållsarbeten.

4,87 1474

Brobyte Tullstorpsån 
NV Skateholm väg 
711/Lars Sätmark

Förändrad utformning för att minska 
stålmängden. Lägre och kortare vägräcke. 
(6 ton stål)

0,04
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Resultat och diskussion
Åtgärder som särskilt utmärker sig i 2013 års energieffektiviseringsarbete hör 
till områdena; planering, tekniska lösningar och transporter. Det är svårt att 
från det givna materialet ge någon exakt redovisning av hur många aktivite-
rer som är kopplade till respektive område, men uppsakttningsvis är för-
hållandet mellan dessa tre aktiviteter 20/40/40 om varje aktivitet räknas 
som lika betydelsefull.

Tydligt är att bra planering av projektet ger de bästa förutsättningarna för  
att lyckas med energieffektiviseringsarbetet. Samplanering av investerings- 
projekt ger förutsättningar för att få till stånd en ökad återanvändning av 
material. Avgående massor kan t ex transporterats direkt till närliggande 
projekt.

Med utvecklad planering stimuleras också graden av återanvändning då  
möjligheterna synliggörs. 

Samplanering mellan beställare och entreprenör i projekten har också varit 
fruktsamt, att diskutera energiförbrukning vid byggmöten för att fånga upp 
bra förslag och diskutera fram bra konstruktiva lösningar.

Många gånger lönar det sig att göra grundliga undersökningar av markens 
beskaffenhet tidigt i projektet. Då ges större möjligheter till att använda de 
massor som finns i linjen istället för att transportera dit nya massor. Det har  
visat sig vara lönsamt att göra utökad markprovtagning vid påträffande av 
förorenad mark eftersom det minskar mängden som behöver transporteras 
bort om innehållet i marken är väl känt. 

Även införande av nya tekniska lösningar kräver god planering. Med realis-
tiska tidplaner underlättas energieffektiviseringsåtgärder som t ex att låta  
energibolagen dra fram el till etableringarna. Det är också ett billigare alter-
nativ än att t ex använda dieslekraftverk, en förhållandevis osäker kraftkälla 
som kräver mer underhåll. Att dra fram el minskar också osäkerheten i pro-
jektet, något som ofta leder till högre kostnader. Elabonnemangen kan sedan 
bli permanenta för den färdiga järnvägsanläggningen. 

Tekniska lösningar som ökar mängden återvunnet material på plats är t ex; 
att använda sten istället för räcke på serviceväg med låg hastighetsbegräns-
ning, att uppföra en stenkista i stället för trumma i brant, ökad återanvänd-
ning av fräst asfalt, eldriven kross istället för dieseldriven, pålning i stället för 
urgrävning.

En bra regel har visat sig vara att undersöka om det går att öka användningen 
av material i högre grad än projekterat. Undersök om det finns projekterat 
material, eller mängder som blivit praxis som kan minskas (massor, betong, 
AT-skåp, kanalisation, signal och BEST). Vilka förhållanden råder på plats? 
Vilka krav ställs och hur svarar vi mot dem? Vilka delar kan återanvändas 
(växlar, plattformar, belysningsstolpar)?
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Prefablösningar har varit riktigt framgångsrikt i en del projekt, bra när  
också transportplanering tas med i beräkningarna så att prefablösningarna 
utformas så att transportmedlets fyllnadsgrad utnyttjas maximalt.

Kan förhållandena ändras så att , lägre hastighet över en bro ger lägre krav 
på höjden på broräcket och projektet blir resurseffektivare på stål? Går det 
att projektera diken vid t ex gångtunnlar så att vatten inte behöver pumpas? 
Det behövs energi för att tillverka, transportera och underhålla pumpar. 
Diken ger enklare drift och mindre tillfört material i investeringsprojektet.

Kan tillfälliga broar (t ex pontonbroar, militärbroar) användas för att korta 
transportsträckorna till och från projektet? Kan man bygga broarna i projek-
tet först för att underlätta transporterna under byggtiden? Samplanering 
mellan olika entreprenader i projektet minskar behovet av material utifrån 
och ger förutsättningar för en bättre massbalans.

Tillstånd för en egen täkt mitt på linjen ger kortare transporter av material i 
stället för att transportera material från närmaste täkt.

Figur 3, Flackarp-Arlöv.
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Slutsats och rekommendationer
Energieffektiviseringsaktiviteterna handlar om masshantering, planering, ny 
teknik och upphandlingskrav. Genom att sprida goda idéer hoppas vi inspi-
rera till ytterligare lägre koldioxidutsläpp och energiförbrukning i våra 
investeringsprojekt.

Energieffektivisering är en relevant parameter att ha med sig i utvärderingen 
av olika lösningar och alternativ. Enkla beräkningar ger ofta en god uppfatt-
ning om vilka förslag som ger besparingar i koldioxidutsläpp eller energiför-
brukning. Viktigt att tänka på är påverkan i både anläggnings– och driftskede.

2014 fortsätter arbetet i distrikten och nationella projekt med styrkorts- 
målen. Det finns mycket att vinna! Vi behöver bredda diskussionen kring hur 
vi kan arbeta med energieffektivisering i projekten och vi behöver fånga upp 
och sprida information om det arbete som utförs. Utifrån dessa erfarenheter 
kan vi sedan se över våra regelverk och arbeta med styrning och råd.

