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Förslag på arbetssätt för att inkludera 
uppskattning av klimatpåverkan på kort och 
lång sikt i skedesbeslut  
Förslag till beslut 
I trafiknämnden  

Trafiknämnden förklarar uppdraget till trafikkontoret om att återkomma med förslag på 
arbetssätt där olika skedesbeslut inkluderar en uppskattning av klimatpåverkan på kort 
och lång sikt, som även inkluderar byggnation av infrastruktur (TN 2022-04-21 § 134) för 
fullgjort.  

Sammanfattning 
Trafikkontoret har fått i uppdrag av trafiknämnden att återkomma med förslag på 
arbetssätt där olika skedesbeslut inkluderar en uppskattning av klimatpåverkan på kort 
och lång sikt. 

Förvaltningen föreslår två kategorier för att uppskatta klimatpåverkan: Klimatberäkning 
Infrastruktur och Klimatbedömning Trafik. Klimatberäkning Infrastruktur avser 
beräkning av klimatpåverkan från byggnation av infrastrukturen. Den föreslås göras i 
tidigt skede för att sedan uppdateras inför nya skedesbeslut. Arbetssättet bedöms 
kompatibelt med dagens upplägg med skedesbeslut. 

Avseende Klimatbedömning Trafik är behovet av trafikinfrastrukturprojekt, det vill säga 
hur staden planeras och byggs ut, avgörande för framtida klimatpåverkan. När 
investeringar måste ske behövs en tidig bedömning av investeringens bidrag, det vill säga 
som en del i nyttobedömningen av projektet, för att uppnå mål om minskat 
vägtrafikarbete och trafikstrategins effektmål. För Klimatbedömning Trafik bedöms 
metoden för styrningen vid skedesbeslut desto svagare. Klimatpåverkan bör i stället 
uppskattas i andra skeden såsom åtgärdsvalsstudier, förstudier, åtgärdsbeskrivningar samt 
inför Inriktningsbeslut och Genomförandebeslut. 

För att nå miljö- och klimatprogrammets klimatmål bör arbetssätt, verktyg och rutiner 
avseende klimatbedömningar vara gemensamma för stadsbyggnadsnämnden, 
exploateringsnämnden samt stadsmiljönämnden.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ambitionsnivån för hur detaljerad och exakt uppskattningen av klimatpåverkan ska vara 
vid skedesbeslut kommer att påverka projektkostnaden. Initialt kommer kostnader att 
uppstå för att utveckla ett arbetssätt i tidiga skeden, vid upprättande av 
åtgärdsbeskrivningarna, justeringar av mallar samt utbildning i aktuellt verktyg för 
Klimatberäkning Infrastruktur. Trafikkontoret bedömer att det är möjligt att använda 
Trafikverkets kostnadsfria klimatkalkylverktyg för att göra klimatberäkningar avseende 
byggnation, drift och underhåll av trafikinfrastruktur. Klimatkalkylen bygger på samma 
underlag som används i ekonomiska kalkyler. Att ta fram och uppdatera klimatkalkyler i 
projektets olika skeden innebär en extra kostnad. Då syftet med att ta fram klimatkalkyler 
är att identifiera och genomföra förändringar som minskar projektets klimatbelastning är 
det i huvudsak det arbetet som kan innebära extra kostnader, beroende på vilka åtgärder 
som väljs. Klimatåtgärder innebär i många fall effektivare utnyttjande av resurser, mindre 
transporter eller slimmade konstruktioner och kan därför i stället vara 
kostnadsbesparande. 

