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Klimatkalkyl- infrastrukturhållningens energianvändning och
klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Syfte
Syftet med denna styrande riktlinje är att fastställa Trafikverkets arbetsmetodik vid effektbedömning och
redovisning av infrastrukturhållningens energianvändning och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.
Arbetsmetodiken för effektbedömning och redovisning av infrastrukturhållningens energianvändning
och klimatpåverkan innebär att klimatkalkyler framtagna med modellen Klimatkalkyl1 ska användas
som:
-

Beslutsunderlag
Underlag vid målstyrning, redovisning och rapportering
Verktyg för att jobba effektivt och systematiskt med klimat- och energieffektivisering inom
infrastrukturhållningen.

Målet är att arbetssättet enligt denna riktlinje ska bidra till ökad måluppfyllelse av det transportpolitiska
hänsynsmålet för miljö och hälsa samt till visionen om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av
koldioxid år 2050.
Ett annat viktigt mål är att infrastrukturhållningens energianvändning och klimatpåverkan ska kunna
bedömas och redovisas på ett effektivt och konsekvent sätt. Detta möjliggör jämförelser av lösningar
inom investeringsåtgärder, jämförelser mellan investeringsåtgärder samt aggregering av
investeringsåtgärder till nationell nivå. Klimatkalkyl möjliggör också att de mest betydande lösningarna
som bidrar till minskad klimatpåverkan och högre energieffektivitet kan identifieras.
Riktlinjen ska även bidra till förbättrad kvalitet på underlag till Trafikverkets årsredovisning samt
rapportering enligt Förordning 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter.
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Omfattning
Riktlinjen omfattar upprättande och användning av klimatkalkyler för infrastrukturhållning i både den
fysiska och ekonomiska planeringsprocessen. Riktlinjen lägger fast:





För vilka åtgärder klimatkalkyler ska göras
I vilka skeden klimatkalkyler ska upprättas och revideras
I vilka beslutsunderlag klimatkalkyler ska ingå
Metod och systemgränser vid beräkningar

1Modellen Klimatkalkyl är granskad och godkänd för användning i Trafikverkets verksamhet. Modellen finns publicerad på

Trafikverkets webb. http://www.trafikverket.se/klimatkalkyl/
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Riktlinjen beskriver klimatkalkylens koppling till anläggningskostnadskalkyler och samlade
effektbedömningar (SEB2).
Riktlinjen styr inte vilka lösningar för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan som ska väljas
och inte heller hur genomförandet ska gå till. Stöd för detta finns exempelvis i Trafikverkets
Kartläggning av möjliga åtgärder för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan,
Trafikverkets kunskapsunderlag och klimatscenario för energieffektivisering och begränsad
klimatpåverkan3, VO Investerings Energieffektivisering i investeringsprocessen – handlingsplan4 samt
i VO Underhålls Energihandlingsplan5. Riktlinjen styr inte heller beslutsordning för utveckling av
verktyg och effektsamband. Detta styrs av Riktlinje TDOK 2011:421 Beslutsordning för
samhällsekonomiskt beslutsunderlag i Trafikverket.
Klimatkalkylmodellen och denna riktlinje omfattar klimatpåverkan från infrastrukturhållningen dvs. från
byggande, drift och underhåll av väg och järnväg. Trafikens effekter beräknas och redovisas enligt
befintliga riktlinjer och rutiner6. Ytterligare avgränsningar för modellen Klimatkalkyl anges i avsnitt 2.2.1
Generell metod och systemgränser. Klimatkalkylmodellen och denna riktlinje omfattar inte infrastruktur
för flyg och sjöfart.

Tillämpning
Klimatkalkyl ska upprättas för namngivna investeringsåtgärder7 ≥ 50 miljoner kronor i länsplaner och i
nationell plan. Klimatkalkyl ska även upprättas för andra investeringsåtgärder ≥ 50 miljoner kronor.
För investeringsåtgärder som, vid ikraftträdandet av denna styrande riktlinje, redan är beställda av VO
Planering och som befinner sig i planläggningsprocessen gäller att klimatkalkyler ska upprättas från
befintligt skede och framåt i enlighet med denna riktlinje. Klimatkalkyler ska inte tas fram retroaktivt för
skeden i planläggningen som passerats.
Resultatet från klimatkalkylen ska redovisas i SEB:ens kapitel fyra, Transportpolitisk målanalys8.
Klimatkalkylen i sin helhet ingår som en bilaga till SEB:en.
Klimatkalkyl upprättas initialt i åtgärdsvalsstudien och följer investeringsåtgärden genom hela
planläggningsprocessen och utvecklas i takt med att projektet utvecklas, se figur 1 nedan.
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I samband med åtgärdsbeskrivning och beställning av planläggning överlämnas klimatkalkylen från VO
Planering till VO Investering och Stora projekt som en del av SEB:en och de kalkyler som utgör underlag
till denna. Resultatet från klimatkalkylen utgör en del av beslutsunderlaget i den fysiska
planläggningsprocessen. Klimatkalkylen utgör även en förutsättning för det systematiska arbetet med
energi- och klimateffektivisering i infrastrukturhållningen samt för redovisning och rapportering av
effekter till styrkortsmål.

