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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 målsättningen inom det
klimatpolitiska ramverket2 om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av koldioxid år
2045.
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.

TMALL 0202 Riktlinje 3.0

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

Modellen Klimatkalkyl är granskad och godkänd för användning i Trafikverkets verksamhet. Modellen är
webbaserad och finns här http://webapp.trafikverket.se/Klimatkalkyl/ Modellen kräver inloggning med ett
trafikverkskonto.
2 http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/
1
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•
•

Klimatkalkylens koppling till anläggningskostnadskalkyler och samlade
effektbedömningar (SEB3).
Metod och systemgränser vid beräkningar

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 Kunskapsunderlag och klimatscenario för energieffektivisering och
begränsad klimatpåverkan4, VO Investerings Energieffektivisering i
investeringsprocessen – handlingsplan, handledningen TDOK 2015:0303 Systematiskt
klimat- och energieffektiviseringsarbete i investeringsprojekt 5 samt i VO Underhålls
Energihandlingsplan6. Riktlinjen styr inte heller beslutsordning för utveckling av
verktyg och effektsamband.
Klimatkalkylmodellen och denna riktlinje omfattar klimatpåverkan från
infrastrukturhållningen dvs. från byggande, drift och underhåll av väg och järnväg. I
dagsläget försummas eventuella utsläpp från jämförelsealternativet, dvs befintlig
infrastruktur där ingen investering görs, eftersom de antas vara mycket små i jämförelse
med utredningsalternativets utsläpp. 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 luft- och sjöfart.

Tillämpning
Klimatkalkyl ska upprättas för investerings- och reinvesteringsåtgärder ≥ 50 miljoner
kronor.
För investerings- och reinvesteringsåtgärder 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, kapitel fyra Transportpolitisk
målanalys7. Resultat som ska redovisas är totala utsläpp från:
•
•

bygg totalt, hela byggfasen
bygg och reinvestering samt drift och underhåll, per år8
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Klimatkalkyl upprättas initialt i åtgärdsvalsstudien när åtgärden omfattas av enkel eller
fullständig SEB med samhällsekonomisk kalkyl som innehåller bedömning av
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.
4 Trafikverket (2014) Trafikverkets kunskapsunderlag och klimatscenario för energieffektivisering och
begränsad klimatpåverkan, 2014:137
3

Trafikverket (2013) Energieffektivisering i investeringsprocessen – Handlingsplan, 2013:139 6
Trafikverket (2012) Samordning av VO Underhålls och VO Trafiklednings arbete med begränsad
klimatpåverkan, TRV 2011/27399
5

Trafikens effekter beräknas bland annat med modellerna Sampers/Samkalk, Samgods, EVA och Bansek.
Klimateffekter från trafiken redovisas i kapitel två i SEB.
8 För klimatkalkyler som gjorts i version 4.0 i ingång B eller C ska resultaten endast omfatta Bygg- och
reinvestering eftersom resultat för drift och underlhåll i dessa kalkyler är ofullständiga
6
7
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koldioxidutsläpp från trafiken. Klimatkalkylen utgör då ett beslutsunderlag vid val av
åtgärd. I samband med planläggning följer klimatkalkylen investeringsåtgärden genom
hela planläggningsprocessen och utvecklas i takt med att projektet utvecklas. En
klimatdeklaration ska upprättas när entreprenaden är avslutad, se figur 1 nedan.
Investerings- och reinvesteringsåtgärder som genomgår planläggning ska följa riktlinjen
från K1 och framåt medan de investerings- och reinvesteringsåtgärder som inte
genomgår planläggning, följer riktlinjen från K4 och framåt.

TMALL 0202 Riktlinje 3.0

Enligt arbetssätt för SEB och samhällsekonomiska analyser ska en aktuell SEB finnas för
namngivna investerings- och reinvesteringsåtgärder i nationell plan som årligen
levereras till regeringen som förslag för beslut om byggstart, år 1-3 och år 4-6. I aktuell
SEB ska resultat från en aktuell klimatkalkyl ingå som bilaga. I samband med
åtgärdsplanering och förslag till ny nationell plan gäller samma krav på aktualitet för
klimatkalkyl som för SEB.

Figur 1 Klimatkalkyl upprättas initialt i åtgärdsvalsstudien och förnyas genom den fysiska
planläggningsprocessen. Resultatet redovisas i SEB. Klimatkalkylen utgör underlag för beslut,
rapportering och förbättringsarbete och klimatkravställande.

KLIMATKALKYL I ÅTGÄRDSVALSSTUDIE (K0)
Upprättande av klimatkalkyl, K0, görs i åtgärdsvalsstudien för investerings- och
reinvesteringsåtgärder med en totalkostnad på ≥ 50 miljoner kronor. Klimatkalkyl ska
genomföras när åtgärden omfattas av enkel eller fullständig SEB med
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samhällsekonomisk kalkyl som innehåller bedömning av koldioxidutsläpp från trafiken.
Resultatet ska redovisas på avsedd plats i kapitel fyra, Transportpolitisk målanalys. Spara
rapporten Bilaga SEB som bilaga till SEB. Bilagan ska stå som bilaga 3 i samma cell i
SEB. Status ska vara slutversion och klimatkalkylen ska vara gjord i den fullständiga
versionen av Klimatkalkylmodellen, den som kräver inlogg. Bilagan sparas tillsammans
med annat underlag till SEB och namnsätts analogt med rutin för SEB men med
tilläggsnamn Klimatkalkyl. Klimatkalkylen utgör då ett beslutsunderlag vid val av åtgärd.

