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Vilka är de huvudsakliga 
källorna till utsläppen?

87 % 
av utsläppen för 

byggnader

80 % 
av utsläppen för 

infrastruktur



Klimat i 
infrastrukturprojekt



Trafikverkets klimatkrav

2020
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2025

-30%

2030

-50%
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-100%
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Våra klimatmål

WSP tar ansvar för framtidens klimat 
genom att:

— Vår egen verksamhet ska vara 
klimatneutral 2030

— Vi ska halvera klimatpåverkan från 
våra råd och lösningar till 2030



At a glance
6

Kostnadskalkyl

• Mängförteckningar

Klimatkalkyl

• Redovisar växthusgasutsläpp

Effektiviseringsåtgärder

• Workshop

Handlingsplan

• Mål, aktivitet, ansvarig

Uppföljning

• Löpande och genom uppföljande Klimatkalkyl

KEEP – Klimat och EnergiEffektiviseringsProcess
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Utsläpp från olika anläggningsdelar
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Exempel – Typstation för utbyggnad av tunnelbana

Utgångsläge - Förbättringsarbete = 40 % reducering

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Typstation daterad
2015-05-07

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Typstation daterad
2015-12-22



Mer på gång i bygg- och 
anläggningsbranschen



Färdplaner och klimatkrav – mycket på G!



GP 11 oktober 2021



Klimatdeklarationer - nuläge

• Lag om Klimatdeklarationer av nya byggnader - träder i 
kraft 1 januari 2022

• Handbok – information och vägledning, trolig 
publicering i september

• Referensvärden klimatpåverkan från nya byggnader –
presenteras hösten 2021



Klimatkriterier bygg & anläggning



Är anpassade efter när upphandlingen sker i 
processen och efter entreprenadform

Planläggningsfaser Projektering Produktion

Upphandling av 
konsult

Upphandling av 
konsult och 
entreprenör

Upphandling 
av entreprenör

Upphandling av 
konsult och 
entreprenör

Utförandeentreprenad

Totalentreprenad

Förvaltning

Konsult Projektör





1.X % av energianvändningen måste komma från utsläppsfria 
maskiner

2.100 % utsläppsfritt för vissa arbeten

3.100 % utsläppsfritt för vissa maskiner

4.Bedömning av reduktionsnivå på grund av utsläppsfria maskiner

5.Alternativa bud med högre reduktionsnivåer på grund av 
utsläppsfria maskiner

Sammanfattning av förslag på krav
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Går det att beställa
något som inte
finns?



XXa
ta i 

Oslo

Utlåning av utsläppsfria maskiner gratis i 
upp till fyra veckor. 

Syfte att sprida kunskap 
- vilka maskinerna som finns på marknaden
- vilken kapacitet de har
- hur de fungerar. 

Säkra tillgången via ramavtal med uthyrare 
av arbetsmaskiner. 

Entreprenörer har val 
- investera i egna utsläppsfria maskiner 
- hyra via ramavtalet 

Lösningar för ökad tillgång till maskiner 



Arbetsmodell för hållbar upphandling



• Utvärdera behov efter 
fyrstegsprincipen

• Identifiera 
hållbarhetsaspekter

• Roller och ansvar
• Bestäm ambitionsnivå
• Kartlägg förutsättningar
• Välj upphandlingsform
• Använd digitala system

• Planera kompetens och 
ansvar

• Utforma hållbarhetskrav
• Ekonomiska incitament
• Planera uppföljning
• Anbudsutvärdering och 

kontrakt

• Stöd vid utförande
• Utvärdera resultat
• Sprid kunskap och 

erfarenheter



Rekommendationer för klimatkrav i upphandling



Utgångsläge Bas         Avancerad Spjutspets 

Armeringsstål vid 

tillverkning (A1-A3)

