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Upprättandet	  av	  klimatkalkyler	  i	  planläggningsprocessen	  
Trafikverkets	  modell	  Klimatkalkyl	  

Förord  
I	  programmet	  Samhällsbyggnad	  vid	  Luleå	  tekniska	  universitet	  ingår	  det	  att	  studenten	  ska	  genomföra	  
en	  verksamhetsförlagd	  utbildning	  under	  det	  andra	  året.	  Från	  och	  med	  den	  18	  januari	  2016	  till	  och	  
med	  den	  24	  mars	  2016	  utförde	  jag	  min	  verksamhetsförlagda	  utbildning	  på	  konsultföretaget	  Rejlers	  
Sverige	  AB	  inom	  affärsområde	  Infra	  i	  Luleå.	  

Efter	  den	  verksamhetsförlagda	  utbildningen	  fick	  jag	  möjligheten	  att	  som	  examensarbete	  utreda	  och	  
sammanställa	  hur	  klimatkalkyler	  ska	  upprättas	  i	  planläggningsprocessen.	  	  

Jag	  vill	  tacka	  Tomas	  Ölvebring,	  regionchef	  Nord	  samt	  Eddie	  Ljungwe,	  gruppchef	  affärsområde	  Infra	  
för	  att	  jag	  efter	  min	  verksamhetsförlagda	  utbildning	  fick	  möjligheten	  att	  skriva	  mitt	  examensarbete	  
på	  Rejlers	  Sverige	  AB.	  

Alexander	  Björk	  

Luleå,	  juni	  2016	   	  
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Sammanfattning  
I	  programmet	  Samhällsbyggnad	  vid	  Luleå	  tekniska	  universitet	  ingår	  det	  en	  verksamhetsförlagd	  
utbildning	  som	  ska	  genomföras	  under	  det	  andra	  året.	  Under	  tio	  veckor	  utförde	  jag	  min	  
verksamhetsförlagda	  utbildning	  på	  konsultföretaget	  Rejlers	  Sverige	  AB	  på	  affärsområde	  Infra	  i	  Luleå.	  

Affärsområde	  Infra	  i	  Luleå	  har	  som	  mål	  att	  expandera	  sina	  tjänster	  inom	  tidiga	  skeden	  av	  väg-‐	  och	  
järnvägsprojekt.	  Som	  en	  del	  i	  deras	  aktiva	  arbete	  med	  att	  expandera	  sina	  tjänster,	  fick	  jag	  efter	  min	  
verksamhetsförlagda	  utbildning	  i	  uppdrag	  av	  min	  handledare	  Eddie	  Ljungwe,	  gruppchef	  affärsområde	  
Infra	  att	  som	  examensarbete	  utreda	  och	  sammanställa	  hur	  klimatkalkyler	  ska	  upprättas	  i	  
planläggningsprocessen.	  

Målet	  med	  rapporten	  är	  att	  bidra	  till	  Rejlers	  fortsatta	  arbete	  med	  att	  bredda	  sin	  kompentens	  inom	  
tidiga	  skeden	  av	  infrastrukturprojekt	  och	  därmed	  bli	  en	  aktör	  som	  kan	  utföra	  arbeten	  inom	  hela	  
planeringsprocessen.	  

Från	  och	  med	  den	  1	  april	  2015	  ställer	  Trafikverket	  högre	  krav	  på	  att	  klimatkalkyler	  ska	  upprättas	  i	  
anläggningsprojekt.	  Syftet	  med	  Trafikverkets	  modell	  Klimatkalkyl	  är	  att	  på	  ett	  effektiv	  och	  konsekvent	  
sätt	  beräkna	  infrastrukturhållningens	  klimatbelastning	  och	  energianvändning	  ur	  ett	  
livscykelperspektiv.	  Det	  innebär	  att	  modellen	  beaktar	  råvaruutvinningen,	  förädlingsprocessen,	  
byggandet	  samt	  transporter	  inom	  entreprenaden.	  

Klimatkalkyl	  version	  4.0	  är	  en	  IT-‐baserad	  webbapplikation	  som	  bygger	  på	  de	  tidigare	  versionerna	  som	  
var	  Excelbaserade.	  Webbapplikationen	  är	  användarvänlig	  och	  tydligt	  strukturerad.	  I	  modellen	  finns	  
det	  förklarande	  texter	  till	  hur	  informationen	  ska	  fyllas	  i	  och	  hur	  olika	  funktionerna	  fungerar.	  
Användarhandledning	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  	  är	  ett	  bra	  stöd	  och	  den	  illustrerar	  steg	  för	  steg	  hur	  
användaren	  ska	  gå	  tillväga	  för	  att	  upprätta	  en	  klimatkalkyl.	  

Klimatkalkyler	  ska	  upprättas	  i	  planläggningsprocessen	  för	  investeringsåtgärder	  som	  överstiger	  50	  
miljoner	  kronor	  i	  länsplaner	  och	  i	  nationell	  plan.	  Klimatkalkylen	  använder	  samma	  ekonomiska	  
underlag	  som	  anläggningskostnadskalkylen,	  vilket	  innebär	  att	  samma	  osäkerheter	  finns	  i	  båda	  
kalkylerna.	  För	  att	  göra	  modellen	  mer	  användarvänlig	  grundar	  sig	  indatat	  i	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  på	  
framtagna	  typåtgärder	  och	  projektspecifika	  mängduppgifter,	  även	  kallade	  byggdelar.	  

Klimatkalkylen	  upprättas	  initialt	  i	  åtgärdsvalsstudien	  på	  befintligt	  underlag,	  för	  att	  sedan	  bli	  mer	  
detaljerad	  allteftersom	  de	  ekonomiska	  underlagen	  preciseras	  genom	  planläggningsprocessen.	  Vid	  
projektslut	  ska	  sedan	  en	  klimatdeklaration	  genomföras	  för	  att	  fastställa	  det	  verkliga	  utfallet	  av	  
investeringsåtgärden.	  

Eftersom	  att	  Trafikverkets	  modell	  Klimatkalkyl	  använder	  samma	  underlag	  som	  
anläggningskostnadskalkylen,	  krävs	  det	  att	  användaren	  har	  erfarenheter	  av	  att	  upprätta	  
anläggningskostnadskalkyler	  för	  att	  upprätta	  en	  klimatkalkyl.	  

En	  användbar	  funktion	  i	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  är	  möjligheten	  att	  i	  ett	  tidigt	  skede	  jämföra	  olika	  
linjedragningar	  samt	  identifiera	  delar	  av	  projektet	  som	  har	  en	  stor	  energiåtgång	  och	  klimatpåverkan.	  

Resultatet	  från	  klimatkalkylen	  bidrar	  till	  att	  skapa	  bättre	  beslutsunderlag	  genom	  hela	  
planläggningsprocessen,	  ger	  incitament	  till	  entreprenörer	  att	  arbeta	  fram	  nya	  innovativa	  energi-‐	  och	  
klimateffektiviseringsåtgärder	  samt	  bidrar	  till	  en	  mer	  komplett	  redovisning	  av	  transportsektorns	  
miljöpåverkan.	  
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund  
I	  programmet	  Samhällsbyggnad	  vid	  Luleå	  tekniska	  universitet	  ingår	  det	  att	  studenten	  ska	  genomföra	  
en	  verksamhetsförlagd	  utbildning	  under	  tio	  veckor.	  Jag	  utförde	  min	  verksamhetsförlagda	  utbildning	  
på	  konsultföretaget	  Rejlers	  Sverige	  AB	  inom	  affärsområde	  Infra	  i	  Luleå.	  

Efter	  den	  verksamhetsförlagda	  utbildningen	  fick	  jag	  i	  uppdrag	  av	  min	  handledare	  Eddie	  Ljungwe,	  
gruppchef	  affärsområde	  Infra,	  att	  som	  examensarbete	  utreda	  och	  sammanställa	  hur	  klimatkalkyler	  
ska	  upprättas	  i	  planläggningsprocessen.	  Examensarbetet	  består	  av	  7.5	  högskolepoäng	  och	  motsvarar	  
fem	  veckors	  heltidsstudier	  fördelat	  på	  tio	  veckor.	  Projektorganisationen	  framgår	  från	  Bilaga	  1.	  

På	  affärsområde	  Infra	  består	  den	  största	  delen	  av	  arbetet	  av	  att	  ta	  fram	  systemhandlingar	  till	  
järnvägsprojekt.	  I	  Luleå	  har	  affärsområde	  Infra	  för	  avsikt	  att	  växa	  inom	  de	  tidiga	  skedena	  av	  
framförallt	  vägprojekt	  men	  även	  järnvägsprojekt.	  

Från	  och	  med	  den	  1	  april	  2015	  ställer	  Trafikverket	  högre	  krav	  på	  att	  klimatkalkyler	  ska	  upprättas	  i	  
anläggningsprojekt.	  TDOK	  2015:0007	  (Klimatkalkyl-‐	  infrastrukturhållningens	  energianvändning	  och	  
klimatpåverkan	  i	  ett	  livscykelperspektiv)	  är	  Trafikverkets	  styrande	  riktlinje	  för	  upprättandet	  av	  
klimatkalkyler.	  Det	  framgår	  från	  TDOK	  2015:0007	  att	  klimatkalkyler	  ska	  upprättas	  med	  hjälp	  av	  
Trafikverkets	  modell	  Klimatkalkyl.	  

Som	  en	  del	  av	  satsningen	  att	  växa	  inom	  de	  tidiga	  skedena	  av	  väg-‐	  och	  järnvägsprojekt	  vill	  
affärsområde	  Infra	  ta	  fram	  underlag	  för	  hur	  klimatkalkyler	  ska	  upprättas	  i	  planläggningsprocessen	  
samt	  fastställa	  vilka	  resurser/kompetenser	  som	  krävs	  för	  att	  göra	  det.	  

1.2 Syfte  
Syftet	  med	  rapporten	  är	  att	  utreda	  och	  sammanställa	  hur	  klimatkalkyler	  ska	  upprättas	  i	  
planläggningsprocessen,	  för	  att	  Rejlers	  Sverige	  AB	  ska	  bli	  mer	  konkurrenskraftiga	  inom	  tidiga	  skeden	  
av	  väg-‐	  och	  järnvägsprojekt.	  