KLIMATKALKYL I PLAN INFÖR BESLUT OM BETYDANDE
MILJÖPÅVERKAN (K1)
Den fysiska planläggningen inleds med framtagande av en plan inför beslut om
betydande miljöpåverkan. I detta skede avgör länsstyrelsen om investerings- eller
reinvesteringsåtgärden bedöms leda till betydande miljöpåverkan eller inte9. En första
ekonomisk uppdatering sker genom osäkerhetsanalys enligt successivprincipen10. En ny
klimatkalkyl, K1, ska göras med avseende på det nya underlaget. Resultatet från
klimatkalkylen ska redovisas i kapitel fyra i SEB och utgör en del av samrådsunderlaget
inför beslut om betydande miljöpåverkan.

KLIMATKALKYL I PLAN INFÖR VAL AV ALTERNATIV (K2)
Efter samråd tas, i typfall fyra och fem, en plan inför val av alternativ fram som visar på
olika lokaliserings-, sträcknings-, standards- och utformningsalternativ. Planen ska
omfatta de uppgifter som behövs för en samlad bedömning av de studerade alternativens
bidrag till miljökvalitetsmålen11. Här utgör klimatkalkylen K2 ett viktigt underlag för
bedömning av bidrag till målet om begränsad klimatpåverkan.
En andra ekonomisk uppdatering sker genom osäkerhetsanalys enligt
successivprincipen12. Klimatkalkyl K2 ska göras 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 investerings- eller
reinvesteringsåtgärdens klimatprestanda. Resultatet från klimatkalkylen ska redovisas i
kapitel fyra i SEB och utgör en del av planen inför val av alternativ. Beslut om val av
alternativ tas av respektive regionchef på VO Planering.

KLIMATKALKYL I PLAN INFÖR GRANSKNING (K3)
I planen inför granskning sker en tredje kvalitetssäkring av anläggningskostnadskalkylen
genom osäkerhetsanalys enligt successivprincipen13. En ny klimatkalkyl, K3, ska göras
med avseende på det nya ekonomiska underlaget. Resultatet från klimatkalkylen ska
redovisas i kapitel fyra i SEB och utgör en del av granskningshandlingen inför
fastställande. I de fall synpunkter från granskningen inkommer som medför revidering
av totalkostnad ska även en ny klimatkalkyl göras med avseende på genomförda
revideringar.
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KLIMATKALKYL I FASTSTÄLLELSEHANDLING (K3)
Genom fastställelsehandlingen fastställer CF Juridik och Planprövning förutsättningar
för investerings- eller reinvesteringsåtgärdens genomförande och totalkostnad utifrån
granskningshandlingen. Genom att ingå i SEB utgör klimatkalkylen en del av underlaget
till fastställelsehandlingen.
Trafikverket (2014) Planläggning av vägar och järnvägar, TRV 2012/85426
Rutinbeskrivning Anläggningskostnader, TDOK 2011:182
11 Trafikverket (2014) Planläggning av vägar och järnvägar, TRV 2012/85426
12 Rutinbeskrivning Anläggningskostnader, TDOK 2011:182
13 Rutinbeskrivning Anläggningskostnader, TDOK 2011:182
9
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Klimatkalkylen i fastställd plan, K3, ska utgöra underlag för åtgärdsbeskrivning vid
beställning av byggskede från VO Planering till VO Investering och VO Stora projekt.
KLIMATKALKYL I ÅTGÄRDSBESKRIVNING OCH BESTÄLLNING AV BYGGSKEDE
(K3)
Vid upphandling av byggskede ska klimatkalkyl, K3, utgöra underlag för kravställning14.

KLIMATKALKYL I BYGGHANDLING (K4)
I samband med uppdatering av anläggningskostnadskalkylen i bygghandlingen görs en
ny klimatkalkyl, K4, i de fall anläggningskostnaderna har förändrats. K4 görs i samband
med framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenad.

KLIMATDEKLARATION (KD)
Vid projektslut ska en efterkalkyl i form av en klimatdeklaration upprättas som redovisar
investering- eller reinvesteringsåtgärdens faktiska utfall. Klimatdeklarationen är dels en
resultatredovisning av investerings- eller reinvesteringsåtgärdens klimatprestanda, dels
ett underlag som bidrar med erfarenhetsåterföring för att identifiera de mest effektiva
lösningarna samt för att uppdatera schabloner och kalibrera klimatkalkylmodellen.
Klimatdeklarationen ska genomföras med modellen Klimatkalkyl och specifika indata för
använda mängder av material- och energiresurser ska användas. Om specifika
emissionsfaktorer används ska de kunna verifieras med tredjepartsgranskade
miljövarudeklarationer typ III (EPD) enligt europeisk standard EN 15804 eller
motsvarande som godkänts av Trafikverket.

