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Hur kan vi sänka våra utsläpp under byggtiden?
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Utvärderingsmodell med CO2-belastning
Jämförelsesumma = anbudssumma (SEK) + (45 SEK per kg CO2 x beräknat utsläpp CO2 i kg)

Bonus:
Om entreprenadens verkliga CO2-utsläpp understiger det nya riktvärdet för CO2 utgår bonus med 14 kr per kg

Vite:
Om entreprenadens verkliga CO2-utsläpp överstiger det nya riktvärdet mer än 10 procent (s.k. toleransnivå) ska 
entreprenören betala vite som motsvarar 7 kr per kg

Veckovis redovisning:
Vite om 5000 SEK vid varje enskild försening och påbörjad vecka om entreprenören, trots anmodan, inte levererar verifikat, 
miljövarudeklaration eller annan dokumentation avseende CO2-utsläpp enligt AFC.115. 
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Fokus på material och varor samt 
maskiner och fordon
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Inkomna anbud och resultat 
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Återkoppling:
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• Uppföljning
• Vite och bonus
• Tekniska krav
• Utveckling av modellen
• Övrigt



Uppföljning
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• Bygger på ärlighet
• Digital logg (likt som för plogbilar) ett måste 
• Kräver 100% närvaro av beställaren
• Entreprenörer har olika digitala lösningar på G för 

beräkning av CO2-utsläpp i kalkylarbete



Vite och bonus
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• Toleransnivå för vite bra
• För att minska utrymmet för spekulationer 

borde  värdet för CO2 ligga på åtminstone 
samma nivå som i utvärderingsmodellen (45 
kr/kg), alternativt 90 kr/kg

• Vinna eller försvinna!
• En attitydförändring i branschen för klimatens 

skull – hur?



Tekniska krav
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• Mängder för bro måste anges!
• Förstärkningslager – uppföljning i ton men ska 

anges i kubik enligt AMA Anläggning
• Schakt i kubik men följs upp i timmar – inte optimalt



Utveckling av modellen
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• HVO och andra alternativa bränslen
• Särskild innovationsbonus 
• 70% pris – 30% CO2 eller 50% pris – 50% CO2



Övrigt
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• Spännande projekt att räkna på, dubbla kalkyler

• Generöst med räkningstid, flera anbudsgivare

• Goda förutsättningar att optimera logistiken (närhet till täkt, bensin-

mack), samtliga anbudsgivare

• Miljövänligt materialval i alla led, samtliga anbudsgivare

• Närmast tillgång störst betydelse, lastbilstransporter avgörande

• CO2-påverkan störst på materialsidan, en anbudsgivare

• Alla samma förutsättningar gällande material, anpassa gärna modellen och 
testa på en totalentreprenad, flera anbudsgivare

• Digital uppföljning måste vara tillgänglig, flera anbudsgivare

• Bra förtydliganden i KF:ar, en underleverantör

• Besvärligt att förstå kraven – avviker från det mesta man är van vid, en 
underleverantör



Frågor?
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Tack!
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