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Beställarnätverk: Gemensam 

innovation för en klimatneutral 

anläggningssektor! 

14 september



Agenda 14 september

13.00 Välkomna till Beställarnätverket

Stefan introducerar klimatfrågan i VA- branschen

13.10 Pär Dalhielm, Svenskt Vatten: kommentarer och lägesbeskrivning från 
branschorganisationens VD

13.25 Frågor till Pär 

13.30 Anna Bodin, Alingsås stad – om klimatberäkningar som görs i VV-projekt

13.50 Paus

14.00 Max Persson, Sydvatten: Erfarenheter från arbete med klimatberäkningar och 
analyser inom LFM30

14.20 David Riley, Anglian Water, UK: Om deras resa till att vara ledande inom 
integrerat klimatarbete med höga mål och krav för klimatreduktioner och 
kostnadsbesparingar

14.40 Diskussion

15.00 Tack för idag!

15.30 Nu är även eftersnacket slut

och ev referat från IWA-session om klimatneutral VA-sektor
och ev referat från IWA-session om klimatneutral VA-sektor



Färdplaner och klimatkrav – mycket på G!
Men var finns VA-branschen?



Pär Dalhielm
Svenskt Vatten:



Anna Bodin

Alingsås stad



Kommunernas utmaning med 

klimatförbättringar i VA-projekt,
Anna Bodin och Anna Simonsson, Alingsås kommun



• Kommunens mål och vision

• Upphandling

• Klimatberäkning i VA-projekt

• Vad ser vi framåt



Alingsås vision 2040

”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. 
Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi 
livskvalitet för alla.”



Mål

Kommunfullmäktiges mål:

Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med 
bevarad natur och kulturmiljö.

VA-avdelningens mål:

Vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling i våra projekt, genom 
att ha ett aktivt fokus på Agenda 2030.



Aktiviteter kopplat till klimat

• Hållbarhetsworkshop gav aktiviteter för hållbarhet enligt Agenda 2030

• Exempel ur våra hållbarhetsaktiviteter med klimatpåverkan:

8
Ha med hållbarhet (miljöpåverkan, klimatpåverkan, transportsträcka etc) som minst ett utvärderings- och/eller 

mervärdeskriterie i alla våra upphandlingar.

14
Genomföra klimatkalkyl i byggprojekt för att se vilka poster som har störst klimatpåverkan och sedan hitta lösningar för att 

minska klimatpåverkan.

44 Eftersträva lokal masshantering inom byggprojekt i syfte att minska transporter och klimatpåverkan.



Hållbarhet i upphandlingar

• Tillämpa mervärdesfrågor, dvs ställ frågor i 
upphandlingsdokumentet kring hur konsulter/ entreprenörer/ 
leverantörer arbetar med hållbarhet/Agenda 2030. Svaren kan 
sedan bidra till mervärdespoäng i utvärderingen. 



Hållbarhet i upphandlingar

Exempel på frågor som ger mervärdespoäng i utvärderingen:

• På vilket sätt arbetar ni i utredningar, förstudier och 
detaljprojekteringsuppdrag för att beakta hållbarhet och de 
globala målen i Agenda 2030? 

• Hur arbetar ni med målen i Agenda 2030? Vilka innovativa 
lösningar använder ni er av?

• Hur kan ni praktiskt hjälpa Alingsås kommun med mål 6, 9, 12 
och 15 ur Agenda 2030 i detta projekt? 



VA-utbyggnad i Västra Bodarna

Samverkansprojekt som upphandlats med 
mervärdeskriterier.

Tillsammans med entreprenör genomfört i tidigt 
skede en hållbarhetsworkshop – ”att göra 
verkstad av Agenda 2030”

Syftet var att höja kunskapen, starta 
tankeprocess och dialog om hur projektet kan 
bidra till en hållbar utveckling. 

Resulterade i en 30 punktlista med konkreta 
åtgärder för en hållbar utveckling. 



Klimatkalkyl
• En av åtgärderna, pkt 11, handlar om att vi genomför, optimerar och följer upp 

klimatkalkyl för projektet. 

Möjliga åtgärder: 

• Genom att byta till HVO100 minskar 

belastning med 244 ton CO2 – ekv (40 %)

• Kan vi byta till ”grön asfalt” minskar 

belastningen med ytterligare 18 ton CO2 –ekv. 