Kunskaperna används också till att hitta standardiserade modeller för hur 
verksamhetsområde Investering kan redovisa sitt energieffektiviserings-
arbete. Det finns ett stort värde i att följa upp utfall och erfarenheter och 
göra dessa tillgängliga för andra. Även små energieffektiviseringsåtgärder  
får stor betydelse när de implementeras över hela Trafikverkets verksamhet, 
eller sprids till externa anläggningsprojekt.

Trafikverket vill tydliggöra för konsulter och entreprenörer att det finns ett 
intresse för nya energibesparande åtgärder i Trafikverkets anläggnings-  
projekt. Genom att sprida information om Trafikverkets energieffektivise-
ringsarbete samt att ta upp frågan vid projekterings– och byggmöten ökar 
samarbetet inom branschen och sannolikt upptäcks fler möjligheter till 
minskad energianvändning.

Investerings verksamhet med ca 3000 projekt igång årligen är komplex och 
det är fortfarande svårt att uppskatta den totala energiförbrukningen. Men 
arbetet utvecklas och vi har idag beräkningsmodeller och effektsamband 
som täcker upp en stor del av verksamheten. 

Masshantering 
Masshantering handlar om hur vi planerar för och i byggskedet aktivt 
hanterar de mängder sten, grus, jord o d som behövs i våra projekt och de 
mängder som behöver transporteras bort. Att optimera masshanteringen kan 
ge en stor ekonomisk besparing. Ofta gynnar det även tidsplaner och miljö-
aspekter.  Genom att optimera samordningen av projektets massbehov, 
minimeras omflyttning av massor, mängden transporter och nyttjande av 
externa resurser. Andra vinster är lägre bränslekostnader, mindre slitage på 
fordonsparken samt att mindre yta för mellanlagring och deponier tas i 
anspråk.
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Genom att göra massbalansberäkningar i tidiga skeden kan vägens linjefö-
ring optimeras, vilket har stor inverkan på energiförbrukningen genom hela 
vägens livslängd. En optimal linjeföring reducerar såväl material- 
utnyttjande, energiförbrukning och mängden transporter under själva 
konstruktionsfasen, samt reducerar även utsläppen från det trafikarbete som 
sker under vägens livslängd. Genom att optimera samordningen av projek-
tets massbehov, minimeras omflyttning av massor, mängden transporter och 
nyttjande av externa resurser. 

Hur ser marken ut i de olika korridoralternativen? Hur ser massorna ut i 
väglinjen, kan dessa krossas till rätt fraktion? Kan man arbeta med terräng-
modellering så att t ex behovet av vägräcken minskar? Kan man samplanera, 
internt och externt, med andra projekt i området? Kan man använda andra 
transportmedel för att flytta massor? Kan tillfälliga broar förkorta transport- 
sträckan?

Det krävs ökad projektadministration för att åstadkomma färre transporter, 
men den arbetsinsatsen kan minskas med noggrant förarbete, planering och 
kontinuerlig dialog inom projektet. 

Planeringsverktyg
Energianvändning bör finnas med som parameter i de planeringsverktyg som 
investeringsprojekten använder, både i tidiga skeden och i byggskedet. Att 
använda planeringsverktyg för att optimera t ex masstransporter gör det 
också möjligt att snabbt utvärdera alternativa designlösningar.

Inom Trafikverkets FOI-arbete (forskning och innovation) har flera verktyg 
tagits fram. Utveckling och test av dessa pågår:

• På Trafikverkets hemsida finns verktyget: Klimatkalkyl - Infrastruktu-
rens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv http://www.trafikverket.se/
Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhalls-
ekonomisk-analys-och-trafikanalys/Prognos--och-analysverktyg/Fliksi-
da---verktyg/Klimatkalkyl/

• Under rubriken Energy – Sustainability and Energy Efficient Manage-
ment of Roads finns fyra samarbeten på EU-nivå presenterade på samma 
länk, kontaktperson asa.lindgren@trafikverket.se:

 1. SUNRA-Sustainability National Road Administrations
 2. CEREAL – CO2 Emission REduction i roAd Lifecycles
 3. LICCER – Life Cycle Considerations in EIA of Road    
  Infrastructure
 4. MIRAVEC – Modelling Infrastructure influence of RoAd   
  Vehicle Energy Consumption
 http://www.eranetroad.org/index.php?option=com_content&view= 
 article&id=111:2011-energy&catid=31:standard&Item id=46

• Hållbarhetsmärkning av infrastrukturprojekt KEEP, kontaktperson: 
birgitta.aava-olsson@trafikverket.se http://www.trafikverket.se/ 
PageFiles/146602/session_b_hallbarhetsmarkning.pdf
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• Geoteknikverktyg för att kunna jämföra alternativa linjeföringar av 
långsträckta infrastrukturobjekt såsom vägar och järnvägar. Kontakt-
person Gunnar.Zweifel@trafikverket.se