1.3 Mål  
Affärsområde	  Infra	  i	  Luleå	  har	  som	  mål	  att	  expandera	  sina	  tjänster	  inom	  tidiga	  skeden	  av	  väg-‐	  och	  
järnvägsprojekt.	  Eftersom	  Trafikverket	  ställer	  högre	  krav	  på	  upprättandet	  av	  klimatkalkyler	  i	  
anläggningsprojekt,	  är	  målet	  med	  rapporten	  är	  att	  ta	  fram	  underlag	  för	  hur	  klimatkalkyler	  ska	  
upprättas	  i	  planläggningsprocessen	  samt	  vilka	  resurser/kompetenser	  som	  krävs	  för	  att	  göra	  det.	  	  

Rapporten	  ska	  bidra	  till	  Rejlers	  fortsatta	  arbete	  med	  att	  bredda	  sin	  kompentens	  inom	  tidiga	  skeden	  
av	  infrastrukturprojekt	  och	  därmed	  bli	  en	  aktör	  som	  kan	  utföra	  arbeten	  inom	  hela	  
planeringsprocessen.	  

1.4 Frågeställning  
• Varför	  ska	  klimatkalkyler	  upprättas?	  
• När	  ska	  klimatkalkyler	  upprättas?	  
• Hur	  upprättas	  klimatkalkyler?	  
• I	  vilka	  skeden	  av	  planläggningsprocessen	  ska	  klimatkalkyler	  upprättas?	  
• Hur	  ska	  klimatkalkyler	  tolkas?	  
• Vilka	  fel	  kan	  uppstå	  i	  samband	  med	  upprättandet	  av	  klimatkalkyler?	  
• Vilka	  resurser/kompetenser	  krävs	  för	  att	  upprätta	  klimatkalkyler?	  
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1.5 Avgränsning  
Planläggningsprocessen	  för	  vägar	  och	  järnvägar	  är	  en	  lång	  och	  sammanhållen	  process	  som	  resulterar	  
i	  en	  vägplan/järnvägsplan.	  Arbetet	  med	  denna	  rapport	  handlar	  om	  upprättandet	  av	  klimatkalkyler	  i	  
samband	  med	  väg-‐	  och	  järnvägsplaner	  och	  de	  olika	  delarna	  av	  planläggningsprocessen	  kommer	  
därmed	  endast	  att	  behandlas	  ytligt.	  

Klimatkalkyler	  kan	  upprättas	  i	  samband	  med	  flera	  olika	  bygg-‐	  och	  anläggningsprojekt	  och	  kan	  bestå	  
av	  hela	  eller	  delar	  av	  projektet.	  Arbetet	  med	  rapporten	  har	  avgränsats	  till	  hur	  klimatkalkyler	  används	  
och	  upprättas	  inom	  planläggningsprocessen.	  

Det	  finns	  flera	  olika	  verktyg	  och	  modeller	  för	  att	  upprätta	  klimatkalkyler.	  I	  planläggningsprocessen	  
ska	  Trafikverkets	  modell	  Klimatkalkyl	  användas.	  Rapporten	  har	  därför	  avgränsats	  till	  hur	  
klimatkalkyler	  ska	  upprättas	  med	  hjälp	  av	  Trafikverkets	  modell	  Klimatkalkyl.	  

2 Metod  
Grundläggande	  kunskaper	  om	  planläggningsprocessen	  och	  klimatkalkyler	  inhämtades	  genom	  
litteraturstudier	  från	  framförallt	  Trafikverket.	  På	  Trafikverkets	  hemsida	  finns	  det	  styrande	  och	  
vägledande	  dokument	  som	  rör	  både	  planläggningsprocessen	  och	  Trafikverkets	  modell	  Klimatkalkyl.	  
Genom	  att	  studera	  Användarhandledning	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  	  skapades	  en	  större	  förståelse	  för	  
modellen.	  

På	  Trafikverkets	  hemsida	  fanns	  det	  en	  möjlighet	  att	  anmäla	  sig	  till	  ett	  informationstillfälle	  via	  Skype	  
om	  Klimatkalkyl.	  Informationstillfället	  var	  den	  21	  april	  2016	  och	  riktade	  sig	  till	  konsulter,	  
entreprenörer	  och	  övriga	  externa	  intressenter.	  Jag	  deltog	  i	  mötet	  för	  att	  se	  och	  lära	  mig	  hur	  arbetet	  
med	  att	  upprätta	  klimatkalkyler	  med	  hjälp	  av	  Trafikverkets	  modell	  Klimatkalkyl	  kan	  se	  ut	  i	  praktiken.	  I	  
samband	  med	  informationsmötet	  fanns	  det	  tid	  för	  frågor	  och	  diskussion.	  

Utredningen	  resulterade	  i	  en	  rapport	  där	  fokus	  ligger	  på	  när	  och	  hur	  klimatkalkyler	  ska	  upprättas	  
samt	  vilka	  resurser/kompetenser	  som	  krävs	  för	  att	  upprätta	  en	  klimatkalkyl	  med	  hjälp	  av	  
Trafikverkets	  modell	  Klimatkalkyl.	  
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3 Resultat  
3.1 Planläggningsprocessen  
Planläggningsprocessen	  regleras	  i	  väglagen	  (1971:954)	  och	  lag	  (1995:1649)	  om	  byggande	  av	  järnväg.	  
Syftet	  med	  planläggningsprocessen	  är	  att	  transportinfrastrukturen	  ska	  samordnas	  med	  
samhällsplaneringen	  samt	  att	  processen	  ska	  följa	  miljölagstiftningen.	  Resultatet	  av	  
planläggningsprocessen	  är	  en	  väg-‐	  eller	  järnvägsplan.	  Väg-‐	  och	  järnvägsplanen	  är	  i	  sin	  tur	  uppdelad	  i	  
olika	  stadier,	  se	  Figur	  1.	  Genom	  att	  planläggningsprocessen	  består	  av	  olika	  stadier	  resulterar	  det	  i	  att	  
det	  aktuella	  projektet	  kan	  förankras	  i	  till	  exempel	  kommunens	  planering	  samt	  att	  berörda	  parter	  har	  
möjlighet	  att	  redogör	  för	  sina	  synpunkter	  i	  olika	  skeden.	  Under	  hela	  planläggningsprocessen,	  fram	  till	  
kungörande	  för	  granskning	  sker	  samråd.	  Samråden	  och	  de	  olika	  frågeställningarna	  anpassas	  
beroende	  på	  var	  i	  planläggningsprocessen	  som	  projektet	  befinner	  sig	  i.	  (Trafikverket,	  2014)	  

De	  handlingar	  som	  produceras	  blir	  gradvis	  mer	  detaljerade	  och	  i	  slutskedet	  av	  
planläggningsprocessen	  fastställs	  lokaliseringen	  och	  detaljutformningen	  av	  väg-‐	  eller	  
järnvägsanläggningen.	  (Trafikverket,	  2014)	  

Genom	  hela	  planläggningsprocessen	  ska	  tillräckligt	  med	  underlag	  tas	  fram	  för	  att	  länsstyrelsen	  ska	  
kunna	  bedöma	  om	  projektet	  bidrar	  till	  att	  de	  nationella	  transportpolitiska	  målen,	  funktionsmålet,	  
hänsynsmålet,	  miljökvalitetsmålen	  samt	  andra	  relevanta	  regionala	  och	  kommunala	  mål	  uppnås	  
(Trafikverket,	  2014).	  

	  
Figur	  1	  Väg-‐	  och	  järnvägsplanens	  olika	  stadier	  (Trafikverket,	  2014)	  

3.1.1 Övergripande  mål  
Det	  övergripande	  målet	  för	  transportpolitiken	  ”	  är	  att	  säkerhetsställa	  en	  samhällsekonomisk	  effektiv	  
och	  långsiktigt	  hållbar	  transportförsörjning	  för	  medborgarna	  och	  näringslivet	  i	  hela	  landet”	  
(Trafikverket,	  2014,	  s	  .11).	  

Det	  övergripande	  målet	  är	  i	  sin	  tur	  uppdelat	  i:	  

• Funktionsmålet	  
Tillgänglighet	  

• Hänsynsmålet	  
Säkerhet,	  miljö	  och	  hälsa	   	  
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Funktionsmålet	  
”Funktionsmålet	  innebär	  att	  transportsystemets	  utformning,	  funktion	  och	  användning	  ska	  medverka	  
till	  att	  ge	  alla	  en	  grundläggande	  tillgänglighet	  med	  god	  kvalitet	  och	  användbarhet	  samt	  bidra	  till	  
utvecklingskraft	  i	  hela	  landet.	  Transportsystemet	  ska	  vara	  jämställt,	  det	  vill	  säga	  likvärdigt	  svara	  mot	  
kvinnors	  respektive	  mäns	  transportbehov.”	  (Trafikverket,	  2014,	  s	  .12)	  

Hänsynsmålet	  
”Hänsynsmålet	  innebär	  att	  transportsystemets	  utformning,	  funktion	  och	  användning	  ska	  anpassas	  till	  
att	  ingen	  ska	  dödas	  eller	  skadas	  allvarligt	  samt	  bidra	  till	  att	  miljökvalitetsmålen	  uppnås	  och	  till	  ökad	  
hälsa.”	  (Trafikverket,	  2014,	  s	  .12)	  

3.1.2 Samlad  effektbedömning  (SEB)  
I	  planläggningsprocessen	  används	  metoden	  Samlad	  effektbedömning	  (SEB).	  Metoden	  används	  som	  
ett	  beslutsunderlag	  där	  effekterna	  och	  kostnaderna	  för	  en	  åtgärd	  eller	  ett	  åtgärdspaket	  beskrivs	  om	  
det	  skulle	  genomföras.	  SEB:en	  är	  ett	  stöd	  vid	  planering,	  beslut	  och	  uppföljning	  av	  den	  förslagna	  
åtgärden	  eller	  åtgärdspaketet	  och	  beskrivs	  ur	  tre	  beslutsperspektiv	  (Trafikverket,	  2015):	  

• Samhällsekonomisk	  analys	  
• Transportpolitisk	  målanalys	  
• Fördelningsanalys	  

3.1.3 Åtgärdsvalsstudie  
Åtgärdsvalsstudien	  genomförs	  tidigt	  i	  planeringsskedet	  och	  syftet	  är	  att	  analysera,	  prioritera	  och	  
skapa	  underlag	  för	  vilka	  åtgärder	  som	  ska	  utföras	  för	  det	  aktuella	  transportbehovet.	  
Åtgärdsvalsstudien	  ska	  genomföras	  enligt	  fyrstegsprincipen,	  se	  Figur	  2.	  Resultatet	  ska	  vara	  
kostnadseffektiva	  åtgärder	  som	  bidrar	  till	  en	  hållbar	  samhällsutveckling.	  (Trafikverket,	  2014)	  

Fyrstegsprincipen	  

1. Tänk	  om	  
Det	  första	  steget	  handlar	  om	  att	  först	  och	  främst	  överväga	  åtgärder	  som	  kan	  
påverka	  behovet	  av	  transporter	  och	  resor	  samt	  valet	  av	  transportsätt.	  