Metod och systemgränser vid beräkningar i Klimatkalkyl

TMALL 0202 Riktlinje 3.0

GENERELL METOD OCH SYSTEMGRÄNSER
Klimatkalkyl har utvecklats för att kunna beräkna hur stor energianvändning (omräknat
till primärenergi15) och klimatbelastning (koldioxidekvivalenter) infrastrukturhållningen
ger upphov till ur ett livscykelperspektiv och kan tillämpas på hela investering- och
reinvesteringssåtgärder såväl som för delar av dessa. Modellen är baserad på metodik för
livscykelanalys (LCA)17. LCA är en metod för att systematiskt beskriva och kvantifiera
miljöpåverkan från ett system. Den kan användas till att jämföra olika alternativ eller
identifiera vilka delar av systemet som bidrar mest till miljöpåverkan.
Klimatkalkylmodellen är avgränsad till att omfatta utvinning av råvaror, förädling av
råvaror till produkter, transporter under förädlingskedjan, byggandet av väg eller
järnväg, samt underhåll (såväl löpande drift och underhåll som 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, samt transport av asfalt och salt till
anläggningen. För massor inkluderas endast transporten från mellanlager. Transporter
från produktion av andra komponenter och material till entreprenaden, som t.ex. betong

Riktlinje TDOK 2015:0480 Klimatkrav i planläggning, byggskede, underhåll och på teknisk godkänt
järnvägsmateriel.
15 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.
14
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och installationer, försummas eftersom de generellt sett utgör en liten andel av
materialets klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv16.
TILLÄMPNING AV MODELL FÖR KLIMATKALKYL
I modellen beräknas energianvändning och klimatbelastning för en investering- eller
reinvesteringsåtgärd genom att användningen av resurser i investeringsåtgärden
multipliceras med aktuella emissionsfaktorer för dessa resurser. För att på ett enkelt sätt
kunna uppskatta vilken mängd av olika resurser som ingår i investeringsåtgärden
innehåller modellen ett antal resursschabloner av olika typ. Emissionsfaktorerna
beskriver energianvändning och utsläpp som produktionen och användningen av dessa
resurser ger upphov till. Emissionsfaktorerna inkluderar emissioner från
råvaruutvinning, förädling och transporter av energiresurser och material, samt från
användning (förbränning) av energiresurserna. De emissionsfaktorer som används i
Klimatkalkyl är beslutade som effektsamband.
Modellens beräkningar kan baseras antingen på vilka typåtgärder som investerings- eller
reinvesteringsåtgärden innehåller eller på mer detaljerad information om vilka byggdelar
eller material- och energiresurser som ingår. Med typåtgärder menas här de
komponenter som investeringsåtgärden är uppbyggd av, t.ex. kvadratmeter bro,
kilometer tunnel, kilometer dubbelspår eller liknande. Med byggdel avses de
delkomponenter som typåtgärderna omfattar. Byggdelarna omfattar i sin tur material
och/eller arbetsmoment (energiresurser). Resursschablonerna beskriver dels vilka
byggdelar som ingår i en typåtgärd, dels vilka material- och energiresurser som ingår i
respektive byggdel. Resursschabloner finns även för drift och underhåll.
Det är möjligt att frångå modellens resursschabloner om mer detaljerad information
finns om den aktuella investerings- eller reinvesteringsåtgärden. Det finns också
möjlighet att anpassa emissionsfaktorerna till att gälla just de specifika material som
används i den aktuella investerings- eller reinvesteringsåtgärden. I de fall
åtgärdsspecifika emissionsfaktorer används ska de baseras på tredjepartsgranskade
miljövarudeklarationer typ III (EPD)17, eller motsvarande som godkänts av Trafikverket.
Metod och användning av modellen beskrivs mer utförligt i dokumentationen som
återfinns i form av rapporter och användarhandledning på Trafikverkets externa web20.

Resultat och dokumentation
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Samlad effektbedömning inklusive samhällsekonomisk kalkyl ska granskas, godkännas
och publiceras enligt Trafikverkets arbetssätt för SEB. Ansvarsfördelning för granskning
av SEB och tillhörande underlag styrs i Riktlinje Samlad effektbedömning, TDOK
2015:0142.

Relaterade dokument
Rutinbeskrivning TDOK 2011:182 Anläggningskostnader

Svensson, Niclas (2006) Life-Cycle Considerations for Environmental Management of the Swedish Railway
Infrastructure
17 EN 15804, Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the
product category of construction products 20 https://www.trafikverket.se/klimatkalkyl
16
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undantag för Tmall 0395
Slopat krav på klimatkalkyl i
samband med beställning.
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krav
på
återrapportering
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till
beställande enhet på VO
Planering.
Slopat krav på
överlämnande av
klimatdeklaration till VO
Underhåll.
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