Teknikutveckling
Arbete med energieffektivisering leder inte sällan till teknikutveckling eller 
till att vi använder traditionell teknik på nya sätt. Att komma till bukt med 
överdimensionering och använda rätt material vid rätt behov, att arbeta med 
utveckling av material och våga tänka nytt vid t ex projektering är aspekter 
som är viktiga att arbeta med. Att till exempel projektera på sådant sätt att 
behovet av pumpar i driftskedet minskar, att välja rätt belysning med rätt 
styrning, att välja beläggning som motsvarar ställda krav etc. Här följer några 
fler exempel:

• 1 000V systemet för hjälpkraft järnväg ger likadan funktion som det 
tidigare systemet, men med mindre miljöpåverkan och förmodligen även 
mindre kostnadsmassa i investeringsprojekt och kanske även vid re-
investeringar samt ombyggnader. Det är lite ny teknik för Trafikverket 
och för de som löpande ska underhålla systemen, men på intet sätt något 
som ska påverka negativt i nyttjande av de möjligheter som ges. Mindre 
anläggningsmassa och enklare anläggning ger sammantaget i mindre 
utsläpp i produktionskedjan. 1000 V-systemet bör övervägas i varje 
framtida projekt ur både ekonomiska och miljömässiga skäl. 

• Alternativ till dieselaggregat som back up för hjälpkraft kan vara en så 
kallad UPS och reservmatning via kontaktledningen. UPS:en gör om 16 
Hz till 50Hz som används till att mata viktiga funktioner vid bortfalla av 
ordinarie nät, alltså ersätta dieselelverk.

• Normalt byggs linjer över 24kV trädsäkrade vilket betyder ca 32 m 
ledningsgata. Att istället använda en kabel som klarar trädpåfällning ger 
en betydligt smalare ledningsgata vilket i sin tur medför mindre energi-
användning vid trädfällning och underhåll samtidigt som en större andel 
av den CO2-bindande skogen står kvar.

Figur 4, VR-modell 2012, Rinkabyholm.
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• 1 km bro ger mer utsläpp än 1 km tunnel. Flera korta tunnlar är att 
föredra än motsvarande sträcka lång tunnel. Både energianvändning och 
utsläpp kan då minska. Vid kortare tunnlar behövs inte alltid räddnings- 
tunnlar.

• Bättre styrning av växelvärme medför inte bara minskad energiförbruk-
ning utan fördelen med att systemet larmar och beskriver vilket fel som 
inträffat har också resulterat i att felavhjälpning kunnat ske, flertalet 
gånger, utan störning av tågtrafik.

• Att istället för att gräva kabelgravar eller bygga med kabelrännor, plöja 
hårda rör till kablarna sparar material och maskintid då arbetet går 
mycket fortare.

Kommande investeringsprojekt bör alltid ha minskade koldioxidutsläpp och 
energieffektiviserig i fokus. 

Upphandling
Frågan om klimatkrav i upphandling lyfts särskilt i Trafikverkets verksam-
hetsplan 2014-2016: ”Minska infrastrukturens klimatpåverkan genom att 
ställa miljökrav i upphandling, samt minska trafikens klimatpåverkan till 
exempel genom ökad andel gång-, cykel- och kollektivtrafik.” 

En framgångsfaktor för klimatarbetet i projektet är att i upphandlingen ställa 
kompetenskrav inom klimat och energiområdet, samt att ställa krav på att 
klimatfrågorna integreras i projektets framdrift. Även beställaren behöver 
kompetensstöd på energi- och klimatområdet i sin projektgrupp. Det är 
också viktigt att i förfrågningsunderlaget tydligt beskriva de funktionskrav vi 
ställer för att möjliggöra för leverantören att planera och prissätta arbetet. 

Vi behöver fånga upp och utvärdera kreativa idéer från konsulter, entrepre-
nörer och övriga projektmedarbetare. Det är många parametrar som ska 
vägas in, typen av projekt, vilka möjligheter som finns i det geografiska 
området, hur utfallet ska värderas etc. 

Energieffektivisering finns med i de Generella miljökrav för entreprenörer 
som gäller fr o m 1 april 2012 (TRV 2012/14513). Där finns ett grundkrav på 
att ”personalen har rätt kompetens med avseende på miljöhänsyn och energibe-
sparing” och att  

”Av Entreprenörens miljöplan för uppdraget ska följande framgå---En kort-
fattad beskrivning av entreprenadens energianvändning:

• Vilken typ av energi som bedöms användas i entreprenaden samt en upp-
skattning om bedömda mängder

• Hur entreprenören tänker energieffektivisera entreprenaden och en upp-
skattning av besparingspotentialen”

Som en utveckling av detta har man i vissa projekt lagt till krav på att entre-
prenören ska redovisa ”vilken energibesparing energieffektiviseringen gav”.



I projekt Saturnus 18 har krav ställts på bodar. I AF (administrativa föreskrif-
ter) under rubrik AFH.2 Bodar har följande skrivits: 

”Byggbodar med maximal förbrukning av 6 000 kWh/år/bod ska användas. 
Bodarnas elförbrukning ska redovisas.”

Ett längre exempel på upphandlingskrav som använts i investeringsprojekt 
finns som bilaga ”Exempel på upphandlingskrav.”