2. Optimera	  
Det	  andra	  steget	  innebär	  att	  genomföra	  åtgärder	  som	  medför	  ett	  mer	  effektivt	  
utnyttjande	  av	  den	  befintliga	  infrastrukturen.	  

3. Bygg	  om	  
Vid	  behov	  genomförs	  det	  tredje	  steget	  som	  innebär	  begränsade	  ombyggnationer.	  

4. Bygg	  nytt	  
Det	  fjärde	  steget	  genomförs	  om	  behovet	  inte	  kan	  tillgodoses	  i	  de	  tre	  tidigare	  
stegen.	  Det	  betyder	  nyinvesteringar	  och/eller	  större	  ombyggnadsåtgärder.	  
	  

Figur	  2	  Fyrstegsprincipen	  (Trafikverket,	  2014)	  

Upprättande	  av	  en	  väg-‐	  eller	  järnvägsplan	  enligt	  planläggningsprocessen	  ska	  utföras	  om	  det	  efter	  
åtgärdsvalsstudien	  visar	  sig	  att	  den	  mest	  optimala	  lösningen	  är	  en	  väg-‐	  eller	  järnvägsbyggnadsåtgärd	  
(Bygg	  om/Bygg	  nytt).	  I	  det	  fortsatta	  arbetet	  med	  väg-‐	  eller	  järnvägsplanen	  är	  åtgärdsvalsstudien	  ett	  
viktigt	  underlag.	  (Trafikverket,	  2014)	   	  
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3.1.4 Trafikverkets  fem  typfall  
Beroende	  på	  projektets	  omfattning	  ställs	  olika	  krav	  på	  hur	  planläggningsprocessen	  ska	  genomföras.	  
Trafikverket	  har	  därför	  tagit	  fram	  fem	  stycken	  typfall	  utifrån	  följande	  frågor	  (Trafikverket,	  2014):	  

1. Är	  det	  en	  liten	  och	  okomplicerad	  åtgärd	  på̊	  befintlig	  anliggning	  som	  endast	  medför	  marginell	  
ytterligare	  påverkan	  på̊	  omgivningen,	  och	  har	  berörda	  fastighetsägare	  eller	  innehavare	  av	  
särskild	  rätt	  skriftligen	  medgett	  att	  mark	  eller	  annat	  utrymme	  får	  tas	  i	  anspråk?	  

2. Innebar	  åtgärden	  betydande	  miljöpåverkan?	  
3. Finns	  det	  alternativa	  lokaliseringar	  som	  tillgodoser	  ändamålet	  och	  projektmålen?	  
4. Ska	  åtgärden	  tillåtlighetsprövas	  av	  regeringen?	  	  

Utifrån	  svaren	  på	  ovanstående	  frågor	  bestäms	  om	  planläggningsprocessen	  ska	  genomföras	  enligt	  
typfall	  1,	  typfall	  2,	  typfall	  3,	  typfall	  4	  eller	  typfall	  5,	  se	  Figur	  3.	  Vid	  typfall	  1	  upprättas	  ingen	  väg-‐	  
eller	  järnvägsplan.	  (Trafikverket,	  2014)	  

	  

Figur	  3	  Trafikverkets	  fem	  typfall	  i	  planläggningsprocessen	  (Trafikverket,	  2014)	  

3.1.5 Samrådsunderlag  
Statusen	  samrådsunderlag	  är	  det	  första	  skedet	  i	  planläggningsprocessen,	  fram	  till	  länsstyrelsens	  
beslut	  om	  betydande	  miljöpåverkan,	  se	  Figur	  1.	  Samrådsunderlaget	  ska	  innehålla	  den	  information	  
som	  krävs	  för	  att	  länsstyrelsen	  ska	  kunna	  bedöma	  om	  projektet	  antas	  medföra	  betydande	  
miljöpåverkan.	  (Trafikverket,	  2014)	  

3.1.6 Samrådshandling  
Efter	  länsstyrelsens	  beslut	  om	  betydande	  miljöpåverkan	  övergår	  statusen	  för	  väg-‐	  eller	  
järnvägsplanen	  till	  samrådshandling,	  se	  Figur	  1.	  Väg-‐	  eller	  järnvägsplanen	  har	  statusen	  
samrådshandlingen	  fram	  till	  kungörande	  och	  granskning.	  (Trafikverket,	  2014)	  
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Om	  länsstyrelsen	  bedömer	  att	  projektet	  antas	  medföra	  betydande	  miljöpåverkan	  måste	  en	  
miljökonsekvensbeskrivning	  (MKB)	  upprättas.	  MKB:n	  måste	  sedan	  godkännas	  av	  länsstyrelsen	  innan	  
projektet	  kan	  övergå	  till	  statusen	  granskningshandling,	  se	  Figur	  1.	  Vid	  typfall	  5	  måste	  även	  projektet	  
tillåtlighetsprövas	  av	  regeringen	  under	  statusen	  samrådshandling.	  (Trafikverket,	  2014)	  

3.1.6.1 Samrådshandling  inför  val  av  alternativ  
Vid	  typfall	  4	  och	  5	  finns	  det	  alternativa	  lokaliseringar	  som	  tillgodoser	  ändamålet	  och	  projektmålen.	  
Samrådshandling	  inför	  val	  av	  alternativ	  ska	  innehålla	  tillräckligt	  med	  information	  om	  de	  alternativa	  
lokaliseringarna	  för	  att	  göra	  en	  bedömning	  av	  det	  bäst	  lämpade	  alternativet.	  (Trafikverket,	  2014)	  

3.1.7 Granskningshandling  
När	  väg-‐	  eller	  järnvägsplanen	  anses	  vara	  klar	  och	  överlämnas	  för	  granskning	  ändras	  den	  aktuella	  
statusen	  till	  granskningshandling.	  Väg-‐	  eller	  järnvägsplanen	  har	  statusen	  granskningshandling	  under	  
tiden	  för	  granskning	  och	  inför	  kungörandet,	  se	  Figur	  1.	  (Trafikverket,	  2014)	  

3.1.8 Fastställelsehandling  
Väg-‐	  eller	  järnvägsplanen	  övergår	  till	  statusen	  fastställelsehandling	  inför	  begäran	  om	  
fastställelseprövning	  och	  behåller	  statusen	  även	  när	  planen	  blivit	  fastställd	  (Trafikverket,	  2014).	   	  
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3.2 Trafikverkets  modell  Klimatkalkyl  
3.2.1 Bakgrund  
Regeringen	  har	  upprättat	  en	  långsiktig	  vision	  om	  att	  Sverige	  inte	  ska	  ha	  några	  nettoutsläpp	  av	  
växthusgaser	  år	  2050.	  Den	  största	  delen	  av	  transportsektorns	  klimatbelastning	  består	  av	  byggande,	  
drift	  och	  underhåll	  av	  infrastruktur.	  I	  Infrastrukturpropositionerna	  2008	  och	  2012	  framgår	  det	  att	  
infrastrukturens	  klimatpåverkan	  ska	  ingå	  som	  en	  del	  i	  SEB:en	  i	  planläggningsprocessen.	  Bedömningen	  
av	  klimatpåverkan	  ska	  även	  ske	  i	  ett	  livscykelperspektiv.	  (Trafikverket,	  2016c)	  

För	  att	  uppnå	  det	  transportpolitiska	  hänsynsmålet	  för	  miljö	  och	  hälsa	  samt	  arbeta	  mot	  regeringens	  
vision	  om	  att	  Sverige	  inte	  ska	  ha	  några	  nettoutsläpp	  av	  växthusgaser	  år	  2050,	  har	  Trafikverket	  tagit	  
fram	  modellen	  Klimatkalkyl.	  	  

Från	  och	  med	  den	  1	  april	  2015	  ställer	  Trafikverket	  högre	  krav	  på	  att	  klimatkalkyler	  ska	  upprättas	  i	  
anläggningsprojekt.	  Trafikverkets	  har	  tagit	  fram	  den	  styrande	  riktlinjen	  TDOK	  2015:0007	  
(Klimatkalkyl-‐	  infrastrukturhållningens	  energianvändning	  och	  klimatpåverkan	  i	  ett	  livscykelperspektiv)	  
och	  syftet	  med	  dokumentet	  är	  att	  fastställa	  arbetsmetodiken	  för	  hur	  klimatkalkyler	  ska	  upprättas	  och	  
redovisas.	  (Trafikverket,	  2016c)	  

I	  Klimatkalkyl	  är	  det	  möjligt	  att	  i	  ett	  tidigt	  skede	  jämföra	  olika	  linjedragningar	  samt	  identifiera	  delar	  
av	  projektet	  som	  har	  en	  stor	  energiåtgång	  och	  klimatpåverkan.	  Linjedragningar	  som	  till	  exempel	  
resulterar	  i	  tunnelbyggen	  ger	  upphov	  till	  en	  betydligt	  högre	  energiåtgång	  och	  klimatbelastning	  än	  en	  
linjedragning	  på	  plan	  mark.	  Senare	  i	  planläggningsprocessen,	  i	  detaljutformningen	  är	  det	  möjligt	  att	  
jämföra	  vilka	  materialval	  som	  är	  mest	  fördelaktiga	  ur	  energi-‐	  och	  klimatsynpunkt.	  (Trafikverket,	  
2016c)	  