I en Samlad effektbedömning beskrivs vilka effekter och kostnader en föreslagen åtgärd eller ett åtgärdspaket får om den
genomförs. Åtgärdens effekter beskrivs ur tre oviktade beslutsperspektiv: samhällsekonomisk analys, transportpolitisk målanalys
och fördelningsanalys.
3 Trafikverket (2014) Trafikverkets kunskapsunderlag och klimatscenario för energieffektivisering och begränsad
klimatpåverkan, 2014:137
4 Trafikverket (2013) Energieffektivisering i investeringsprocessen – Handlingsplan, 2013:139
5 Trafikverket (2012) Samordning av VO Underhålls och VO Trafiklednings arbete med begränsad klimatpåverkan, TRV
2011/27399
6 Trafikens effekter beräknas bland annat med modellerna Sampers/Samkalk, Samgods, EVA och Bansek.
7 Investeringsåtgärder är åtgärder som finansieras via anslagen B41, NAT*, REG*, SPEA och TRAGV. Reinvesteringsåtgärder
finansieras via andra anslag.
2
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Klimatkalkylen ska även ingå i åtgärdsbeskrivningen och beställningen av byggskede från VO Planering
till VO Investering och VO Stora projekt. En klimatdeklaration ska upprättas när investeringsåtgärden
öppnar för trafik, se figur 1 nedan.
Enligt arbetssätt för SEB och samhällsekonomiska analyser ska en aktuell SEB finnas för namngivna
investeringsåtgärder i nationell plan som årligen levereras till regeringen som förslag för beslut om
byggstart, år 1-3 och år 4-6. I den aktuella SEB:en ska en aktuell klimatkalkyl ingå som bilaga.

Åtgärdsbeskrivning vid
beställning av planläggning

Åtgärdsbeskrivning vid
beställning av byggskede
Planläggningsprocess

Väg-/järnvägsplan
Samrådshandling
Åtgärdsvalsstudie

Samrådshandling
inför val av
alternativ

Samrådsunderlag
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Granskningshandling

A1
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Figur1 Klimatkalkyl upprättas initialt i åtgärdsvalsstudien och uppdateras genom den fysiska
planläggningsprocessen. Resultatet redovisas i SEB. Klimatkalkylen utgör underlag för beslut, rapportering och
förbättringsarbete

KLIMATKALKYL I ÅTGÄRDSVALSSTUDIE
Klimatkalkyl ska initialt upprättas i åtgärdsvalsstudien när steg tre- eller steg fyraåtgärder9 ≥ 50 miljoner
kronor diskuteras som alternativ. Underlaget till klimatkalkylen baseras på underlaget till Grov
kostnadsindikation (GKI). En grov kostnadsindikation görs av åtgärdsvalsstudiens olika alternativ. Även
en grov SEB genomförs vilken innehåller en redovisning av samhällsekonomiska överväganden för de
olika alternativen. I och med krav på samhällsekonomiska överväganden av alternativen finns en
bedömd investeringskostnad för åtgärder som innebär nybyggnation och reinvestering. Denna kostnad
baseras på erfarenheter från tidigare snarlika investeringsåtgärder. Klimatkalkylen som tas fram i detta
skede baseras på samma underlag och redovisas i SEB:ens kapitel fyra.
Klimatkalkylen ska, som en del av SEB:en, ingå i beslutsunderlaget för beslut om genomförandet av steg
tre- eller fyraåtgärd. Om åtgärdsvalsstudien resulterar i beslut om steg tre- eller steg fyraåtgärd på ≥ 50
9

Bygg om eller Bygg nytt enligt Trafikverkets fyrstegsprincip.