I projekt ”Väg 76 förbi Norrtälje” har Trafikverket valt att aktivera framta-
gandet av en klimatdeklaration samt att använda programverktyg för mass-
hantering.  http://www.trafikverket.se/PageFiles/129007/vag_76_bergkon-
struk.pdf

Figur 5, Väl isolerade byggbodar.
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Framtid
Allt eftersom energieffektiviseringsarbetet intensifieras i investeringsprojek-
ten kommer planeringen av energibesparingsåtgärderna att ske allt tidigare i 
anläggningsprojekten. Det innebär att de stora effektiviseringsåtgärderna 
kommer att beslutas innan beställningen av projektet når verksamhets-
område Investering. 

Vi ska i sammanhanget inte glömma bort de mindre åtgärder som är relativt 
lätta att utföra i projekten och som kanske inte ger det enskilda projektet så 
stora besparingseffekter, men summerat över hela Investerings verksamhet 
ha stor betydelse. 

Det finns synergier mellan god ekonomi, ny teknik och hållbar utveckling i 
våra investeringsprojekt. Om vi t ex arbetar aktivt med att sänka material- 
kostnaderna och löser det med nya tekniska lösningar så får vi också oftast 
positiv miljöeffekt genom sänkta koldioxidutsläpp vid tillverkning, transport 
och underhåll.

Om vi ska nå energi– och klimatmålen måste vi arbeta intensivt med håll-
barhetsfrågor. När Trafikverket lyfter energieffektivisering som ett av de 
viktigaste utvecklingsområdena tas en tydlig inriktning mot en hållbar infra- 
stuktur fram. Det är en viktig uppgift för Trafikverket att reducera energi-
åtgången i såväl egen som upphandlad verksamhet. 

Oavsett om våra mål är tekniska, ekonomiska eller miljömässiga, når vi 
målen snabbare om vi hjälps åt.
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Sortering av projekt som Öppnas För Trafik (ÖFT) 
2013 

Investerings Styrkortsmål: Energianvändningen i transportsektorn ska minska 
som ett resultat av VO Investerings insatser med minst 15 GWh 2013 

Distrikten har som mål i sitt styrkort att redovisa energieffektiviseringsarbetet i 
projekt som avslutas 2013. Detta dokument fungerar som stöd för att ta fram en 
sådan redovisning. 

Räkna med beställningen i varje skede (tollgate), som noll-läge. 

Arbetsgång 

1. Lista de projekt som öppnas för trafik 2013

 Sortera efter projektledare

 Stryk projekt under 1 mkr (om det inte gjorts något speciellt)

 Stryk projekt om det är osäkert när de ska öppnas för trafik (kan plockas

in igen)

Tabell 1 Tabellen kan användas som verktyg vid sortering av de projekt som 
öppnas för trafik 2013. Fyll på med fler rader. 

Stora 
>100 mkr 

Medel 
25-100 mkr 

Små 
speciella 
<25 mkr 

Kommentar 

Projekt  
ÖFT 2013, 
projektledare 

2. Ta fram underlag. Se även Stöd för bedömning av

energieffektiviseringsåtgärder i IVprojekt.

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws13/ivtml/Energi%20oc

h%20klimat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fwebbplatser%2Fws13%

Bilaga 1

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws13/ivtml/Energi%20och%20klimat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fwebbplatser%2Fws13%2Fivtml%2FEnergi%20och%20klimat%2FStyrkort%20energieffektivisering%2FEnergieffektiviserning%202012%2FUnderlag%20arbetsmaterial
http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws13/ivtml/Energi%20och%20klimat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fwebbplatser%2Fws13%2Fivtml%2FEnergi%20och%20klimat%2FStyrkort%20energieffektivisering%2FEnergieffektiviserning%202012%2FUnderlag%20arbetsmaterial
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2Fivtml%2FEnergi%20och%20klimat%2FStyrkort%20energieffektivisering

%2FEnergieffektiviserning%202012%2FUnderlag%20arbetsmaterial 

 Börja med projekt över 10 mkr. Historik – var finns dokumentation ang

tidiga skeden? Har fler PL varit inblandade och var finns dessa i så fall?

Finns det en slutrapport? Vad säger redovisningen på webben? Försök få

tillgång till materialet i förväg för att skaffa en bild av vad som gjorts. Vilka

besparingsåtgärder har utförts?

 Mindre projekt – försök att sortera likartade projekt i typåtgärder. Samla

PL som jobbar med liknande åtgärder om möjligt.

3. Intervjuer

Notera varifrån uppgifter kommer och var verifikaten finns. Ägna rimlig tid åt att 
kolla om det finns verifikat. I annat fall be PL göra en uppskattning. Om det 
behövs, ta stöd av Teknik och miljö, Melker Lundmark, Camilla Fransson och 
Birgitta Aava-Olsson vid intervjuerna. 

Mindre projekt – försök att ta likartade projekt i samlat grepp. Prata med PL som 
jobbar med liknande åtgärder vid samma tillfälle om möjligt. 