Klimatkalkyl	  version	  4.0	  är	  en	  IT-‐baserad	  webbapplikation	  som	  bygger	  på	  de	  tidigare	  versionerna	  som	  
var	  Excelbaserade.	  Modellen	  uppdateras	  årligen	  och	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  tog	  i	  bruk	  den	  1	  april	  
2016.	  (Trafikverket,	  2016c)	  

3.2.2 Syfte  
Syftet	  med	  Trafikverkets	  modell	  Klimatkalkyl	  är	  att	  på	  ett	  effektiv	  och	  konsekvent	  sätt	  beräkna	  
infrastrukturhållningens	  klimatbelastning	  och	  energianvändning	  på	  enskilda	  eller	  delar	  av	  
investeringsåtgärder.	  Klimatkalkyl	  ska	  underlätta	  beräkningen	  av	  energiåtgången	  och	  klimatpåverkan	  
genom	  hela	  väg-‐	  och	  järnvägsinfrastrukturens	  livscykel	  och	  det	  innefattar	  byggande,	  drift	  och	  
underhåll	  av	  en	  investeringsåtgärd.	  Beräkningen	  grundar	  sig	  på	  framtagna	  typåtgärder	  och	  
projektspecifika	  mängduppgifter,	  även	  kallade	  byggdelar.	  (Trafikverket,	  2016c)	  

Klimatkalkyl	  bidrar	  till	  att	  skapa	  bättre	  beslutsunderlag	  genom	  hela	  planläggningsprocessen,	  ger	  
incitament	  till	  entreprenörer	  att	  arbeta	  fram	  nya	  innovativa	  energi-‐	  och	  
klimateffektiviseringsåtgärder	  samt	  bidrar	  till	  en	  mer	  komplett	  redovisning	  av	  transportsektorns	  
miljöpåverkan	  (Trafikverket,	  2016b).	   	  
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3.2.3 Tillämpning  av  Klimatkalkyl  version  4.0  i  planläggningsprocessen  
Klimatkalkyler	  med	  hjälp	  av	  modellen	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  upprättas	  i	  enlighet	  med	  Trafikverkets	  
styrande	  riktlinje	  TDOK	  2015:0007	  (Klimatkalkyl-‐	  infrastrukturhållningens	  energianvändning	  och	  
klimatpåverkan	  i	  ett	  livscykelperspektiv)	  (Trafikverket,	  2016c).	  

Enligt	  TDOK	  2015:0007	  framgår	  det	  att	  klimatkalkyler	  upprättade	  med	  Trafikverkets	  modell	  
Klimatkalkyl	  ska	  användas	  som:	  

• Beslutsunderlag	  i	  SEB:en	  
• Underlag	  vid	  målstyrning,	  uppföljning,	  redovisning	  och	  rapportering	  gällande	  

infrastrukturens	  energianvändning	  och	  klimatpåverkan	  vid	  planering	  och	  verkställande	  av	  
enskilda	  åtgärder	  

• Ett	  hjälpmedel	  för	  att	  arbetet	  med	  klimat-‐	  och	  energieffektivisering	  inom	  transportsektorn	  
ska	  ske	  effektivt	  och	  systematiskt	  

Klimatkalkyler	  ska	  upprättas	  i	  planläggningsprocessen	  för	  investeringsåtgärder	  som	  överstiger	  50	  
miljoner	  kronor	  i	  länsplaner	  och	  i	  nationell	  plan.	  För	  infrastrukturprojekt	  som	  överstiger	  50	  miljoner	  
kronor	  och	  har	  påbörjats	  före	  den	  1	  april	  2015	  behöver	  inte	  klimatkalkyler	  upprättas	  retroaktivt	  i	  
planläggningsprocessen.	  Däremot	  ska	  klimatkalkyler	  med	  hjälp	  av	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  upprättas	  
från	  befintligt	  skede	  och	  framåt.	  (Trafikverket,	  2015)	  

Klimatkalkylen	  använder	  samma	  underlag	  som	  anläggningskostnadskalkylen.	  Det	  innebär	  att	  samma	  
osäkerheter	  som	  initialt	  finns	  för	  anläggningskostnadskalkylen	  även	  finns	  för	  klimatkalkylen.	  En	  
klimatkalkyl	  ska	  upprättas	  i	  åtgärdsvalsstudien	  på	  befintligt	  underlag,	  för	  att	  sedan	  bli	  mer	  detaljerad	  
allteftersom	  investeringsåtgärden	  går	  igenom	  planläggningsprocessen.	  Vid	  projektslut	  ska	  sedan	  en	  
klimatdeklaration	  genomföras,	  se	  Figur	  4.	  Syftet	  med	  klimatdeklarationen	  är	  att	  kontrollera	  vad	  
utfallet	  blev.	  (Trafikverket,	  2015)	  

	  

Figur	  4	  Upprättandet	  av	  Klimatkalkyl	  i	  planläggningsprocessen	  (Trafikverket,	  2015)	  
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Vid	  leveranser	  till	  Trafikverket	  ska	  resultatet	  av	  klimatkalkylen	  redovisas	  under	  kapitel	  4	  –	  
Transportpolitisk	  målanalys	  i	  SEB:en.	  Den	  fullständigt	  upprättade	  klimatkalkylen	  ska	  sedan	  bifogas	  
som	  en	  bilaga	  till	  SEB:en.	  (Trafikverket,	  2015)	  

Åtgärdsvalsstudie	  
Den	  första	  klimatkalkylen	  ska	  upprättas	  i	  åtgärdsvalsstudien	  om	  ett	  diskuterat	  alternativ	  är	  Bygg	  om	  
eller	  Bygg	  nytt	  enligt	  fyrsstegsprincipen	  samt	  att	  investeringsåtgärden	  överstiger	  50	  miljoner	  kronor.	  
I	  åtgärdsvalsstudien	  utförs	  en	  Grov	  kostnadsindikation	  (GKI)	  för	  de	  olika	  alternativen	  och	  samma	  
underlag	  ligger	  sedan	  till	  grund	  för	  klimatkalkylen,	  se	  Figur	  4.	  (Trafikverket,	  2015)	  

Samrådshandling	  
Planläggningsprocessen	  börjar	  med	  upprättandet	  av	  samrådsunderlag	  för	  länsstyrelsens	  beslut	  om	  
betydande	  miljöpåverkan,	  se	  Figur	  4.	  Ekonomin	  för	  anläggningsprojektet	  har	  därmed	  uppdaterats	  
och	  det	  innebär	  att	  även	  klimatkalkylen	  behöver	  uppdateras	  med	  det	  nya	  underlaget.	  (Trafikverket,	  
2015)	  

Samrådshandling	  inför	  val	  av	  alternativ	  
Vid	  typfall	  4	  och	  5	  finns	  det	  alternativa	  lokaliseringar	  som	  tillgodoser	  ändamålet	  och	  projektmålen,	  se	  
Figur	  3.	  I	  dessa	  fall	  måste	  en	  samrådshandling	  inför	  val	  av	  alternativ	  tas	  fram.	  För	  att	  målet	  om	  
begränsad	  miljöpåverkan	  ska	  uppnås	  är	  klimatkalkylen	  ett	  viktigt	  beslutsunderlag,	  till	  exempel	  vid	  val	  
av	  linjedragning	  för	  en	  väg.	  (Trafikverket,	  2015)	  

Samrådshandling	  och	  granskningshandling	  
Genom	  hela	  planläggningsprocessen	  sker	  en	  kvalitetssäkring	  av	  anläggningskostnadskalkylen.	  När	  
anläggningskostnadskalkylen	  uppdateras	  med	  nya	  ekonomiska	  underlag	  ska	  även	  klimatkalkylen	  
uppdateras	  med	  samma	  underlag,	  se	  Figur	  4.	  (Trafikverket,	  2015)	  

Fastställelsehandling	  
Den	  sista	  kvalitetssäkringen	  av	  anläggningskostnadskalkylen	  sker	  inför	  granskningshandlingen,	  se	  
Figur	  4.	  Det	  innebär	  att	  klimatkalkylen	  ingår	  som	  en	  del	  i	  SEB:en	  i	  fastställelsehandlingen	  och	  
slutligen	  i	  åtgärdsbeskrivningen	  för	  den	  fastställda	  planen	  vid	  beställning.	  (Trafikverket,	  2015)	  

Klimatdeklaration	  
För	  att	  utvärdera	  investeringsåtgärdens	  faktiska	  utfall	  ska	  en	  klimatdeklaration	  utföras	  efter	  
byggskedet,	  se	  Figur	  4.	  Syftet	  med	  klimatdeklarationen	  är	  att	  identifiera	  de	  metoder	  som	  resulterar	  i	  
en	  lägre	  klimatbelastning	  och	  energianvändning,	  utvärdera	  klimatprestanda	  för	  investeringsåtgärden	  
samt	  uppdatera	  och	  kalibrera	  modellen.	  (Trafikverket,	  2015)	  

3.2.3.1 Resurser  
För	  att	  upprätta	  en	  klimatkalkyl	  med	  hjälp	  av	  Trafikverkets	  modell	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  krävs	  det	  
att	  användaren	  har	  kunskap	  om	  hur	  anläggningskostnadskalkyler	  ska	  upprättas	  i	  
planläggningsprocessen.	  Tidsåtgången	  för	  att	  upprätta	  en	  klimatkalkyl	  är	  cirka	  fyra	  timmar	  och	  beror	  
på	  tidigare	  erfarenhet,	  storleken	  av	  projektet	  samt	  om	  olika	  materialval	  diskuteras	  eller	  om	  det	  finns	  
alternativa	  lokaliseringar.	  Olika	  materialval	  och	  alternativa	  lokaliseringar	  bidrar	  till	  att	  det	  krävs	  
ytterligare	  tid	  för	  att	  sammanställa	  resultatet	  och	  dra	  slutsatser.	  Exakt	  hur	  lång	  tid	  det	  tar	  att	  
sammanställa	  resultatet	  och	  dra	  slutsatser	  från	  kalkylen	  är	  inte	  möjligt	  säga,	  men	  vid	  ett	  mindre	  
komplicerat	  projekt	  får	  användaren	  räkna	  med	  ytterligare	  fyra	  timmar.	  (Trafikverket,	  2016b)	   	  