På längre sikt föreslås den multimodala trafikmodellen att användas för Klimatberäkning 
Trafik, vilket medför utvecklingskostnader för analysmodellen. Denna klimatberäkning 
föreslås framför allt göras på större och mer omfattande projekt i investeringsplanen. 
Trafikkontoret har tidigare, inom ramen för samhällsekonomiska kalkyler, gjort 
klimatberäkningar för två större projekt, Stadslinbanan samt Brunnsbo-Linné. 
Klimatberäkningarna omfattade åtgärdernas effekt på bland annat färdmedelsval och 
därmed trafikens klimatpåverkan. För projektet Stadslinbanan uppgick totalkostnaden för 
samhällsekonomiska kalkylen till 1,5 mkr, där klimatkalkylen var en liten del av 
kostnaden. För projektet om alternativval för Brunnsbo-Linné gjordes klimatberäkning 
avseende byggnation i Trafikverkets klimatkalkylverktyg för de tre alternativen, låg bro, 
hög bro eller tunnel. Kostnaden för de beräkningarna uppgick till 110 tkr. 

Inom givet uppdrag har trafikkontoret avgränsat utpekade projekt för uppskattning av 
klimatpåverkan till Namngivna projekt eller Platsspecifika investerings-
/reinvesteringsprojekt med totalbudget över 10 miljoner kronor. I samband med att 
ansvaret för investeringsplanen övergår till stadsmiljönämnden, som även kommer 
ansvara för investeringsprojekt som idag beslutas av park- och naturnämnden, finns 
anledning att ompröva storleken för aktuella projekt. Trafikverket gör klimatberäkningar 
för olika beslutsskeden för alla projekt som överstiger 50 miljoner kronor. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadens miljö- och klimatprogram har mål om att Göteborgs klimatavtryck ska vara nära 
noll till år 2030. Mer specifikt ska klimatpåverkan från byggnation, drift och underhåll av 
anläggningar minska med 50 procent till 2025 och 90 procent till 2030 jämfört med 2020. 
I miljö- och klimatprogrammet finns också mål om att minska klimatpåverkan från 
trafiken med 90 procent till 2030 jämfört med 2010 och att minska vägtrafikarbetet i 
Göteborg med 25 procent jämfört med 2020.  

Trafikkontoret gör idag inte regelmässigt beräkningar av investeringars klimatpåverkan 
avseende trafik eller infrastruktur. Genom att beräkna infrastrukturens klimatpåverkan i 
tidiga skeden och i samband med skedesbeslut kan ett projekts klimatpåverkande faktorer 
identifieras och möjliggöra optimering av konstruktionslösningar samt energi- och 
materialval mot en så låg klimatpåverkan som möjligt.  
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Behovet av trafikinfrastrukturprojekt, det vill säga hur staden planeras och byggs ut, har 
en betydande roll för framtida klimatpåverkan. När investeringar måste ske behövs en 
tidig bedömning av investeringens bidrag för att uppnå mål om minskat vägtrafikarbete 
och trafikstrategins effektmål. Det behövs ett utvecklingsarbete för att inkludera miljö- 
och klimatprogrammets styrning i åtgärdsbeskrivningen, trafikområdesplaner samt i 
arbetet inför det att åtgärder föreslås väljas in i investeringsplanen.  

Bedömning ur social dimension 
Trafikkontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Förhållande till styrande dokument 
1. Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021-2030 
2. Trafikstrategi för en nära storstad 
3. Trafiknämndens långsiktiga investeringsunderlag 2021–2032 
4. Trafiknämndens investeringsplan 2021–2025 

 

Bilagor 
1. Tilläggsyrkande av svar på yrkande från (MP) och (V) - Se över stadens 

trafikinvesteringar efter FN:s nya klimatrapport 
2. Protokollsutdrag Trafiknämnden 2022-04-21 § 134   
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Ärendet  
Trafikkontoret har fått i uppdrag att återkomma med förslag på arbetssätt där olika 
skedesbeslut inkluderar en uppskattning av klimatpåverkan på kort och lång sikt, 
inkluderande byggnation av infrastruktur. Uppdraget ska redovisas för nämnden före 31 
december 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Trafiknämnden har de senaste åren tagit skedesbeslut för att ianspråkta medel ur 
investeringsplanen för att genomföra skedena genomförandestudie (GFS), projektering 
och produktion. Det finns i dag inga formella skedesbeslut för de skeden som sker innan 
GFS, såsom start av åtgärdsvalsstudie eller förstudie vilka bekostas av kommunbidraget. 
Ett eventuellt inriktningsbeslut av en åtgärd fattas av kommunfullmäktige innan skedet 
GFS. 