Minska klimatpåverkan från VA 
projekt

• ”Grön asfalt”

• Alternativa bränslen (HVO100)

• Eldrivna arbetsmaskiner

• Eldrivna entreprenadmaskiner

• Jämföra material på 
exempelvis rör och efterfråga 
EPD:er
(miljövarudeklarationer)

• Lokal masshantering

• Möjlighet att använda 
återbrukat material?

• Utformning och design som 
förlänger livslängden och 
minskar underhållsbehov



Erfarenhet från upphandling med 
mervärdeskriterier och hållbarhet:

- det handlar inte så mycket om hur man formulerar sig utan mer 
om att man lyfter frågan och visar att den är viktig för oss, vilket 
har givit ringar på vattnet. 

- detta är något som man växer i, ju mer man jobbar med det. Vi 
började ställa krav utan att egentligen vet så mycket och nu blir vi 
bättre och bättre för varje upphandling vi gör. 



Vad ser vi framåt?

• Fortsätta jobba med 
mervärdeskriterier i 
upphandling.

• Genomföra klimatberäkning
och ställa krav i upphandling.

• Pilotprojekt, 
branschgemensam metodik 
för beräkna, redovisa och följa 
upp det klimatavtryck som 
uppkommer till följd av driften 
av VA-anläggningar. Tas fram 
av IVL i samråd med Svenskt 
Vatten.



Tack! 



10 min paus



Max Persson

Sydvatten



Erfarenheter från klimatberäkningar vid entreprenadarbeten, 
vår resa hittills

Nätverksträff, 14 september 2022

Max Persson, projektchef, Sydvatten



Brasklapp!

• Använd eller ta inte 

sifferuppgifter i den här 

presentationen som absoluta 

sanningar – tänk 

storleksordning 



Dricksvatten till 1 miljon 

invånare 

• 3 råvattentäkter

• 2 vattenverk

• 1 tunnel

• 400 km ledningsnät









2021: Löpare i LFM30’s 
’klimatberäkningsstuga’ 

för anläggningsarbeten

Pilot: Vomb 3

9050 m lång ledning med 1 200 
mm diameter 

Byggstart: 2022 





Omfattning av beräkningarna i inledningen 

A1-A3 Råmaterial
• Ledning

Huvudledning segjärn

Anslutningsledning PE

Dräneringsrör PVC

• Brunnsöverbyggnader 2 st

(betong, plåt, cellplast)

• Tillförda massor

A4 Transporter
• Ledningsmaterial

• Tillförda massor

• Borttransport av massor

A5 Bygg- och installationsprocess
• Grävning och återläggning



0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000

Ledningsmaterial

Tillförda massor

Anslutningsledning PE400

Dräneringsrör PVC160

Borttransport schaktmassor

Grävning och återläggning

Betong (brunnsöverbyggnad)

Plåt (brunnsöverbyggnad)

Cellplast (brunnsöverbyggnad)

Summa

Vomb 3 klimatpåverkan kgCO2e
Skede: efter upprättad mängdförteckning

A1-A3 Produktskede A4 Transporter A 5 Byggarbetsplats

Totalt 12 521 ton CO2e

Varav segjärn (A1-A3) 73 %



Vad händer om vi byter ledningsmaterial? 

GRP  (Glasfiberarmerad plast)

✓38 % av vikten, 66 % av 

emissionsfaktorn

✓3,3 ggr mer kringfyllnad behövs

✓7 st rörstöd med totalt 210 ton m3 

betong och 25 ton stål 



0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000

Ledningsmaterial

Tillförda massor

Anslutningsledning PE400

Dräneringsrör PVC160

Rörstöd 7 st, betong

Rörstöd, 7 st, stål

Borttransport schaktmassor

Grävning och återläggning

Betong (brunnsöverbyggnad)

Plåt (brunnsöverbyggnad)

Cellplast (brunnsöverbyggnad)

Summa

Vomb 3 Klimatpåverkan kgCO2e
Fiktivt scenario: GRP ersätter segjärn – 6 192 ton besparing (49 %)

A1-A3 Produktskede A4 Transporter A 5 Byggarbetsplats



Vad skulle vi göra med den 
här informationen? 