	  
	  

10	  
Upprättandet	  av	  klimatkalkyler	  i	  planläggningsprocessen	  

Trafikverkets	  modell	  Klimatkalkyl	  

3.2.4 Livscykelanalys  (LCA)  
Klimatkalkyl	  är	  baserat	  på	  metoden	  Livscykelanalys	  (LCA).	  LCA	  är	  en	  metod	  för	  att	  analysera	  vilken	  
miljöpåverkan	  en	  produkt,	  en	  tjänst	  eller	  ett	  material	  har	  under	  hela	  sin	  livslängd,	  från	  
råvaruutvinningen	  till	  avfallshanteringen.	  LCA	  tar	  även	  hänsyn	  till	  samtliga	  transporter	  och	  den	  
energiåtgång	  som	  sker	  mellan	  de	  olika	  aktiviteterna.	  Genom	  att	  använda	  LCA	  bidrar	  det	  till	  en	  större	  
helhetssyn	  och	  kan	  till	  exempel	  användas	  för	  att	  jämföra	  miljöpåverkan	  vid	  olika	  alternativa	  
linjedragningar	  eller	  identifiera	  vilka	  delar	  processen	  som	  bidrar	  till	  en	  högre	  miljöpåverkan.	  
Metoden	  kan	  ge	  upphov	  till	  att	  konsulter	  och	  entreprenörer	  arbetar	  fram	  nya	  innovativa	  lösningar	  
samt	  att	  materialleverantörer	  tar	  fram	  nya	  produkter	  som	  resulterar	  i	  en	  lägre	  klimatbelastning	  och	  
energianvändning.	  Det	  finns	  olika	  tillvägagångssätt	  för	  att	  upprätta	  en	  LCA	  och	  för	  att	  skapa	  
jämförbara	  resultat	  används	  ett	  standardiserat	  tillvägagångssätt	  som	  finns	  beskrivet	  i	  ISO-‐standard	  
14040.	  Vid	  upprättandet	  av	  en	  klimatkalkyl	  med	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  används	  det	  specifika	  
tillvägagångssättet	  enligt	  ISO-‐standard	  14041:2006.	  (Trafikverket,	  2016c)	  

Eftersom	  vägar	  och	  järnvägar	  inte	  brukar	  rivas	  är	  det	  inte	  genomförbart	  att	  använda	  LCA	  fullt	  ut	  i	  
Klimatkalkyl	  version	  4.0.	  Däremot	  används	  de	  grundläggande	  principerna	  för	  hur	  en	  LCA	  ska	  
upprättas.	  Livscykelperspektivet	  för	  väg-‐	  och	  järnvägsprojekt	  framgår	  från	  Figur	  5.	  I	  Klimatkalkyl	  
version	  4.0	  beaktas	  byggandet	  samt	  de	  råvaror,	  material	  och	  produkter	  som	  krävs	  för	  det,	  men	  även	  
underhåll	  och	  de	  transporter	  som	  sker	  vid	  råvaruproduktionen	  och	  förädlingen.	  Transport	  från	  
produktion	  till	  entreprenaden,	  trafiken	  som	  uppstår	  efter	  färdigställandet	  samt	  rivningen	  av	  
anläggningen	  beaktas	  däremot	  inte.	  (Trafikverket,	  2016c)	  

	  

Figur	  5	  Väg-‐	  och	  järnvägsinfrastruktur	  ur	  ett	  livscykelperspektiv.	  I	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  beaktas	  inte	  Transport,	  
Användning	  (Trafik)	  och	  Omhändertagande	  av	  rester.	  Transport	  avser	  i	  figuren	  transporter	  från	  produktion	  till	  entreprenad.	  
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3.2.5 Klimatkalkyl  version  4.0  

3.2.5.1 Metod  
Vid	  upprättandet	  av	  klimatkalkylen	  ska	  samma	  underlag	  som	  vid	  anläggningskostnadskalkylen	  
användas.	  Eftersom	  kostnaden	  för	  transport	  från	  produktion	  till	  entreprenaden	  inte	  är	  en	  del	  av	  
anläggningskostnadskalkylen	  ska	  inte	  den	  delen	  av	  livscykelperspektivet	  tas	  med	  i	  klimatkalkylen.	  
Effekten	  av	  transport	  från	  produktion	  till	  entreprenaden	  bedöms	  vara	  försumbar	  vid	  projekt	  där	  en	  
klimatkalkyl	  ska	  upprättas.	  (Trafikverket,	  2015)	  

I	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  beräknas	  energianvändningen	  och	  klimatbelastningen	  ur	  ett	  
livscykelperspektiv.	  Energianvändningen	  avser	  den	  primärenergin	  som	  förbrukas,	  det	  vill	  säga	  energi	  
ur	  sin	  ursprungliga	  form,	  till	  exempel	  vind	  och	  vatten	  och	  den	  anges	  i	  GJ.	  När	  klimatkalkylen	  ska	  
redovisas	  i	  SEB:en	  ska	  enheten	  däremot	  ändras	  till	  GWh.	  Klimatbelastningen	  avser	  utsläppet	  av	  
koldioxidekvivalenter	  och	  anges	  i	  ton	  CO2-‐ekv.	  (Trafikverket,	  2016c)	  

Energianvändningen	  och	  klimatbelastningen	  tas	  fram	  genom	  att	  föra	  in	  projektspecifik	  indata	  
(resursanvändning)	  i	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  som	  sedan	  multipliceras	  med	  emissionsfaktorerna	  för	  
de	  aktuella	  resurserna,	  se	  Figur	  6	  (Trafikverket,	  2016b).	  

	  

Figur	  6	  Beräkning	  av	  energianvändning	  och	  klimatbelastning	  (Trafikverket,	  2016b)	  

Resursanvändning	  
Vid	  upprättandet	  av	  en	  klimatkalkyl	  med	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  används	  resursschabloner	  för	  olika	  
typåtgärder	  och	  byggdelar,	  men	  även	  för	  drift	  och	  underhåll.	  I	  webbapplikationen	  under	  fliken	  
Modell	  och	  underflikarna	  Typåtgärder,	  Byggdelar	  och	  Drift	  och	  underhåll	  framgår	  det	  vilka	  underlag	  
som	  Trafikverket	  grundar	  sina	  schabloner	  på.	  (Trafikverket,	  2016c)	  

Typåtgärder	  grundar	  sig	  på	  tidigare	  utförda	  projekt	  och	  består	  i	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  av	  
anläggningsdelar	  som	  de	  olika	  åtgärderna	  består	  av,	  till	  exempel	  kilometer	  motorväg	  med	  fyra	  körfält	  
eller	  kilometer	  bergtunnel	  med	  två	  körfält.	  Byggdelar	  består	  i	  sin	  tur	  av	  de	  komponenter	  som	  
typåtgärderna	  är	  uppbyggda	  av,	  till	  exempel	  meter	  viltstängsel	  eller	  antal	  kalkcementpelare	  och	  kan	  
grunda	  sig	  på	  särskilda	  produktblad.	  (Trafikverket,	  2016c)	  

Emissionsfaktorer	  
Emissionsfaktorerna	  som	  används	  i	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  är	  fastställda	  av	  Trafikverket	  och	  under	  
fliken	  Modell	  och	  underfliken	  Emissionsfaktorer	  i	  webbapplikationen	  det	  möjligt	  att	  avläsa	  vilka	  källor	  
som	  ligger	  till	  grund	  för	  Trafikverkets	  beslut.	  Eftersom	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  bygger	  på	  metoden	  
för	  LCA	  betyder	  det	  att	  emissionsfaktorerna	  grundar	  sig	  på	  ett	  effektsamband,	  vilket	  betyder	  att	  
råvaruutvinningen,	  förädlingen,	  användandet	  av	  arbetsmaskiner	  samt	  drift	  och	  underhåll	  tas	  i	  
beaktning.	  Emissionsfaktorerna	  bestämmer	  i	  sin	  tur	  vilken	  energianvändning	  och	  klimatbelastning	  en	  
resurs	  bidrar	  till	  om	  den	  tillförs	  i	  modellen.	  (Trafikverket,	  2016c)	  

Det	  är	  även	  möjligt	  att	  manuellt	  ändra	  emissionsfaktorerna	  för	  hela	  eller	  delar	  av	  klimatkalkylen.	  För	  
att	  ändra	  emissionsfaktorerna	  krävs	  det	  däremot	  att	  användaren	  kan	  visa	  att	  ändringen	  är	  
kvalitetssäkrad.	  Användaren	  kan	  verifiera	  ändringen	  genom	  en	  så	  kallad	  EPD,	  vilket	  är	  en	  oberoende	  
miljövarudeklaration	  enligt	  europeisk	  standard.	  (Trafikverket,	  2016a)	  
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Indata	  
Beroende	  på	  vilken	  data	  som	  finns	  tillgänglig	  vid	  upprättandet	  av	  klimatkalkylen	  kan	  tre	  olika	  
resursschabloner	  användas,	  se	  Figur	  7.	  Vid	  ingång	  A	  upprättas	  klimatkalkylen	  endast	  med	  hjälp	  av	  
typåtgärder,	  vid	  ingång	  B	  finns	  mer	  detaljerad	  information	  tillgänglig	  och	  klimatkalkylen	  upprättas	  
genom	  att	  använda	  byggdelar	  och	  vid	  ingång	  C	  kan	  både	  typåtgärder	  och	  byggdelar	  användas.	  
(Trafikverket,	  2016c)	  

	  
Figur	  7	  Upprättandet	  av	  en	  klimatkalkyl	  med	  hjälp	  av	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  beroende	  på	  vilken	  indata	  som	  finns	  
tillgänglig	  (Trafikverket,	  2016c)	  

Ingång	  A	  
Vid	  upprättandet	  av	  en	  klimatkalkyl	  i	  ingång	  A	  behöver	  användaren	  endast	  precisera	  hur	  mycket	  av	  
varje	  typåtgärd	  som	  är	  planerat.	  Modellen	  multiplicerar	  sedan	  resursschablonerna	  med	  
emissionsfaktorerna	  och	  energianvändningen	  och	  klimatbelastningen	  för	  objektet	  eller	  åtgärden	  
presenteras.	  Det	  är	  även	  möjligt	  att	  anpassa	  mängden	  byggdelar	  i	  typåtgärderna	  för	  att	  
klimatkalkylen	  ska	  bli	  mer	  projektspecifik.	  (Trafikverket,	  2016c)	  