4 (6)

RIKTLINJE
DokumentID

TDOK 2015:0007

Version

1.0

miljoner kr ska en klimatkalkyl överlämnas i samband med åtgärdsbeskrivning och beställning av
planläggning som en del av SEB:en och de kalkyler som utgör underlag till denna.
KLIMATKALKYL I SAMRÅDSUNDERLAG
Den fysiska planläggningen inleds med framtagande av samrådsunderlag. I detta skede avgör
länsstyrelsen om investeringen bedöms leda till betydande miljöpåverkan eller inte10. En första
ekonomisk uppdatering sker genom osäkerhetsanalys enligt successivprincipen11. Klimatkalkylen ska
uppdateras med avseende på det nya underlaget. Resultatet från klimatkalkylen ska redovisas i den
reviderade SEB:ens kapitel fyra och utgör en del av samrådsunderlaget inför beslut om betydande
miljöpåverkan.
KLIMATKALKYL I SAMRÅDSHANDLING INFÖR VAL AV ALTERNATIV
Efter samrådsunderlaget tas, i typfall fyra och fem, en samrådshandling fram som visar på olika
lokaliserings-, sträcknings-, standards- och utformningsalternativ. Samrådshandlingen ska omfatta de
uppgifter som behövs för en samlad bedömning av de studerade alternativens bidrag till
miljökvalitetsmålen12. Här utgör Klimatkalkyl ett viktigt verktyg för bedömning av bidrag till målet om
begränsad klimatpåverkan.
Beslut om val av alternativ tas av respektive regionchef på VO Planering. En andra ekonomisk
uppdatering sker genom osäkerhetsanalys enligt successivprincipen13. Klimatkalkylen från
samrådsunderlaget ska uppdateras med avseende på det nya ekonomiska underlaget för de olika
alternativen. Klimatkalkylen kan i detta skede utgöra ett verktyg för att analysera hur olika val och
lösningar påverkar investeringsåtgärdens klimatprestanda. Resultatet från klimatkalkylen ska redovisas i
den reviderade SEB:ens kapitel fyra och utgör en del av samrådshandlingen inför val av alternativ.
KLIMATKALKYL I SAMRÅDSHANDLING OCH GRANSKNINGSHANDLING
Inför granskningshandlingen sker en tredje kvalitetssäkring av anläggningskostnadskalkylen genom
osäkerhetsanalys enligt successivprincipen14. Klimatkalkylen ska uppdateras med avseende på det nya
ekonomiska underlaget. Resultatet från klimatkalkylen ska redovisas i den reviderade SEB:ens kapitel
fyra och utgöra en del av granskningshandlingen inför fastställande. I de fall synpunkter från
granskningen inkommer som medför revidering av totalkostnad ska även klimatkalkylen uppdateras med
avseende på genomförda revideringar.
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KLIMATKALKYL I FASTSTÄLLSEHANDLING
Genom fastställelsehandlingen fastställer CF Juridik och Planprövning förutsättningar för
investeringsåtgärdens genomförande och totalkostnad utifrån granskningshandlingen. Som en del av
SEB:en utgör klimatkalkylen en del av underlaget till fastställelsehandlingen.
Klimatkalkylen i fastställd plan ska ingå i åtgärdsbeskrivningen vid beställning av byggskede från VO
Planering till VO Investering och VO Stora projekt.
KLIMATDEKLARATION VID BYGGSKEDE
Vid projektslut ska en efterkalkyl i form av en klimatdeklaration upprättas som redovisar
investeringsåtgärdens faktiska utfall. Klimatdeklarationen är dels en resultatredovisning av
investeringsåtgärdens klimatprestanda och dels ett underlag som bidrar med erfarenhetsåterföring för
att identifiera de mest effektiva lösningarna samt för att uppdatera schabloner och kalibrera
klimatkalkylmodellen.

Trafikverket (2014) Planläggning av vägar och järnvägar, TRV 2012/85426
Rutinbeskrivning Anläggningskostnader, TDOK 2011:182
12 Trafikverket (2014) Planläggning av vägar och järnvägar, TRV 2012/85426
13 Rutinbeskrivning Anläggningskostnader, TDOK 2011:182
14 Rutinbeskrivning Anläggningskostnader, TDOK 2011:182
10
11
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Klimatdeklarationen ska genomföras med modellen Klimatkalkyl och specifika indata för
investeringsåtgärdens material- och energiresurser ska användas. I klimatdeklarationen ska även
kvantifierade effekter av genomförda energi- och klimatbesparingar framgå. I de fall andra modeller
används för att ta fram åtgärdsspecifika indata ska systemgränser och allokeringsprinciper
överensstämma med de som används i Klimatkalkyl. Investeringsåtgärdens specifika resursrelaterade
emissionsfaktorer ska kunna verifieras med tredjepartscertifierade Miljövarudeklarationer enligt
europeisk standard15.
Klimatdeklarationen ska utgöra en del av investeringsåtgärdens slutdokumentation och överlämnas till
Underhåll enligt rutinen ”TDOK 2012:139 Överlämnande av ny eller förändrad infrastruktur”.
Klimatdeklarationen ska även återrapporteras till beställande enhet inom VO Planering samt till
förvaltare av Klimatkalkylmodellen. Genom denna återrapportering kan ständig förbättring och
kunskapsuppbyggnad av arbetssätt, effektiviseringslösningar och modell ske.

