
Välkomna till Anläggningsforums webbinar, Väst



Ett hållbart samhällsbyggande i 
världsklass



• Ger rådgivning

• Stöttar våra medlemsföretag genom olika 
verktyg

• Erbjuder forum för samverkan, inspiration 
och utbyte av kunskap och erfarenheter

• Sprider kunskap

• Tillhandahåller utbildningar

• Omvärldsbevakning

• Driver påverkansarbete

Hållbarhet genomsyrar vår vision och alla fokusområden 



• En hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och 
anläggningssektor

• Senast 2045, på många håll går det fortare

• Byggföretagens roll är att påverka och vägleda

• För närvarande är över 150 företag, organisationer och 
kommuner anslutna

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft



Klimatmål

Klimatpolitiskt ramverk 
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Byggföretagens engagemang med andra (i urval) 



Framsteg inom färdplansarbetet

• Lokala färdplaner 

• Klimatförbättrad betong och asfalt

• Fossilfri byggarbetsplats

• Hållbar renovering i samverkan

• Vägledning för kartläggning och beräkning 
av klimatutsläpp

• Vägledning för hållbar upphandling

• Byggutmaningen

• Förskolan Hoppet i Göteborg



Konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan

Klimatberäkna 

byggprocessen
Minska 

materialåtgången
Klimatförbättrade 

material

Minska användning 

av fossila drivmedel 

för transporter och 

maskiner

Återbruka

Minimera avfall och 

hantera på rätt sätt

Minimera och 

effektivisera 

energiförbrukningen



Vad behöver förändras?

• Uppdaterade regelverk och förbättrade 

• Ökad efterfrågan på användning av nya tekniker och mer hållbara produkter

• Rätt krav vid upphandlingar och relevant uppföljning, hårdare konsekvenser vid 
avsteg från kraven

• Rätt incitament, rätt kravställning och rätt drivkrafter

• Ökat samarbete från aktörer i hela värdekedjan i tidigt skede

• Det måste löna sig att göra rätt
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Presentation

• Sebastian Arneland

• Miljösamordnare, investering Trafikverket



Mål för infrastrukturens klimatpåverkan
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15% 30% 50% 100%



Trafikverkets klimatkrav idag
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• Procentuellt klimatkrav i flera skeden för större projekt

• I mindre projekt och underhållsprojekt jobbar vi med material-

och drivmedelskrav
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Planläggning

Klimatkalkyl

Åtgärdsförslag

Detalj-
projektering

Procentuellt 
klimatkrav

Klimatkalkyl

Produktion

Material- och 
drivmedelskrav

Procentuellt 
klimatkrav

Klimatdeklaration

Projekt under 
50 miljoner 

kronor

Projekt över     
50 miljoner 

kronor

Underhåll

Material- och 
drivmedelskrav



Vad händer idag?
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• Klimatarbetet tar form i tidiga skeden.

• Åtgärder under produktion

• Nyttjande av ”klimatsmarta” material och 

klimatperspektiv i massoptimeringen 

• Nyttjande av biobränslen  

• Samtliga aktörer är fortfarande i en 

”lärandefas” 



Vad kan vi göra mer av 
redan idag?
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• Klimatfrågan borde i större omfattning 

kunna påverka våra val i de tidiga skedena.

• Möjligt att jobba mer med optimering, 

exempelvis masshantering.

• De goda exemplen behöver bli ”vardag”

‒ Förtydliga ansvarsfördelningen

‒ Bredda engagemanget, fler behöver känna 
att frågan berör dem.

• Fler ”klimatsmarta” materialval finns att 

göra.



Nära framtid
• Ytterligare ökat fokus på klimat inom Trafikverket. 

• Mål/Krav

• Kraven kommer att skärpas

• Fler material kommer att omfattas av kraven (beläggning, Prefab-lösningar)

• Drivmedelskraven kommer förändras och breddas 

• EPD-granskningen blir digital i klimatkalkylmodellen 
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Klimat- och 
kostnadsdrivande 
faktorer inom konstruktion

Anna-Emilia Joelsson, Sweco 11-2021
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Plattrambro 1974 Plattrambro 2020

Idag går det åt 70% mer betong och 300% mer armering att bygga än bro än vad det 

gjorde för 50 år sedan.

Utveckling materialåtgång stål och betong
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Järnvägsbro 1974 Järnvägsbro 2020 Differens

Betong (m3) 903 1.536 633 

Armering (ton) 72 255 183

Entreprenadkostnad (kSEK)* 11.519 5.641 5.878

Mängd koldioxid (ton CO2E) 410 800 390

1. Järnvägsbro över Höje-å. Pågående 4-spårsutbyggnad, Lund–

Arlöv, 

Ny bro byggs intill befintlig. Samma spännvidd och samma faktiska belastning.
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1. Järnvägsbro över Höje-å. 

Pågående 4-spårsutbyggnad, Lund–Arlöv, 

• Jämförelsen utgår från 
broar med samma 
funktionskrav

• Vid beräkning har 
samma metoder antagits

• Beräkning enligt prisnivå 
2021 

• Samma spännvidd

• Samma faktiska 
belastning

• Koldioxidekvivalenter 
beräknade endast för 
betong och armering

Fallstudie 1
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Kulvert 1960 Kulvert 2020 Differens

Betong (m3/löpmeter) 3,22 4,90 1,68

Armering (ton/löpmeter) 0,32 0,76 0,44

Entreprenadkostnad 

(kSEK/löpmeter)*

10,461 20,888 10,427

Mängd koldioxid (ton CO2E) 1,519 2,508 0.989

Kulvert, Skånes Universitets Sjukhus, Malmö

Ny kulvert byggs intill befintlig. Samma spännvidd och samma faktiska belastning.
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Kulvert, Skånes Universitets Sjukhus, Malmö

• Jämförelsen utgår från kulvertar 
med samma funktionskrav

• Vid beräkning har samma 
metoder antagits

• Beräkning enligt prisnivå 2021 

• Ny kulvert byggs intill befintlig

• Samma spännvidd

• samma faktiska belastning

• Koldioxidekvivalenter beräknade 
endast för betong och armering

Fallstudie 2
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Varför har det blivit så?

Eurocode

• Överskattar laster 

• Underskattar bärförmåga

• Nationella tolkningar

• Extra säkerhetsfaktorer i 
mellanled
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Projekteringsprocess

• Fastprisupphandlingar

• Vag kravställning 

• Inga incitament för att spara 

material 

Byggskede

• Tidspress- Förenklade 

processer- Ökad materialåtgång
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Carbon Cost utvecklingsprojekt 
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Exempel på klimatreducerande åtgärder i tidiga skeden

Planprocess

• Val av sträckning

• Linjeoptimering i plan och 
profil

• Val av anläggningstyp

• Teknikval
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Projektering

• Optimera mängder av material

• Slimma estetiska val

• Produktionsplanering och 

masshantering

• Val av grundläggning 

Inför upphandling av entreprenad

• Produktval armering och cement

• Optimering av transporter
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Vad finns det för incitament?

1 kg CO2 Ekvivalent = 1 SEK



ÖNSKELISTA

• En översyn av av val av säkerhetsfaktorer och dimensioneringsförutsättningar. 

• Styrmedel för att ge klimatkravställning mer tyngd i tidiga skeden.

• Strategi för hur mer förfinad projektering och planering ges utrymme för i 
fastprisupphandlingar. 
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