Nu gällande delegationsordning medger att trafikdirektören kan fatta beslut för skeden i 
projekt vars totalkostnad understiger tio miljoner kronor. För projekt med totalkostnad 
över tio miljoner kronor tas skedesbeslut av trafiknämndens arbetsutskott. Så långt det är 
möjligt är trafikkontorets ambition att fatta separata skedesbeslut inför varje skede. 
Beroende på projektets karaktär och komplexitet kan ett kombinerat skedesbeslut fattas 
för projektering och produktion, och för underhållsbeläggning tas enbart skedesbeslut för 
produktion. 

Trafikkontoret har inte genomfört några beräkningar av utsläpp av växthusgaser från 
byggnation av anläggningar eller dess livscykel, vare sig i skedesbeslut eller i tidigare 
skeden, undantaget några mycket stora projekt. 

Definition ”uppskattning av klimatpåverkan” 
Inom detta ärende har trafikkontoret försökt att definiera begreppet ”uppskattning av 
klimatpåverkan” vilket har resulterat i en indelning av klimatpåverkan i kategorierna: 

• Klimatberäkning Infrastruktur: Beräkning av klimatpåverkan avseende byggnation, 
drift och underhåll av trafikinfrastruktur ur ett livscykelperspektiv. 

• Klimatbedömning Trafik: Uppskattning av klimatpåverkan avseende förändring i 
trafik och resande på kort och lång sikt. 

 

Klimatpåverkan av förändring i trafik och resande är för ett enskilt eller mindre projekt i 
regel svårt att genomföra, då små projekt medför liten påverkan på resvaneförändringar 
och trafikmängder. I ett längre perspektiv kan den multimodala trafikanalysen utvecklas 
för att kvantifiera och effektberäkna klimatpåverkan för förändring av trafik och resande. 
Modellen behöver fortsatt utvecklas avseende framtida trafik samt att en 
”översättningsnyckel” mellan förändrat trafikarbete och klimatpåverkan. Till dess föreslås 
Klimatbedömning Trafik genomföras och klimatberäkning av resvaneförändringar och 
trafikmängder endast görs för de mycket stora projekten.  

Arbetssätt för uppskattning av klimatpåverkan  
Trafikkontorets förslag om arbetssätt för uppskattning av klimatpåverkan utgår från 
investeringsprojekt som antingen är Namngivna projekt eller Platsspecifika investerings-
/reinvesteringsprojekt med totalbudget över 10 miljoner kronor. Dessa projekt benämns 
nedan som ”utpekade projekt”.  
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I samband med Ny organisation för stadsutveckling (NOS) görs en översyn om framtida 
arbetssätt och ansvar. Det är ännu osäkert om staden fortsättningsvis kommer att tillämpa 
skedesbeslut för investeringar kopplat till infrastruktur och mobilitet. Ett alternativ är då 
att uppskattning av klimatpåverkan för projekt ingår i den samlade 
investeringsnomineringen, samt att kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för specifika 
projekt kompletterar investeringsnomineringen när den sträcker sig utanför planperioden. 

Klimatbedömning Trafik  

I Trafikkontorets rutin för skedesbeslut anges att ”de som ansvarar för planering eller 
genomförande av GFS, projektering eller produktion ska ta fram underlag för 
skedesbeslut. Underlaget ska innehålla tillräckligt med information för att beslutsfattarna 
ska förstå innebörden och konsekvenserna av beslutet”. Exempel på underlag är 
beskrivning av åtgärden med syfte, mål och funktion, beräknad kostnad/budget, samt 
tidplan för åtgärden. I åtgärdsbeskrivningen, som tas fram inför det att åtgärder föreslås 
väljas in i investeringsplanen, ingår nyttobeskrivningar av projektet såsom om projektet 
främjar hållbara transporter eller hållbara stadsmiljöer. Denna mall föreslås utvecklas så 
att även en klimatbedömning Trafik ingår i beskrivningen, exempelvis om projektet 
bidrar till ökad framkomlighet för fotgängare och cyklister, prioritering av kollektivtrafik 
eller genare koppling för biltrafik. Underlaget kan därefter användas i projektdirektivet 
som idag enbart innehåller beskrivningar och bedömningar av vilken påverkan projektet 
har på trafikstrategins effektmål. Mallen bör kompletteras med motsvarande information 
avseende projektets påverkan på miljö- och klimatprogrammets klimatmål. 