Metod och systemgränser vid beräkningar i Klimatkalkyl
GENERELL METOD OCH SYSTEMGRÄNSER
Klimatkalkyl har utvecklats för att kunna beräkna hur stor energianvändning (primärenergi16) och
klimatbelastning (koldioxidekvivalenter) infrastrukturhållningen ger upphov till ur ett
livscykelperspektiv och kan tillämpas på hela investeringsåtgärder såväl som för delar av
investeringsåtgärder. Modellen är baserad på metodik för livscykelanalys (LCA)17. En LCA kan användas
för att uppskatta miljöpåverkan från en viss funktion. En LCA kan även användas till att jämföra olika
alternativ eller identifiera vilka delar av systemet som bidrar mest till miljöpåverkan.
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Klimatkalkylmodellen version 3.0 är avgränsad till att omfatta utvinning av råvaror, förädling av råvaror
till produkter, transporter under förädlingskedjan, byggandet av väg eller järnväg, samt underhåll (såväl
vid drift som vid utbyte av komponenter). Transporter som sker från råvaruutvinning till förädling, samt
alla transporter som genereras inom entreprenaden och som beskrivs som en kostnadspost i
anläggningskostnadskalkylen ingår i Klimatkalkyl, men transporter från produktion av komponenter och
material till entreprenaden, som t.ex. betong och installationer, är inte med. Dessa transporter utgör
generellt en liten andel av materialets klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv18. Inte heller den framtida
användningen av vägen eller järnvägen i form av trafik, eller någon nedmontering ingår. Klimatkalkyl är
också avgränsad till att beräkna klimatpåverkan och energianvändning utifrån dagens teknik och
materialval.
TILLÄMPNING AV MODELL FÖR KLIMATKALKYL
Klimatkalkylen beräknar investeringsåtgärdens energianvändning och klimatpåverkan utifrån
schabloner för resursanvändning och emissionsfaktorer. Schabloner för resursanvändning är knutna till
specifika typåtgärder. Emissionsfaktorerna beskriver energianvändning och utsläpp som produktionen
och användningen av dessa resurser ger upphov till. Med typåtgärder menas de anläggningsdelar eller
byggdelar som investeringsåtgärderna är uppbyggda av, t.ex. längdmeter bro, tunnel, eller dubbelspårig
järnväg. Resursschablonerna anger åtgång av material- och energiresurser för byggande av
anläggningsdelen/byggdelen, t.ex. kubikmeter betong per meter bro. Resursanvändningen för en specifik
typåtgärd multipliceras i modellen med emissionsfaktorn för respektive resurs, vilket ger en beskrivning
av energianvändning och utsläpp från varje specifik typåtgärd. Emissionsfaktorerna inkluderar
emissioner från råvaruutvinning, förädling och transporter av energiresurser och material, samt från
EN 15804, Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of
construction products och materialspecifika standarder som utgår från denna om sådana finns.
16 En primär energibärare är en energikälla i sin ursprungliga form, till exempel solljus, vind och vatten, till skillnad mot sekundära
energibärare som är omvandlade, exempelvis el. Källa: Energimyndigheten
17 ISO 14040, 1997. Environmental management: Life cycle assessment: Principles and framework, International Organisation for
Standardization, Geneva.
18 Svensson, Niclas (2006) Life-Cycle Considerations for Environmental Management of the Swedish Railway Infrastructure
15
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användning (förbränning) av energiresurserna. De emissionsfaktorer som används i Klimatkalkyl är
beslutade som effektsamband19 .
De uppgifter som krävs av användaren är mängd av respektive typåtgärd som ingår i
investeringsåtgärden. Modellen tillåter även en viss flexibilitet med avseende på resursschablonerna, så
att specifik resursanvändning kan föras in för ett antal betydande resursposter. Emissionsfaktorerna kan
också anpassas till åtgärdsspecifika material. I de fall åtgärdsspecifika emissionsfaktorer används ska de
baseras på tredjepartscertifierade miljövarudeklarationer. Metod och användning av modellen beskrivs
mer utförligt i dokumentationen ”Klimatkalkyl version 2.0”20 TRV 2014/13486.

Resultat och dokumentation
Samlad effektbedömning inklusive eventuellt samhällsekonomisk kalkyl ska granskas, godkännas och
publiceras enligt Trafikverkets arbetssätt för SEB. I samband med att SEB:en granskas och godkänns
kontrolleras att angiven bedömning om infrastrukturens energianvändning och klimatpåverkan kommer
från senast uppdaterad klimatkalkyl.
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Riktlinje TDOK 2011:421 Beslutsordning för samhällsekonomiskt beslutsunderlag i Trafikverket
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