Gå igenom följande områden: 
Bakgrund till energieffektivisering, styrkortsmål, LCA-metodik, klimatkalkyler osv. 
Vidare en genomgång av projektet, typ av projekt, entreprenadform mm. Om det 
funnits speciella förutsättningar/knäckfrågor och hur man löst dessa.   
Frågor kring: 

Beställningens utformning Vad känner projektet till om beställningen? 
Byte av PL, tolkningar etc 
Innehåller den några krav som påverkar 
energianvändningen i projektet? 
Finns det någon kostnadsdrivande åtgärd, där vi kan 
söka energieffektiviseringsåtgärder? 
Har beställningen i någon del, blivit billigare än 
beräknat? Av vilken anledning i så fall? 

Upphandling Har krav ställts på lösningar som leder till mindre 
energianvändning? Tex energi och klimatkalkyl, 
kunskapskrav, krav på maskinstyrning av 
fordonspark,krav på god planering och 
förundersökning, bränslekrav  

Lösningar i tidiga skeden Finns energi med som parameter vid planering? 
Planeringsverktyg? 
Har man valt billigare/kortare lösningar som 

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws13/ivtml/Energi%20och%20klimat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fwebbplatser%2Fws13%2Fivtml%2FEnergi%20och%20klimat%2FStyrkort%20energieffektivisering%2FEnergieffektiviserning%202012%2FUnderlag%20arbetsmaterial
http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws13/ivtml/Energi%20och%20klimat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fwebbplatser%2Fws13%2Fivtml%2FEnergi%20och%20klimat%2FStyrkort%20energieffektivisering%2FEnergieffektiviserning%202012%2FUnderlag%20arbetsmaterial
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effektiviserat arbetet? Färre växlar, slankare 
bankropp, val av linjeföring som påverkar  
urgrävningar,  
Hur noggrann förprojektering har gjorts? Har man 
utfört några extra utförliga undersökningar av tex 
geo och linjeföring  
Har bro- eller tunnelsträckningar valts 
bort/förkortats? Har man planerat för minimerat 
underhållsbehov? Bra kontrollsystem för 
felavhälpning kan minska underhållsbehov och 
transporter relaterade till underhåll. 

LCA eller liknande Har man arbetat med LCA-beräkningar och i så fall 
hur? 

Studentuppdrag Har ex-jobb ed utförts inom projektet? 

Ekonomiska besparingar Vilka ekonomiska besparingar har genomförts, av 
vilken anledning? Är besparingen årligen 
återkommande? 

Tidsmässiga besparingar Vilka tidsmässiga besparingar har uppnåtts, av 
vilken anledning? Är besparingen årligen 
återkommande? 

Miljömässiga besparingar Vilka miljövinster har uppnåtts, av vilken 
anledning? Är besparingen årligen återkommande? 
Mindre slitage, mindre yta för lagring av massor, 
färre tillståndsansökningar. 

Kontrollprogram Har man arbetat med kontrollprogram för att 
minska spill i projektet 

Mobility management Har man arbetat med mobility management under 
byggtiden. (buss, cykelbanor förbi arbetsplatsen för 
att minska att personbilar etc får köra omvägar pga 
projektet) 

Projektering allmänt Har delar av den gamla anläggningen behållits (te x 
vid byte till nya styrsystem för växelvärme kan man 
ibland endast byta plåten och behålla det 
ursprungliga skåpet) 

Masshantering projektering Hur detaljerad masshanteringsplan har tagits fram? 
Beskriv hur arbetet gått till? Har man uppnått 
massbalans, hur? Hur har man arbetat med stora 
överskott/underskott? Har undersökningarna varit 
tillräckliga?  Vilka logistikverktyg har använts  
(Dynaroad etc)? 
Fanns det mer att önska från tidigare 
undersökningar? Har man använt mer material från 
linjen, platsen än man först planerat för? 

Transportlängd Ge exempel på hur man arbetat med minskade 
transportmängder till/från/inom projektet? 
Pontonbro  
sjö-/jvgtransport 
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Dumper på väg? 
längre fordon/tyngre fordon 

Masshantering byggskede Samplanering med andra projekt i närområdet 
interna eller externa? Logistiklösningar, 
terrängmodellering, andra avsättningsmöjligheter? 
Egen ”täkt” i anslutning till projektet? Har 
restmaterial från tidigare aktiviteter i området 
använts (t ex gråberg från gruva)? Mindre mängder 
schaktarbete? Har fordon med större lastkapacitet 
än planerat kunnat användas? Brukstiden för varje 
resurs. 

Kross Har materialet krossats av el- eller dieseldriven 
kross? (elkrossar är energisnålare) Har material 
krossats på plats/transporterats?  

Materialval, stål Minskade materialmängder, val av 
leverantör/tillverkning/transporter/mängden 
återvunnet material 

Materialval, betong Utsläppen från betongtillverkningen kommer från 
olika processer med Bl a diesel, el , olja, vatten och 
transporter. Har man in någon del av projeketet 
kunnat minska mängden material, vid t ex val av 
leverantör/tillverkning/transporter/mängden 
återvunnet material? 

Materialval, beläggning Minskade materialmängder, val av 
leverantör/tillverkning/transporter/mängden 
återvunnet material 

Belysning Har man arbetat med  
Slopat/Färre stolpar/armaturer? Styrning? Typ av 
armatur W, livslängd, underhåll? Lägre watt-tal? 