Klimatberäkning Infrastruktur 

Klimatberäkning Infrastruktur föreslås genomföras genom att en klimatkalkyl tas fram, 
och förfinas, inför respektive skedebeslut. Klimatkalkylen avser infrastrukturens 
klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och kan också användas för att identifiera, 
kravställa och följa upp olika utsläppsminskande åtgärder. Trafikkontoret föreslår att 
Klimatberäkning Infrastruktur görs för samtliga utpekade projekt. En översiktlig 
klimatkalkyl tas fram i tidiga skeden inom åtgärdsvalsstudier (ÅVS) och förstudier som 
underlag inför det att åtgärder föreslås väljas in i investeringsplanen. Kalkylen uppdateras 
sedan inför respektive skedesbeslut och blir vid projektets slut en klimatdeklaration. För 
investeringar som inte omfattas av förstudie eller åtgärdsvalsstudie görs den första 
klimatberäkningen i åtgärdsbeskrivningen. Kriterierna kan vid behov omprövas när 
arbetssättet tagits i bruk. 

Mallen för uppdragsdirektiv för förstudie behöver kompletteras med anvisningar om att 
genomföra Klimatberäkning Infrastruktur samt Klimatbedömning Trafik. Anvisningen är 
viktig eftersom förstudier kan komma att tas fram av både Stadsbyggnadsnämnden samt 
Stadsmiljönämnden. Exploateringsnämnden tar fram projektutvecklingar på stadens mark 
och behöver tidigt också genomföra klimatbedömningar för trafik- och infrastruktur. 

För platsspecifika reinvesteringar som omfattas av skedesbeslut föreslås klimatberäkning 
enbart avseende infrastruktur, då reinvesteringar inte medför förändrad klimatpåverkan 
från trafiken.  

Trafikkontoret föreslår att Trafikverkets öppna klimatkalkylverktyg används för 
Klimatberäkning Infrastruktur. Det är ett verktyg som kan användas för att på ett effektivt 
och konsekvent sätt beräkna den klimatbelastning som transportinfrastrukturen ger 
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upphov till ur ett livscykelperspektiv. Klimatberäkningen kan göras utifrån verktygets 
schabloner i tidiga skeden för att sedan förfinas i senare skeden då till exempel specifika 
mängder, fordonsbränslen och typer av material är kända. Det kommer krävas initierande 
utbildning för nyckelkompetenser i att arbeta med klimatkalkyler och beräkningsverktyg. 

För byggnader finns idag lagkrav om att göra en klimatdeklaration vid nybyggnation. 
Stadens fastighetsbyggande förvaltningar och bolag använder sig av ett liknande, 
branschgemensamt klimatberäkningsverktyg för byggnader, Byggsektorns 
Miljöberäkningsverktyg, BM. Ambitionen är att BM ska utvecklas till att även omfatta 
anläggningsprojekt, och skulle på sikt kunna bli aktuellt att användas även för stadens 
planerande och anläggande verksamheter. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det är positivt att inkludera uppskattning av klimatpåverkan i 
trafiknämndens investeringsplan för att förtydliga de klimatavtryck på kort och lång sikt 
som investeringsprojekt medför. För att använda klimatpåverkan vid styrning krävs 
ytterligare avgränsning vilka projekt, typ av uppskattning av klimatpåverkan och i vilka 
skeden den ska genomföras. Förvaltningen anser att det finns två sätt att styra kopplat till 
uppskattning av klimatpåverkan, där det ena är att minska påverkan vid anläggningen av 
ett projekt och det andra är valet av projekt.  