1. Bredd: Ta vidare till nya projekt

2. Djup: Gräva djupare och hitta fler 
förbättringar
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Inledande beräkningar Ringsjö 3 klimatpåverkan (kg CO2e)
10 km, 1400 mm 

A5 Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater

A4 Transporter

A1-A3 Produktskede (Råvaruförsörjning, Transport, Tillverkning)

Omfattning i detta skede:

A1-A3: rörmaterial och tillförda massor

A4: transporter av rörmaterial, tillförda massor och överblivna massor

A5: grävning och återläggning samt länshållning



Omfattning i detta skede:

A1-A3: rörmaterial och tillförda massor

A4: transporter av rörmaterial, tillförda massor och överblivna massor

A5: grävning och återläggning  
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1.1 PE 1.2 PE med PP-kappa 2.1 GRP 3.1 Stål

Inledande beräkningar Skurup-ledningen (kg CO2-ekv)
14 km, 400 mm

A1-A3 Produktskede (Råvaruförsörjning, Transport, Tillverkning) A4 Transporter A5 Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater
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Ringsjö 3: Segjärn, olika transporter av ledningsmaterial (kg CO2e)  

A1-A3 Produktskede (Råvaruförsörjning, Transport, Tillverkning) A4 Transporter

A5 Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater

tåg-båt-mark

Minskning med 

697 ton jfr med 

marktransport 

(4,2 %)



Utgångspunkt för piloten: Vomb3 utan posten ledningsmaterial i A1-A3, kg CO2-ekv

Uppskattningar innan projektstart:

Vomb 3 som fortsatt pilot i samarbete med Peab 

• Fiktiva och verkliga förbättringar under byggtiden

• Förbättra schabloner och uppskattningar
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Ledningsmaterial

Tillförda massor

Anslutningsledning PE400

Dräneringsrör PVC160

Borttransport schaktmassor

Grävning och återläggning

Betong (brunnsöverbyggnad)

Plåt (brunnsöverbyggnad)

Cellplast (brunnsöverbyggnad)

A1-A3 Produktskede A4 Transporter A 5 Byggarbetsplats



Typer av projekt - hittills

• Ledningsprojekt, 6 stycken i olika faser

• Pumpstationer – pågår. Vad är hot-spot’en
här? 

• Reservoar: fokus på klimatförbättrad 
betong



Klimatreducerad betong – vi fick ’den första klicken’

Sydsvenskan 210527



Save-the-date! 

Webinarium 
om tillämpning av resultaten 

den 26 okt 13-14.30



0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1.1 Traditionell, platsgjuten
betong

1.2 Traditionell, prefab betong 2.1 Traditionell, HVO vid
transport av massor

2.2 Traditionell, HVO vid
grävning

3.1 Klimatförbättrad betong 3.2 Klimatförbättrad asfalt Best case

Inledande klimatberäkningar pumpstation Stehag kgCO2e

A1-A3 Produktskede (Råvaruförsörjning, Transport, Tillverkning) A4 Transporter A5 Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater

Omfattning i detta skede:

A1-A3: rörgalleri, byggnad, asfaltsväg och 

tillförda massor

A4: transporter av betong, asfalt, tillförda 

massor och överblivna massor

A5: grävning och återläggning  



Process för klimatberäkningar i entreprenader 

Inledande 
beräkningar och 

översikt över 
alternativ 

Syfte:

Hitta de stora 
förbättringsområdena 

Jämföra olika alternativ

Underlag till kravställning 
i upphandling

Generisk data och 
schabloner

Beräkningar när 
anbud lämnats in

Syfte: 

Jämföra olika alternativ 
inför beslut

Specifik data där det är 
möjligt övrigt generisk 
data och schabloner –

begär in EPD’er och andra 
specifika uppgifter

Beräkningar när 
anbud har valts 

Syfte: 

Data till klimatbokslut 
(prel.)

Sätta rutiner för insamling 
av uppgifter under 

projektfasen

Beräkningar när 
projektet är klart

Syfte: 

Data till klimatbokslut 
(slutlig)

Data för analys,  
kunskapsöverföring, 

förbättrad träffsäkerhet i 
schabloner och 
uppskattningar

Specifik data i möjligaste 
mån

Planering, beslut Bokslut och lärande 
Generisk data, uppskattningar och schabloner                                         Specifik data 
Få poster Fler poster



Lärdomar och tips för 
klimatkalkyl i entreprenader

• Klimatkalkyl är ett iterativt arbete

• Tänk efter vad du ska räkna på och varför i olika skeden

• Vem ska göra beräkningarna på sikt? Vad behöver du / din 
organisation behärska?

