
mailto:tabita.grondal@sweco.se






https://www.svensktnaringsliv.se/Bilder_och_dokument/klimatneutral-konkurrenskraft-kvantifiering-av-atgarder-i-klimatf_729540.html/BINARY/Klimatneutral konkurrenskraft - kvantifiering av %C3%A5tg%C3%A4rder i klimatf%C3%A4rdplaner.pdf
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Klimatpåverkan av armering exklusive transport (Klimatoptimerat byggande av betongbroar - LCA. 2017)
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https://www.trafikverket.se/contentassets/f8269da30de047a38b10a76f80fcb43c/gem_miljokrav_entreprenader_20180302.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/f8269da30de047a38b10a76f80fcb43c/vagledning_v._2_0-_20180705.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/ff71d52c21574cf099f38ca0a5f686c8/uppfoljning_av_klimatkrav_190405.pdf








För entreprenörens färdigbyggda anläggning får 
reduktionen av klimatpåverkan jämfört med 
utgångsläget inte understiga XX %. Redovisning 
ska ske i heltal procent. Utgångsläget, redovisas i 
bilaga X som Utgångsläge klimatkrav, och 
definieras som bygg och reinvestering plus drift 
och underhåll, totalt antal ton CO2-ekvivalenter 
per projekt och per år.

Uppgifterna i Utgångsläge klimatkrav utgör 
utgångsläge för entreprenörens fortsatta klimat-
och effektiviseringsåtgärder (reduktioner) som 
genomförs i entreprenaden.

Projektspecifika indata för mängder material- och 
energiresurser ska användas.

Entreprenörens arbete med att reducera 
klimatpåverkan ska slutredovisas i PM Reducerad 
klimatpåverkan. Det ska innehålla en redovisning 
av:

• Total klimatpåverkan och energianvändning 
enligt Klimatdeklaration med status Slutlig version
• Total klimatpåverkan och energianvändning 
enligt Utgångsläge, eventuellt uppdaterat enligt 
ovan
• Genomförda åtgärder för minskad 
klimatpåverkan. 
•Åtgärderna ska vara klimat- och energiberäknade 
och redovisas i ton CO2-ekv och GJ
• Beskrivning av vad som ingår och inte ingår i 
Klimatdeklarationen samt vilka antaganden som 
har gjorts i arbetet med Klimatdeklarationen
• Verifikat av klimatpåverkan för entreprenörens 
tillhandahållna material och varor, använt 
drivmedel och använda produktspecifika 
emissionsfaktorer.



Materialval inom de tre största mängdposterna, med störst 
klimatpåverkan enligt beräkningar i Trafikverkets 
klimatkalkylsmodell, ska vara tredjepartscertifierade ur ett 
livscykelperspektiv. Emissionsfaktorer för de specifika 
materialen, ska vara hämtade från produktspecifika certifierade 
miljövarudeklarationer (EPD) enligt ISO 14025, eller likvärdiga 
tredjepartscertifierade miljövarudeklarationer av typ III.

Klimatdeklaration ska utföras baserat på Trafikverkets modell 
Klimatkalkyl 6.0 (eller senare version om tillgängligt).

Använda mängder material, emissionsfaktor och 
miljövarudeklaration sk EPD ska rapporteras vid slutförande av 
entreprenad. Till denna mängdsammanställning ska EPD:er
bifogas.
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http://webapp.trafikverket.se/Klimatkalkyl/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/geokalkyl/
http://www.swedgeo.se/sv/produkter--tjanster/verktyg/geokalkyl/
http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/01/ffs_bygg_anlggningssektorn181017.pdf