Tekniska lösningar, 
projektering/byggskede 

Pumpar, räcken, teknikhus, 

Samla ihop uppgifterna. Notera för varje projekt: 
A, Inga besparingar har identifierats 
B, Besparingar har identifierats och uppgifter finns 
C, Besparingar har identifierats och uppskattats. Hur uppskattningen gått till 
dokumenteras.  

4. Åk hem och räkna

Gör beräkningar för hur stora energibesparingar som gjorts i respektive 
investeringsprojektet. 
Använd Bilaga Beräkningsformler som stöd. 
http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws13/ivtml/Energi%20och%20kli
mat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fwebbplatser%2Fws13%2Fivtml%2FEn

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws13/ivtml/Energi%20och%20klimat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fwebbplatser%2Fws13%2Fivtml%2FEnergi%20och%20klimat%2FStyrkort%20energieffektivisering%2FEnergieffektiviserning%202012%2FUnderlag%20arbetsmaterial
http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws13/ivtml/Energi%20och%20klimat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fwebbplatser%2Fws13%2Fivtml%2FEnergi%20och%20klimat%2FStyrkort%20energieffektivisering%2FEnergieffektiviserning%202012%2FUnderlag%20arbetsmaterial
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ergi%20och%20klimat%2FStyrkort%20energieffektivisering%2FEnergieffektiviser
ning%202012%2FUnderlag%20arbetsmaterial 

Stäm av uppgifter och beräkningar med PL 

Energieffektivisering; att med minskad energianvändning uppnå 

samma nytta som tidigare eller att med samma energianvändning 

uppnå en större nytta än tidigare 

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws13/ivtml/Energi%20och%20klimat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fwebbplatser%2Fws13%2Fivtml%2FEnergi%20och%20klimat%2FStyrkort%20energieffektivisering%2FEnergieffektiviserning%202012%2FUnderlag%20arbetsmaterial
http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws13/ivtml/Energi%20och%20klimat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fwebbplatser%2Fws13%2Fivtml%2FEnergi%20och%20klimat%2FStyrkort%20energieffektivisering%2FEnergieffektiviserning%202012%2FUnderlag%20arbetsmaterial
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Investerings distrikt och Nationella projekt 

Bilaga beräkningsformler, exempel

Investering har arbetat med energieffektivisering i utvalda projekt sedan 2010 (se Exempelbank). Nedan följer 
några beräkningsexempel från dessa energieffektiviseringsaktiviteter. 1800kg/m3   

Omvandling Energimängder 

1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh 

CO2-utsläpp vid transport av massor 

CO2 [ton] = 

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒐𝒓 [𝒕𝒐𝒏]

𝒗 [𝒕𝒐𝒏 𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒂𝒔𝒕𝒃𝒊𝒍]
 × 𝒔𝒕𝒓ä𝒄𝒌𝒂 [𝒌𝒎] × 𝒃𝒓ä𝒏𝒔𝒍𝒆𝒇ö𝒓𝒃𝒓𝒖𝒌𝒏𝒊𝒏𝒈 [𝒍/𝒌𝒎]× 𝟐,𝟗𝟕[𝒌𝒈/𝒍]

𝟏𝟎𝟎𝟎

För att formeln ska fungera behöver man veta hur mycket bränsle fordonet förbrukar, samt hur mycket varje 
fordon kan lasta (v). 2,97 är en omvandlingsfaktor som används för att räkna ut vilken mängd CO2–utsläpp    
[kg CO2 eq/l bränsle] som diesel (B4) ger, se tabell 1 för fler omvandlingsfaktorer. I tidigare exempel har vi 
räknat med att lastbilen lastar 33 ton och förbrukar 5 l diesel/mil i medeltal. Tänk på att även räkna med den 
sträcka som lastbilen går tom i retur. 

Tabell 1. CO2-utsläpp från olika bränslen. Tänk på att bränsleförbrukningen varierar för olika bränslen. 

Bränsle [l] Beräknat CO2-utsläpp 

[kg CO2 eq/l bränsle] 

inklusive produktion 

och distribution av 

bränsle 

kommentar 

Bensin (E5) 2,66 Inberäknat låginblandning av etanol 

Diesel (B4) 2,97 Inberäknat låginblandning av FAME 

E92 0,51 Bussbränsle 

E85 (svensk mix) 0,9 

RME (biodiesel) 1,69 

Ren bensin 2,76 

Ren diesel 3,04 

Mängden koldioxid (CO2) från utsläpp vid förbränning av bränsle kan sedan räknas om till energi. 