Förvaltningen bedömer att Klimatberäkningar Infrastruktur bör genomföras i tidiga 
skeden för att projektets klimatpåverkande faktorer ska identifieras. Faktorerna kan sedan 
användas för att optimera konstruktionslösningar samt energi- och materialval för att 
minska projektets klimatpåverkan med så kostnadseffektiva åtgärder som möjligt. Detta 
arbetssätt är kompatibelt med dagens upplägg för skedesbeslut samt hur 
investeringsprojekt följs upp och utvärderas mot tid, kostnad och innehåll. 
Klimatberäkning Infrastruktur är också viktigt för att kunna styra och följa upp 
utvecklingen mot stadens miljömål. 

När det gäller valet av projekt är kopplingen och styrningen vid skedesbeslut en svagare 
metod. Hur staden väljer att utveckla sin egen mark genom olika exploateringar samt 
privata exploateringsinitiativ ger klimatpåverkan både i form av trafik och infrastruktur. 
Hur vi planerar staden påverkar behovet av resor mellan målpunkter, och lokaliseringen 
av bostäder, arbetsplatser och handel får konsekvenser och ger behov av trafikala 
investeringar. En tät blandstad kan ge ett minskat behov av transporter och i 
förlängningen medföra en lägre klimatpåverkan. 

För att Klimatbedömning Trafik ska kunna användas vid styrning av investeringsprojekt 
bedömer förvaltningen att klimatpåverkan behöver studeras innan åtgärden tas med i 
investeringsplanen, det vill säga som en del i nyttobedömningen av projektet. Eftersom 
investeringsprojektet är definierat i projektdirektivet bedöms möjligheten som relativt 
liten att omforma åtgärden till markant minskad klimatpåverkan sett till 
resvaneförändringar genom skedesbesluten. Det är framför allt i Inriktningsbeslut och 
Genomförandebeslut som klimatpåverkan kan värderas och om projektet ska genomföras 
eller inte. Dessa beslut tas i separat och berörs inte av skedesbeslut. 

Genom att komplettera mallen för projektdirektiv med Klimatbedömning Trafik och 
specifika effektmål kopplat till minskad klimatpåverkan i Miljö- och klimatprogrammet 
samt komplettera uppdragsdirektiv för förstudie, kan viss styrning till minskad 
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klimatpåverkan avseende resvaneförändringar och trafikmängder göras för 
investeringsprojekt. Ambitionen bör vara att de Klimatberäkningar Trafik som idag 
enbart görs för stora investeringsprojekt på längre sikt ska göras för fler stora 
investeringsprojekt.  

Förslag om arbetssätt har utgått från nuvarande organisationsstruktur. Den nya 
stadsmiljöförvaltningen, som efter årsskiftet kommer att hantera trafikkontorets 
investeringsprojekt, kommer även att ansvara för de investeringsprojekt som idag 
hanteras av park- och naturförvaltningen. De arbetssätt, verktyg och rutiner som tas fram 
för att minska klimatpåverkan från byggnation av infrastruktur bör även omfatta 
anläggning av park.  

I dagsläget genomförs inte en uppskattning av klimatpåverkan för exploateringsprojekt, 
som beställs av fastighetskontoret. I exploateringsnämndens kommande ansvarsområde 
finns stora infrastrukturprojekt i olika skeden (GFS, projektering och produktion), tidig 
projektutveckling på stadens mark samt planerande och genomförande av olika 
exploateringsinvesteringar för allmän plats. Om exploateringsprojekt exkluderas missar 
staden ett viktigt verktyg för att nå miljö- och klimatprogrammets miljömål om minskad 
klimatpåverkan från inköp.1 Arbetssätt för uppskattning av klimatpåverkan behöver 
samordnas inom stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden samt 
stadsmiljönämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Indikator ” Utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv från ny- och ombyggda 
anläggningar i egen regi samt vid nyexploatering på mark med markanvisningar” 

Jenny Adler 

 

Avdelningschef 

 

Kristina Lindfors 

 

Trafikdirektör 
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