• Verktyg blir lätt en ’svart låda’ när du gör dina första kalkyler

• Efterfrågan av information från leverantörer en stor drivkraft 
för klimatförbättringar i sig!

• EPD och annan data är färskvara… nu händer det grejer! 



sydvatten.se/hållbarhet 

Jenny Åström, Hållbarhetschef Sydvatten

jenny.astrom@sydvatten.se

Max Persson, Projektchef Sydvatten

Max.persson@sydvatten.se

mailto:jenny.astrom@sydvatten.se
mailto:Max.persson@sydvatten.se


David Riley

Anglian Water



Our Carbon Journey

David Riley
Head of Carbon Neutrality
driley3@anglianwater.co.uk

14th September 2022

mailto:mpluke@anglianwater.co.uk


Increasing value
Targets 

2030
• Net Zero Carbon 

Emissions

• 70% reduction in 

capital carbon from a 

2010 baseline



Our Baseline - 2018/191

• 62% of emissions associated with 
purchased electricity

• 23% associated with process and 
fugitive emissions (N2O and 
Methane)

• 10% Transport (including “outsourced 
activities” and “Business travel”)

• 5% fuels

1Based on AW Carbon Accounting Workbook for 2018-19 (net emissions). Includes update of process emissions calculation (previously an industry-wide mistake in 
the CAW).



AnglianWater’s Routemap to 2030
Progess towards Net Zero 2030 goals
through a focus on:
- Energy
- Biogas
- Process Emissions
- Transport & Travel
- Fuel Oils
- Offsetting/Sequestration

03

02

01

Net Zero 2030 Routemap

GHG reduction measures: avoid gross 
GHG emissions through operational 
practices, new technologies, in water 
and water recycling assets

Emissions reduction

Renewables

Offset Carbon Insets / Offsets

Renewable energy measures: 
self-generation of renewables for 
use on site or export, and 
purchase of green energy



Reducing carbon : Renewable 
Energy

Renewable Source Power

AD (Sewage & CHP) 114 GWh

Wind (3 turbines) 13 GWh

Solar PV (12 sites) 15 GWh 

21%



Success Stories –
Low Carbon Concrete
• According to the independent 

cement manufacture accounts 
for 5-7% of global emissions.

• AWS the first utiltity to use 
cemfree – cement free concrete

• 60% capital carbon reduction in 
the concrete base.



Delivering sustainable finance for AMP7

Investor Presentation 52

Sustainable and Green Financing

Anglian Water AMP7 

C 
2

£1bn+ green finance raised since 2017

Issued the worlds first sustainable 
linked bond to operational and capital 
carbon targets for £300m in July 2021



PAS 2080

Reducing carbon



Diskussion

• Fundera enskilt några minuter:
• Vad, av det jag hört här idag, tar jag med mig 

till min organisation?

• Hur kan beställarnätverket stötta?

• Diskussion i helgrupp



På gång

• Beställarnätverket på innovationsveckan 4 oktober 12.30-13.30. Vilka vill 
vara med? 

• Upphandlingsmyndigheten på innovationsveckan 6 oktober kl 09.00-10.00
• The Big Byers community for climate and environment, EU finansierat initiativ

• Digital Big buyers community, projekt som led av EU kommissionen, en digital plattform för 
beställarnätverk.

• Nästa nätverksträff 26 oktober med tema klimatneutral betong

• Teamträffar under hösten

• Fortsatt finansiering – Ny ansökan skickas till Vinnova
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Ökad klimatresiliens för

transportinfrastrukturen

Ny utlysning från InfraSweden



Kort fakta

Innovationer och lösningar som kan bidra till transportinfrastrukturens resiliens (motståndskraft och 
anpassningsförmåga) mot klimatförändringar och extrema väderförhållanden. 

Små projekt: 12 mån max 1 MSEK bidrag

Stora projekt: 36 mån utan maxgräns

Läs mer på www.infrasweden.nu

Önskas hjälp? 
Kontakta programkontoret@infrasweden.nu

Budget: 15 MSEK
Bidrag: max 50%

2 nov 2022 utlysningen öppnar

2 feb 2023 Utlysningen stänger

31 mars Beslutsdatum

31 mars Tidigast projektstart

maj Senast projektstart

http://www.infrasweden.nu/
mailto:programkontoret@infrasweden.nu