Ingång	  B	  
I	  ingång	  B	  måste	  användaren	  föra	  in	  indata	  i	  form	  av	  byggdelar	  för	  hela	  objektet	  eller	  åtgärden	  som	  
är	  planerad.	  Modellen	  multiplicerar	  sedan	  resursschablonerna	  utifrån	  de	  valda	  byggdelarna	  med	  
emissionsfaktorerna	  och	  energianvändningen	  och	  klimatbelastningen	  för	  objektet	  eller	  åtgärden	  
presenteras.	  Material	  och	  arbetsmoment	  för	  byggdelarna	  kan	  anpassas	  för	  att	  klimatkalkylen	  ska	  bli	  
mer	  projektspecifik.	  (Trafikverket,	  2016c)	  

Användaren	  behöver	  däremot	  vara	  uppmärksammad	  på	  att	  modellen	  inte	  beräknar	  
energianvändningen	  och	  klimatbelastningen	  för	  drift	  och	  underhåll	  på	  byggdelar	  (Trafikverket,	  
2016c).	  
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Ingång	  C	  
Vid	  upprättandet	  av	  en	  klimatkalkyl	  i	  ingång	  C	  kan	  typåtgärder	  och	  byggdelar	  hanteras	  på	  samma	  
sätt.	  Även	  här	  måste	  användaren	  vara	  uppmärksammad	  på	  att	  modellen	  inte	  beräknar	  
energianvändningen	  och	  klimatbelastningen	  för	  drift	  och	  underhåll	  på	  byggdelar.	  (Trafikverket,	  
2016c)	  

3.2.6 Exempel  

3.2.6.1 E22  –  Delen  förbi  Rinkabyholm  
Exemplet	  kommer	  från	  informationstillfället	  via	  Skype	  om	  Klimatkalkyl	  den	  21	  april	  2016.	  Syftet	  med	  
exemplet	  är	  att	  visa	  hur	  en	  klimatkalkyl	  kan	  upprättas	  med	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  samt	  hur	  det	  är	  
möjligt	  att	  jämföra	  olika	  materialval.	  

För	  ytterligare	  information	  om	  modellens	  funktioner	  hänvisas	  användaren	  till	  Användarhandledning	  
Klimatkalkyl	  version	  4.0.	  Användarhandledningen	  är	  bra	  utformad	  med	  tydliga	  instruktioner	  och	  
bilder	  på	  hur	  användaren	  ska	  gå	  tillväga	  för	  att	  upprätta	  en	  klimatkalkyl.	  

Information	  om	  projektet	  
För	  att	  öka	  trafiksäkerheten	  och	  framkomligheten	  mellan	  Hossmo	  och	  Karlsro	  byggs	  E22	  om	  i	  ny	  
sträckning	  utanför	  Rinkabyholm.	  Vägprojektet	  ska	  även	  bidra	  till	  en	  förbättrad	  boendemiljö	  för	  
människorna	  som	  bor	  längs	  med	  nuvarande	  väg.	  (Trafikverket,	  2016b)	  

Skillnaden	  mellan	  alternativ	  1	  och	  alternativ	  2	  är	  valet	  av	  vägbro.	  

Typåtgärder	  som	  ingår	  i	  projektet	  redovisas	  i	  Tabell	  1.	  

Tabell	  1	  Typåtgärder	  för	  projektet	  E22	  -‐	  Delen	  förbi	  Rinkabyhom.	  För	  2+1	  väg	  med	  mitträcke	  ska	  jordschakt	  fall	  A	  bytas	  ut	  
mot	  jordschakt	  fall	  B.	  

Alternativ	  1	   Alternativ	  2	  
• 1,5	  km	  motorväg	  4	  körfält	  	  
• 4,5	  km	  2+1	  väg	  med	  mitträcke	  	  

o Jordschakt	  fall	  B	  
• 2,7	  km	  gång-‐	  och	  cykelväg	  
• 2	  st	  trafikplatser	  (storlek	  mellan)	  
• Vägbro	  plattram	  3	  000	  m2	  	  
• 1	  km	  högkapacitetsräcke	  

	  

• 1,5	  km	  motorväg	  4	  körfält	  	  
• 4,5	  km	  2+1	  väg	  med	  mitträcke	  	  

o Jordschakt	  fall	  B	  
• 2,7	  km	  gång-‐	  och	  cykelväg	  
• 2	  st	  trafikplatser	  (storlek	  mellan)	  
• Vägbro	  stålbalk	  3	  000	  m2	  
• 1	  km	  högkapacitetsräcke	  

	  
	  

I	  ovanstående	  exempel	  används	  endast	  typåtgärder	  som	  indata	  vilket	  betyder	  att	  ingång	  A	  används,	  
se	  Figur	  8.	  
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Figur	  8	  Val	  av	  kalkylnivå	  

Efter	  att	  kalkyluppgifter	  som	  kalkylnamn,	  skede	  i	  planläggningsprocessen	  samt	  underhållsdistrikt	  har	  
fyllts	  i	  under	  steg	  3	  i	  modellen	  ska	  användaren	  lägga	  till	  de	  typåtgärderna	  som	  ingår	  i	  projektet,	  se	  
Figur	  9	  och	  Figur	  10.	  Det	  underlättar	  att	  använda	  sökfunktionen	  för	  att	  ta	  fram	  de	  typåtgärderna	  som	  
ska	  läggas	  till	  i	  kalkylen.	  I	  rutan	  till	  höger	  ska	  användaren	  sedan	  fylla	  i	  den	  önskade	  mängden	  för	  varje	  
typåtgärd.	  

	  

Figur	  9	  Typåtgärder	  för	  alternativ	  1	  
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Figur	  10	  Typåtgärder	  för	  alternativ	  2	  

I	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  är	  jordschakt	  fall	  A	  standard	  för	  2+1	  väg.	  I	  både	  alternativ	  1	  och	  2	  ska	  
däremot	  jordschakt	  fall	  B	  användas.	  Det	  är	  därför	  möjligt	  att	  modifiera	  typåtåtgärderna	  för	  att	  de	  ska	  
bli	  mer	  projektspecifika.	  För	  att	  modifiera	  typåtgärden	  behöver	  användaren	  trycka	  på	  +	  tecknet	  till	  
vänster	  om	  typåtgärden	  och	  sedan	  fylla	  i	  den	  egna	  mängden.	  Vid	  ändring	  av	  en	  typåtgärd	  är	  det	  
fördelaktigt	  att	  använda	  funktionen	  för	  kommentarer	  för	  att	  lättare	  härleda	  ändringen,	  se	  Figur	  11.	  
Om	  en	  typåtgärd	  ändras	  av	  användaren	  tillkommer	  en	  ny	  symbol	  i	  form	  av	  en	  penna	  till	  vänster	  om	  
typåtgärden,	  se	  Figur	  11.	  

	  

Figur	  11	  Ändring	  av	  typåtgärder	  
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I	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  är	  det	  möjligt	  att	  exportera	  resultatet	  från	  kalkylen	  till	  ett	  PDF-‐dokument.	  
Resultatet	  presenteras	  med	  hjälp	  av	  tydliga	  stapeldiagram	  på	  första	  sidan	  där	  klimatutsläpp	  och	  
energianvändning	  för	  respektive	  typåtgärd	  framgår	  och	  sedan	  fördelningen	  mellan	  Bygg	  &	  
Reinvestering	  och	  Drift	  &	  Underhåll.	  På	  andra	  sidan	  sammanställs	  resultatet	  i	  tabellform.	  Resultatet	  
från	  klimatkalkylen	  för	  alternativ	  1	  och	  alternativ	  2	  framgår	  från	  Bilaga	  2.	  

Genom	  att	  placera	  både	  alternativ	  1	  och	  alternativ	  2	  i	  samma	  kalkylmapp	  kan	  användaren	  jämföra	  de	  
olika	  alternativen.	  Det	  gör	  användaren	  genom	  att	  först	  välja	  ett	  av	  alternativen	  och	  sedan	  trycka	  på	  
knappen	  jämför	  med	  kalkyl	  och	  välja	  det	  andra	  alternativet.	  Resultatet	  av	  jämförelsen	  framgår	  från	  
Figur	  12.	  

	  

Figur	  12	  Jämförelse	  av	  alternativ	  1	  och	  alternativ	  2	  

Funktionen	  med	  att	  jämföra	  två	  alternativ	  gör	  det	  möjligt	  för	  användaren	  att	  på	  ett	  överskådligt	  sätt	  
identifiera	  materialval	  som	  bidrar	  till	  en	  högre	  energianvändning	  och	  klimatbelastning.	  Exemplet	  
visar	  att	  alternativ	  1	  med	  en	  plattrambro	  resulterar	  i	  en	  högre	  klimatbelastning	  med	  över	  1	  000	  ton	  
CO2-‐ekv.	  jämfört	  med	  alternativ	  2	  som	  har	  en	  stålbalkbro.	  