1,03 kg CO2e/kg 0,72 kg CO2e/kg 0,52 kg CO2e/kg 0,32 kg CO2e/kg

Konstruktionsstål vid 

tillverkning (A1-A3)32

1,5 kg CO2e/kg Ej överskrider 

utgångsläge

15% minskning 

jämfört med 

utgångsläge

40% minskning 

jämfört med 

utgångsläge

Rostfritt stål och 

rostfri armering vid 

tillverkning (A1-A3)

4,5 kg CO2e/kg Ej överskrider 

utgångsläge

15% minskning 

jämfört med 

utgångsläge

40% minskning 

jämfört med 

utgångsläge

Betong vid 

tillverkning (A1-A3)

0,16 kg CO2e/kg 15% minskning 

jämfört med 

utgångsläge

25% minskning 

jämfört med 

utgångsläge

40% minskning 

jämfört med 

utgångsläge

Asfalt, 6,5% bitumen 

vid tillverkning (A1-

A3)

0,036 kg CO2e/kg 10% minskning 

jämfört med 

utgångsläge

25% minskning 

jämfört med 

utgångsläge

40% minskning 

jämfört med 

utgångsläge

Exempel: Krav på klimatprestanda för material



Framgångsfaktorer

• Behovsanalys – man måste veta vad 
man vill ha!

• Kompetens

• Tydliga incitament

• Genomtänkt uppföljning

• Branschsamverkan

• Fokusera på åtgärder – och kom igång!



Beställarnätverk: Gemensam 

innovation för en klimatneutral 

anläggningssektor! 



Vägen mot 
klimatneutralitet

Kunskapsöversikt och förslag till nya reduktionsmål
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Utmaning

Vägprojekt:

Järnvägsprojekt:

100%

69%

24% 17% 12% 10%

31%

76% 83% 88% 90%

UTGÅNGSLÄGE 2025 2030 2035 2040 2045

Utsläpp Reduktion

100%

78%

37%
26%

11% 7%

22%

63%
74%

89% 93%

UTGÅNGSLÄGE 2025 2030 2035 2040 2045
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Kvarstående utsläpp 2045



28

Hur kan vi ”ta bort” kvarstående utsläpp?
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Negativa utsläpp genom kompensation

CO2

Utsläpps-
krediter



30

Klimatmål för 2035 och 2040

Reduktions-potentialer och 

mål

2025 2030 2035 2040 2045

Red. pot. viktad total 28% 59% 68% 78% 81%

Red. pot. viktad total med 

klimatneutral asfalt 2030
28% 72% 80% 89% 91%

Befintliga reduktionsmål 

Trafikverket
30% 50% 100%

Reduktionsmål Färdplan 50% 75% 100%

Förslag reduktionsmål, höjd 

ambitionsnivå
60% 75% 90%
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Det är bra om Trafikverket skärper 
målet för 2030

Respons

Det är bra om Trafikverket sätter mål med 
höjd ambitionsnivå för 2035 och 2040
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Vägen mot klimatneutralitet



Länkar

• Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskrav Bygg och fastighet

• Göteborgs Stad Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser

• Boverket Klimatdeklarationer för byggnader

• Vägledning för hållbar upphandling, Byggföretagen

• Procurement requirements for carbon reduction in infrastructure construction projects

• InfraSweden2030

• Trafikverkets klimatkrav

• Vägen mot klimatneutralitet

https://old.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/bygg-och-fastighet/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/Innovation-och-utveckling-far-framtidens-mobilitet-i-Gateborg/utslappsfria-bygg-och-anlaggningsplatser?uri=gbglnk%3A20201116142538871
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/klimatdeklaration/
https://byggforetagen.se/2020/09/sa-blir-hallbar-upphandling-en-motor-i-omstallningen/
https://www.volvoce.com/global/en/this-is-volvo-ce/what-we-believe-in/sustainability/construction-climate-challenge/research-results/impres/
https://www.infrasweden2030.se/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-klimat/klimatkrav/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-klimat/klimatkrav/


Tack!