Utsläpp CO2 [ton] x 0,0033 = energiförbrukning [GWh] 

Bilaga 2
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Bränsleförbrukning fordon 
Tabell 2 Bränsleförbrukning för bil och järnväg 

Fordon 
Energianvändning 

[kWh/km] 

Energianvändning  

[kWh/tonkm] 

Personbil bensin 0,77 

Personbil diesel 0,66 

Personbil Flexfuel 

(E85/Bensinmix)1 0,68 

Personbil Bifuel 

(Fordonsgas/bensinmix)2 0,67 

Personbil hybrid (bensin) 0,43 

Elbil3 0,20 

Lätt lastbil 0,99 3,30 

Lätt lastbil bensin 0,84 2,80 

Lätt lastbil diesel 1,02 3,40 

Tung lastbil 3,54 0,23 

Tung lastbil utan släp 2,28 0,57 

Tung lastbil med släp 4,04 0,20 

Järnväg 0,031 

Belysning 

När vi byter till armaturer med lägre effekt kan följande formel användas: 

sparad effekt [kW] * 365 [dagar ]* 12 [h] = Sparad energi/år [kWh] 

1 Koldioxidutsläppen avser genomsnittlig tankning för dessa bilar i Sverige. Vilket är 60 procent körning på E85 och 40 procent körning på 
bensin. Vid andra andelar se beräkning enligt avsnitt 2.3.1. 
2 Koldioxidutsläppen avser genomsnittlig tankning för dessa bilar i Sverige. Vilket är 85 procent körning på fordonsgas (65 procent biogas 
och 35 procent naturgas) och 15 procent körning på bensin. Vid andra andelar se beräkning enligt avsnitt 2.3.1. 
3 Elanvändningen för de första elbilarna på marknaden är för den standardiserade körcykeln mycket varierande. Det är inte ovanligt att 
värdena skiljer mer än en faktor 2. Värdet i tabellen ligger ungefär i mitten av intervallet för idag kända fordon. 
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Nedan finns emissionsfaktorer för t ex stål och betong. 

Stålkonstruktioner och armering 

Schablon för minskad stålanvändning konstruktioner (T ex vid minskat antal belysningsstolpar). Använd i första 

hand formeln för stål generellt, om du inte vet att det finns syrafast rostfritt stål i konstruktionen. 

Lägg till transport av material från leverantören till projektets geografiska plats. 

För en plattarm så kan ett rimligt värde på armeringsmängden, som ett medeltal för hela bron, vara ca 130 kg/m2. 

stål (generellt) [kg]*5,58 [kWh/kg] = energibesparing [kWh] 

(Syrafast rostfritt stål [kg]*21,22 [kWh/kg] = energibesparing [kWh]) 

Betong generellt värde 

Schablon för minskad användning av betong. Lägg till transport av material från leverantören till projektets 
geografiska plats. Betongens densitet är 2548 kg/m3 (inkl armering). För betong utan armering 2446 kg/m3. 

betong [kg]* 0,286 [kWh/kg] = energibesparing [kWh] 

Ktl-stolpe: 380 kg varmförzinkat stål 

Ktl-fundament: 3000 kg betong, 115 kg armering 

Asfalt  

Schablon för minskad mängd asfalt (5% bitumen, 95% grus) 

asfalt [kg]* 0,877 [kWh/kg] = energibesparing [kWh] 

Schablon för minskad mängd asfaltgrus (4,5% bitumen, 95,5% grus) 

asfaltgrus [kg]* 0,807 [kWh/kg] = energibesparing [kWh] 

I ”Handledning för beräkning av energieffektivisering och förändrade koldioxidutsläpp, version 3.1, 2011-09-06” 
finns också beräkningsstöd. Den återfinns i arbetsrum för klimat och energi Handledning för beräkning av 
energieffektivisering och förändrade koldioxidutsläpp. 

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws42/intkle/Uppföljning/Handledning%20för%20beräkning%20av%20energieffektivisering%20och%20förändrade%20koldioxidutsläpp
http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws42/intkle/Uppföljning/Handledning%20för%20beräkning%20av%20energieffektivisering%20och%20förändrade%20koldioxidutsläpp
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§ 6.13 Incitament
Nedan angivna incitament gäller var för sig 

§ 6.131 Incitament energieffektivisering
I dag är energiförbrukningen i Trafikverkets verksamhet och i transportsystemet i övrigt för hög för att 
vara långsiktigt hållbar. Trafikverkets insatser ska ge väsentliga bidrag till att energianvändningen i 
transportsektorn minskar. Ett energieffektivt transportsystem lyfts som den första utmaningen i 
Trafikverkets strategiska utmaningar 2011-2021.  
Trafikverket har därför pekat ut objekt ”Mötesstation Jakobshyttan” till ett utvecklingsprojekt där 
fokus ska riktas mot energieffektivisering. Nya metoder ska testas, utvärderas och analyseras. 
Återkoppling till marknaden kommer att ske.  
Målsättningen är att spara energi genom att optimera masshanteringen och minimera förflyttningen 
av massor inom entreprenaden. Detta kan ske genom flera åtgärder, bland annat genom att:  

på massor 

klare sätta sig in i problematiken och hitta 
lösningar 

titta på konverteringstal och detaljerad genomgång av masshanteringskalkyler samt hålla sig till 
dem så att det inte blir under- eller överskott av några fraktioner  

kört i fyllning 

ndringar, så att planen för utförandet av kvarstående 
arbeten hålls aktuell 

Nedanstående koder kommer att 
följas upp: CBB.113  

Jordschakt kategori C för väg, plan 
o.d. samt sammansatt yta  

CBB.41  Jordschakt för järnväg, terrassering  
CBB.7241  Urgrävning för järnväg m m  
CBC.4  Bergschakt för järnväg  
CEB.31  Fyllning med sprängsten för järnväg 
CEB.321  Fyllning med grov-, blandkornig 

jord och krossmaterial för järnväg  
CEB.35 Fyllning för bullerskyddsvallar  
CEB.71 Fyllning efter urgrävning för väg, 

plan, byggnad, järnväg o.d.  