3.2.7 Avgränsningar,  felkällor  och  osäkerheter  
Avgränsningar	  
Klimatkalkyl	  version	  4.0	  bygger	  på	  metoden	  för	  LCA	  och	  beräknar	  energianvändningen	  och	  
klimatbelastningen	  på	  enskilda	  eller	  delar	  av	  investeringsåtgärder.	  Eftersom	  transportinfrastruktur	  
inte	  brukar	  rivas	  är	  det	  inte	  möjligt	  att	  beakta	  livscykeln	  för	  hela	  investeringsåtgärden.	  I	  
anläggningskostnadskalkylen	  beräknas	  inte	  kostnaden	  för	  transporten	  mellan	  produktionen	  och	  
entreprenaden	  och	  därför	  saknas	  den	  posten	  i	  klimatkalkylen.	  Transport	  inom	  entreprenaden	  finns	  
däremot	  med	  i	  underlagen	  för	  både	  anläggningskostnadskalkylen	  och	  klimatkalkylen.	  Avgränsningen	  i	  
Klimatkalkyl	  version	  4.0	  framgår	  från	  Figur	  5.	  (Trafikverket,	  2016c)	  

Trots	  att	  modellen	  inte	  beaktar	  rivning	  av	  de	  typåtgärder	  och	  byggdelar	  som	  läggs	  in	  i	  kalkylen	  finns	  
det	  möjligheter	  för	  användaren	  att	  vid	  ingång	  B	  och	  C	  ta	  med	  rivning	  av	  en	  särskild	  byggdel	  
(Trafikverket,	  2016c).	  
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Modellen	  tar	  inte	  hänsyn	  till	  den	  energianvändningen	  och	  klimatbelastningen	  som	  uppstår	  av	  
trafiken	  efter	  färdigställandet	  av	  investeringsåtgärden.	  Påverkan	  från	  trafiken	  behandlas	  i	  dagsläget	  
av	  andra	  modeller.	  Transportinfrastrukturprojekten	  påverkar	  till	  stor	  del	  den	  framtida	  trafiken	  och	  
det	  finns	  därför	  ett	  behov	  av	  att	  samköra	  modellerna	  för	  att	  skapa	  mer	  klimateffektiva	  åtgärder.	  
(Trafikverket,	  2016c)	  

Till	  skillnad	  från	  flera	  andra	  modeller	  bygger	  emissionsfaktorerna	  i	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  på	  dagens	  
teknik	  och	  inte	  framtida	  teknikutveckling.	  Användaren	  kan	  däremot	  gå	  in	  i	  modellen	  och	  själv	  ändra	  
emissionsfaktorerna	  om	  ändringen	  är	  kvalitetssäkrad	  genom	  en	  EPD.	  (Trafikverket,	  2016c)	  

Emissionsfaktorer	  för	  drift	  och	  underhåll	  finns	  endast	  för	  typåtgärder	  och	  de	  är	  baserade	  på	  EPD:er	  
från	  Botniabanan.	  Under	  drift	  och	  underhåll	  beräknas	  energianvändningen	  och	  klimatbelastningen	  
för	  stora	  åtgärder	  som	  till	  exempel	  vinterväghållning	  och	  beläggningsunderhåll.	  Mindre	  åtgärder	  som	  
till	  exempel	  växtbekämpning	  och	  sopning	  bedöms	  vara	  försumbar	  och	  beräknas	  därmed	  inte.	  
(Trafikverket,	  2016c)	  

Felkällor	  och	  osäkerheter	  
Den	  största	  felkällan	  och	  osäkerheten	  i	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  är	  den	  indata	  som	  används.	  
Klimatkalkylen	  använder	  samma	  underlag	  som	  i	  anläggningskostnadskalkylen	  vilket	  innebär	  att	  
samma	  felkällor	  och	  osäkerheter	  finns	  i	  båda	  kalkylerna.	  Initialt	  är	  både	  anläggningskostnadskalkylen	  
och	  klimatkalkylen	  bristfälliga,	  men	  blir	  gradvis	  mer	  detaljerade	  allteftersom	  de	  ekonomiska	  
underlagen	  preciseras	  i	  planläggningsprocessen.	  (Trafikverket,	  2016c)	  

Beroende	  på	  investeringsåtgärdens	  utformning	  och	  lokalisering	  kan	  det	  finnas	  osäkerheter	  i	  
resursschablonerna	  för	  typåtgärderna.	  Användaren	  kan	  därmed	  behöva	  modifiera	  parametrarna	  i	  
typåtgärderna	  manuellt	  för	  att	  de	  ska	  bli	  mer	  projektspecifika	  och	  stämma	  överens	  med	  
verkligheten.	  (Trafikverket,	  2016c)	  	  

Emissionsfaktorerna	  i	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  bedöms	  i	  dagsläget	  hålla	  en	  hög	  standard	  och	  bygger	  
på	  välkända	  LCA-‐databaser	  och	  publicerade	  studier.	  Trots	  att	  underlagen	  från	  emissionsfaktorerna	  är	  
bra	  och	  motsvarar	  svenska	  förhållanden	  måste	  de	  kontinuerligt	  ses	  över	  och	  kalibreras,	  detta	  
eftersom	  förändringar	  i	  emissionsfaktorerna	  får	  stora	  effekter	  på	  resultatet.	  (Trafikverket,	  2016c)	   	  
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4 Diskussion  
Rapporten	  Planläggning	  av	  vägar	  och	  järnvägar	  version	  1.0	  har	  varit	  en	  förutsättning	  för	  att	  förstå	  
grunderna	  i	  planläggningsprocessen.	  Genom	  att	  sedan	  läsa	  Trafikverkets	  styrande	  riktlinje	  TDOK	  
2015:0007	  (Klimatkalkyl-‐	  infrastrukturhållningens	  energianvändning	  och	  klimatpåverkan	  i	  ett	  
livscykelperspektiv)	  och	  studera	  den	  fördjupande	  rapporten	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  -‐	  Beräkning	  av	  
infrastrukturens	  klimatpåverkan	  och	  energianvändning	  i	  ett	  livscykelperspektiv	  har	  en	  större	  
förståelse	  skapats	  till	  varför	  klimatkalkyler	  ska	  upprättas	  i	  planläggningsprocessen.	  

I	  det	  initiala	  arbetet	  med	  rapporten	  låg	  fokus	  på	  hur	  klimatkalkyler	  skulle	  upprättas	  rent	  praktiskt	  
med	  hjälp	  av	  modellen	  Klimatkalkyl	  version	  4.0.	  Efter	  att	  Användarhandledning	  Klimatkalkyl	  version	  
4.0	  studerats	  framkom	  det	  att	  den	  befintliga	  användarhandledningen	  är	  ett	  tillräckligt	  bra	  stöd.	  
Användarhandledningen	  är	  tydligt	  strukturerad	  med	  bra	  bilder	  och	  förklarande	  texter	  och	  den	  visar	  
steg	  för	  steg	  hur	  användaren	  ska	  upprätta	  en	  klimatkalkyl.	  Det	  fortsatta	  arbetet	  med	  rapporten	  
fokuserades	  därför	  på	  grunderna	  till	  varför	  en	  klimatkalkyl	  ska	  upprättas	  samt	  hur	  den	  är	  uppbyggd.	  

Under	  arbetet	  med	  rapporten	  var	  ett	  problem	  att	  Rejlers	  Sverige	  AB	  inte	  hade	  något	  referensprojekt	  
som	  det	  gick	  att	  utföra	  en	  klimatkalkyl	  på.	  Under	  Trafikverkets	  informationstillfälle	  via	  Skype	  om	  
Klimatkalkyl	  version	  4.0	  den	  21	  april	  2016	  gick	  vi	  igenom	  ett	  övningsexempel	  som	  visade	  hur	  
materialvalet	  på	  en	  bro	  kunde	  påverka	  resultatet	  av	  klimatkalkylen.	  I	  rapporten	  har	  samma	  exempel	  
använts	  för	  att	  visa	  vilka	  parametrar	  som	  kan	  påverka	  klimatkalkylen	  samt	  hur	  en	  jämförelse	  kan	  
utföras.	  

5 Slutsats  
Genom	  litteraturstudierna	  framgick	  det	  att	  klimatkalkyler	  är	  ett	  bra	  incitament	  för	  att	  på	  ett	  effektivt	  
och	  konsekvent	  sätt	  beräkna	  infrastrukturhållningens	  klimatbelastning	  och	  energianvändning	  på	  
enskilda	  eller	  delar	  av	  investeringsåtgärder.	  Klimatpåverkan	  av	  infrastrukturinvesteringarna	  blir	  
därmed	  en	  större	  del	  av	  beslutsunderlagen	  i	  samband	  med	  planläggningsprocessen.	  Eftersom	  
klimatkalkylen	  bygger	  på	  LCA-‐metodik	  innefattar	  den	  inte	  bara	  själva	  byggandet,	  utan	  även	  
råvaruutvinningen,	  förädlingsprocessen	  samt	  transporter	  inom	  entreprenaden.	  

Vid	  upprättandet	  av	  en	  klimatkalkyl	  används	  samma	  ekonomiska	  underlag	  som	  vid	  
anläggningskostnadskalkylen.	  För	  att	  göra	  modellen	  mer	  användarvänligt	  grundar	  sig	  Klimatkalkyl	  
version	  4.0	  på	  framtagna	  typåtgärder	  och	  projektspecifika	  mängduppgifter,	  även	  kallade	  byggdelar.	  
Eftersom	  att	  det	  finns	  tre	  olika	  kalkylnivåer	  beroende	  på	  hur	  detaljerad	  indata	  som	  finns	  tillgänglig,	  
resulterar	  det	  i	  att	  användaren	  själv	  kan	  anpassa	  uppbyggnaden	  av	  kalkylen.	  Användaren	  kan	  även	  
ändra	  parametrarna	  i	  typåtgärderna	  och	  byggdelarna	  för	  att	  klimatkalkylen	  ska	  bli	  mer	  
projektspecifik.	  

Klimatkalkyl	  version	  4.0	  tillåter	  användaren	  att	  jämföra	  två	  olika	  klimatkalkyler	  för	  att	  till	  exempel	  se	  
hur	  olika	  materialval	  påverkar	  klimatbelastning	  och	  energianvändning.	  Resultatet	  från	  klimatkalkylen	  
presenteras	  både	  visuellt	  med	  tydliga	  stapeldiagram	  samt	  i	  tabellform.	  

Trafikverkets	  styrande	  riktlinje	  TDOK	  2015:0007	  (Klimatkalkyl-‐	  infrastrukturhållningens	  
energianvändning	  och	  klimatpåverkan	  i	  ett	  livscykelperspektiv)	  är	  ett	  tydligt	  dokument	  där	  det	  
framgår	  för	  vilka	  åtgärder	  som	  klimatkalkyler	  ska	  upprättas,	  när	  klimatkalkyler	  ska	  upprättas	  i	  
planläggningsprocessen,	  var	  resultatet	  av	  klimatkalkylen	  ska	  presenteras	  samt	  metod	  och	  
systemgränser	  för	  beräkningar.	  
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Rapporten	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  -‐	  Beräkning	  av	  infrastrukturens	  klimatpåverkan	  och	  
energianvändning	  i	  ett	  livscykelperspektiv	  går	  djupare	  in	  på	  grunderna	  till	  varför	  klimatkalkyler	  ska	  
upprättas	  och	  hur	  modellen	  är	  uppbyggd.	  