Entreprenören kan erhålla olika incitament som är kopplade till måluppfyllelser, se de olika nivåerna 
nedan:  

Uppfyllande av varje nivå nedan skall bedömas av Beställaren kvartalsvis vid fastlagda tillfällen. 
Beställaren ska alltid motivera sitt beslut. Incitament betalas ut kvartalsvis när bedömningen är 
genomförd. 

Antal perioder: Nivå-1: Nivå-2: Nivå-3: 
1. 2013-Q2 150 000 250 000 450 000

2. 2013-Q3 150 000 250 000 450 000

3. 2013-Q4 150 000 250 000 450 000

4. 2014-Q1 150 000 250 000 450 000

5. 2014-Q2 150 000 250 000 450 000

6. 2014-Q3 150 000 250 000 450 000

7. 2014-Q4 150 000 250 000 450 000

8. 2015-Q1 150 000 250 000 450 000

Maximalt utfall är 3 600 000 SEK 

Bilaga 3



Nivå-1  
Nivå-1 ställer krav på systematiskt planering och delvis systematisk uppföljning enligt nedan:  
 
Grundförutsättningen för produktionsoptimering är en väl genomtänkt produktionsplan. För att ha 
kunna optimera produktionen måste det finnas något att optimera emot, dvs. ett utgångsläge. Kraven 
på produktionsplanen är att den är tid positionsbaserad, resursbaserad och mass-hanterad.  
I planen ska följande ingå:  
 

 

 

 

 

 
 
Ett planeringssystem för masshanteringen ska presenteras: 

- och fyllningsvolymer där alla för projektet aktuella materialtyper ingår. Se 
tidigare nämnda koder.  

 

 

av för utnyttjandet av fyllningsmaterial  

 

I positionsbaserat planerande ska följande ingå:  

 

och estimerade framdrifts 
kapaciteter  

-ar, 
tunnlar, årstid och miljökrav  

s in-verkan 
på varandra och tillgänglighet  

 

 

 
Dessutom ska entreprenören arbeta enligt nedan: 
  

modeller som finns maximalt är det viktigt att dessa är så bra som möjligt 
innan projektstart. Därför uppmuntras antagen entreprenör att verifiera och komplettera 
tillhandahållna modeller samt flagga för eventuella felaktigheter så tidigt som möjligt.  

oppling mot lyft I EUS-mall vad gäller uttagna mängder i MF samt PM som redovisar mängd och 
position i 3D. Skall ske månadsvis i samband med fakturering. Gäller för ovan specificerade massor.  

 

 
Nivå-2  
Nivå-1 ska vara uppfylld. Nivå-2 ställer krav på att systematisk uppföljning enligt nedan:  
 

schakt som är lagt var). Inte krav på automatiserad uppföljning.  

framfart och ändrade arbetsmängder.  

rstående arbeten och dess inverkan på 
projektet.  

 
Månadsvis rapportering av nedanstående: 
  

 

 

 



 

 

 
Dessutom ska entreprenören arbeta enligt nedan: 
  

re avvikelser ske.  

Nivå-3 Nivå- 1 och Nivå-2 ska vara uppfyllda. 

Nivå-3 ställer krav på automatiserad (3D-BIM) uppföljning enligt nedan. Nivå-3 kräver ett trådlöst ”internet” 

över hela entreprenadområdet. Beställarens ambition är att i samråd med antagen entreprenör lösa frågan ifall 

Entreprenören är intresserad av att jobba enligt nivå-3. 

 

En välutförd planering är grunden för en optimering under produktion. En optimering av pro-
duktionen måste basera sig på produktionsplanen och produktionsplanen måste sedan leva och 
uppdateras när större avvikelser uppstår under projektets gång. Det här möjliggör att veta i vilket läge 
projektet befinner sig och i förhållande till vilket läge det borde befinna sig enligt planen och med en 
veckas noggrannhet. Det ska också gå att läsa ut kvarstående arbete och förutse inverkan av avvikelser 
i produktion.  
Entreprenören arbetar med ett system som har följande funktioner: 
  

rda transporter enligt materialtyp från 
server.  

 

 

 

nheter i listform med information om aktuell position, positionskvalitet, projekt, 
operatör, aktivitet, material, 3D yta med eventuellt offset, samt väglinje.  

ta. Dom skall visas med en skalriktig 
avbild som visar maskinens typ, riktning och läge på schaktblad.  

eller ett urval av enheter under ett valbart tidsintervall.  

ter från historiska data på servern till en egendefinierad csv-fil från alla eller 
ett urval av enheter under ett valbart tidsintervall inom ett valbart geografiskt område.  

 modell av schakt från historiska data på servern från alla eller ett urval av enheter under 
ett valbart tidsintervall inom ett valbart geografiskt område.  
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00. 

www.trafikverket.se TR
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