Klimatkalkyl	  version	  4.0	  är	  en	  webbapplikation.	  Webbapplikationen	  är	  användarvänlig	  och	  tydligt	  
strukturerad.	  I	  modellen	  finns	  det	  förklarande	  texter	  till	  hur	  informationen	  ska	  fyllas	  i	  och	  hur	  olika	  
funktionerna	  fungerar.	  Användarhandledning	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  	  är	  bra	  stöd	  och	  den	  illustrerar	  
steg	  för	  steg	  hur	  användaren	  ska	  gå	  tillväga	  för	  att	  upprätta	  en	  klimatkalkyl.	  

I	  klimatkalkylen	  används	  samma	  ekonomiska	  underlag	  som	  i	  anläggningskostnadskalkylen.	  Det	  
innebär	  att	  samma	  osäkerheter	  uppstår	  i	  båda	  kalkylerna	  samt	  att	  de	  blir	  mer	  detaljerade	  
allteftersom	  de	  ekonomiska	  underlagen	  preciseras	  genom	  planläggningsprocessen.	  

Vilka	  resurser	  som	  krävs	  för	  att	  upprätta	  en	  klimatkalkyl	  var	  en	  central	  fråga	  i	  frågeställningen.	  
Eftersom	  att	  klimatkalkylen	  använder	  samma	  underlag	  som	  anläggningskostnadskalkylen,	  krävs	  det	  
att	  användaren	  har	  erfarenheter	  av	  att	  upprätta	  anläggningskostnadskalkyler	  för	  att	  upprätta	  en	  
klimatkalkyl.	  Tidsåtgången	  för	  att	  upprätta	  klimatkalkylen	  beror	  på	  tidigare	  erfarenheter	  och	  
projektets	  omfattning.	  Den	  totala	  tidsåtgången	  för	  att	  upprätta	  en	  klimatkalkyl	  för	  ett	  mindre	  projekt	  
ligger	  på	  cirka	  åtta	  timmar.	  

Hur	  klimatkalkyler	  ska	  tolkas	  och	  bedömas	  är	  en	  komplicerad	  fråga	  och	  det	  beror	  på	  vilket	  projekt	  
som	  klimatkalkylen	  ska	  upprättas	  i.	  I	  mindre	  projekt	  utan	  alternativa	  lokaliseringar	  kan	  det	  till	  
exempel	  räcka	  med	  att	  en	  klimatkalkyl	  upprättas	  och	  resultatet	  sedan	  presenteras	  i	  SEB:en.	  Vid	  mer	  
komplicerade	  projekt	  kan	  det	  krävas	  att	  användaren	  måste	  jämföra	  olika	  alternativa	  linjedragningar	  
och	  materialval.	  Det	  resulterar	  i	  att	  användaren	  måste	  upprätta	  flera	  klimatkalkyler	  och	  sedan	  
sammanställa	  resultatet	  och	  presentera	  det	  i	  SEB:en.	  

Det	  är	  viktigt	  att	  användaren	  av	  Klimatkalkyl	  version	  4.0	  förstår	  varför	  klimatkalkyler	  ska	  upprättas	  
och	  vilken	  betydelse	  den	  har	  i	  SEB:en.	  För	  att	  upprätta	  en	  enkel	  klimatkalkyl	  med	  standardiserade	  
typåtgärder	  och	  byggdelar	  krävs	  ingen	  djupare	  förståelse	  till	  hur	  modellen	  är	  uppbyggd.	  Ska	  
användaren	  däremot	  göra	  projektspecifika	  ändringar	  i	  typåtgärderna	  och	  byggdelarna	  eller	  arbeta	  
fram	  nya	  innovativa	  energi-‐	  och	  klimateffektiviseringsåtgärder	  med	  ändrade	  emissionsfaktorer,	  krävs	  
det	  en	  djupare	  förståelse	  till	  hur	  ändringarna	  påverkar	  resultatet.	   	  
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Bilagor  
Bilaga	  1	  –	  Projektorganisation	  

Bilaga	  2	  –	  Resultat	  från	  klimatkalkylerna	  
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Bilaga  1  –  Projektorganisation  
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Bilaga  2  –  Resultat  från  klimatkalkylerna  

Alternativ  1    

	  

Kalkylmapp

Kontaktperson Internet user

Namn kalkylmapp E22 - Rinkabyholm

Objektnr 1

Objektnamn

Åtgärdsnr

Åtgärdsnamn

Ärendenr

Beskrivning

Klimatkalkyl

Kalkylnamn Alternativ 1

Skede Åtgärdsvalsstudie

Investeringskostnad

Prisnivå

Beskrivning

Projektlängd 0

Modellversion 2016

Senast ändrad 2016-05-17 14:23:30

Senast ändrad av Internet user

Status Arbetsversion

Underhållsdistrikt Syd

Resultatsammanställning klimat & energi

Klimatutsläpp Bygg, totalt
Klimatutsläpp Bygg & Reinvestering samt

Drift & Underhåll, per projekt & år

Energianvändning Bygg, totalt
Energianvändning Bygg & Reinvestering samt

Drift & Underhåll, per projekt & år
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 Mötesfri väg 2+1 körfält (6.4)

 Vägbro, plattram (6.2)

 Motorväg 4 körfält (6.4)

 Trafikplats, mellan (6.2)

 Räcken, balkräcke (6.4)

 Övrigt

 Drift & Underhåll

 Bygg & Reinvestering

 Mötesfri väg 2+1 körfält (6.4)

 Vägbro, plattram (6.2)

 Motorväg 4 körfält (6.4)

 Trafikplats, mellan (6.2)

 Räcken, balkräcke (6.4)

 Övrigt

 Drift & Underhåll

 Bygg & Reinvestering

  Klimatkalkyl framtagen med Trafikverkets modell Klimatkalkyl 4.0 begränsad version.
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BYGG TOTALT ton CO2-ekv. GJ

Mötesfri väg 2+1 körfält (6.4) 2 981 109 541

Vägbro, plattram (6.2) 2 874 23 333

Motorväg 4 körfält (6.4) 1 547 52 038

Trafikplats, mellan (6.2) 1 167 31 156

Räcken, balkräcke (6.4) 444 6 127

Övrigt 326 13 343

TOTALT 9 337 235 538

ÅRLIGT ton CO2-ekv. GJ

Bygg & Reinvestering, per projekt & år 173 5 338

Drift & Underhåll. per projekt & år 76 2 608

TOTALT 249 7 946

Resultatsammanställning till samlad effektbedömning

FASER ton CO2-ekv. GWh

Bygg totalt - Hela byggfasen 9 337 65,4

Bygg & Reinvestering samt Drift & underhåll, per år 249 2,2

Bygg + Reinvest. samt Drift & underhåll under kalkylperiod 9 974 88,3

Kalkylperiod enligt samlad effektbedömning 40

Omvandling av energienhet till SEB (GJ är default) GWh

Resultatsammanställning enligt EPD-format

BYGG ton CO2-ekv. GJ

Bygg totalt - Hela byggfasen per projektkm INF INF

ÅRLIGT ton CO2-ekv. GJ

Bygg & Reinvestering, per projektkm & år INF INF

Drift & underhåll, per projektkm & år INF INF

TOTALT INF INF
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Alternativ  2  

	  

	  

Kalkylmapp

Kontaktperson Internet user

Namn kalkylmapp E22 - Rinkabyholm

Objektnr 1

Objektnamn

Åtgärdsnr

Åtgärdsnamn

Ärendenr

Beskrivning

Klimatkalkyl

Kalkylnamn Alternativ 2

Skede Åtgärdsvalsstudie

Investeringskostnad

Prisnivå

Beskrivning

Projektlängd 0

Modellversion 2016

Senast ändrad 2016-05-17 14:27:32

Senast ändrad av Internet user

Status Arbetsversion

Underhållsdistrikt Syd

Resultatsammanställning klimat & energi

Klimatutsläpp Bygg, totalt
Klimatutsläpp Bygg & Reinvestering samt

Drift & Underhåll, per projekt & år

Energianvändning Bygg, totalt
Energianvändning Bygg & Reinvestering samt

Drift & Underhåll, per projekt & år
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 Motorväg 4 körfält (6.4)

 Trafikplats, mellan (6.2)

 Räcken, balkräcke (6.4)

 Övrigt

 Drift & Underhåll

 Bygg & Reinvestering

 Mötesfri väg 2+1 körfält (6.4)

 Vägbro, stålbalk (6.2)

 Motorväg 4 körfält (6.4)

 Trafikplats, mellan (6.2)

 Räcken, balkräcke (6.4)
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 Drift & Underhåll

 Bygg & Reinvestering

  Klimatkalkyl framtagen med Trafikverkets modell Klimatkalkyl 4.0 begränsad version.
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BYGG TOTALT ton CO2-ekv. GJ

Mötesfri väg 2+1 körfält (6.4) 2 981 109 541

Vägbro, stålbalk (6.2) 1 756 21 050

Motorväg 4 körfält (6.4) 1 547 52 038

Trafikplats, mellan (6.2) 1 167 31 156

Räcken, balkräcke (6.4) 444 6 127

Övrigt 326 13 343

TOTALT 8 219 233 255

ÅRLIGT ton CO2-ekv. GJ

Bygg & Reinvestering, per projekt & år 159 5 309

Drift & Underhåll. per projekt & år 76 2 608

TOTALT 235 7 917

Resultatsammanställning till samlad effektbedömning

FASER ton CO2-ekv. GWh

Bygg totalt - Hela byggfasen 8 219 64,8

Bygg & Reinvestering samt Drift & underhåll, per år 235 2,2

Bygg + Reinvest. samt Drift & underhåll under kalkylperiod 9 415 88,0

Kalkylperiod enligt samlad effektbedömning 40

Omvandling av energienhet till SEB (GJ är default) GWh

Resultatsammanställning enligt EPD-format

BYGG ton CO2-ekv. GJ

Bygg totalt - Hela byggfasen per projektkm INF INF

ÅRLIGT ton CO2-ekv. GJ

Bygg & Reinvestering, per projektkm & år INF INF

Drift & underhåll, per projektkm & år INF INF

TOTALT INF INF


