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Trafikverkets mål

➢ Fossilfria drivmedel och el från 2030

➢ Klimatneutral infrastruktur senast 2040
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Vår färdplan
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Till 2024 är ambitionen att alla Trafikverkets 

förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenader 

för byggande och underhåll av vägar och järnvägar ska 

omfatta krav på att rapportera drivmedelsförbrukning 

och massoförflyttningar digitalt. 

Systemet förväntas sedan vidareutvecklas för att 

omfatta fler miljöfarliga kemiska ämnen och områden.



Förutsättningar
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• Miljödata sänds från kontrakterad entreprenör 

till Trafikverket i digitala meddelanden enligt 

BEAst-standard. 

• Information som utbyts skall vara verifierbar.

• Trafikverket strävar efter uppföljning per dag 

och maskin.

• Inrapportering av miljödata enligt BEAst-

standarden kommer fr.o.m. 2024 att vara krav i 

entreprenader som upphandlas av Trafikverket.



Grundprinciper för insändning av följesedlar
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➢ En följesedel per fordon/maskin, tjänst och 
destination

➢ Helst minst en följesedel per dag

➢ I vissa fall som t.ex. en kompressor kan 
följesedel gälla längre tidsperiod – som mellan 
två tanktillfällen
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Utrullning och tidplan

2022 Pilotprojekt sänder miljödata till ELSA

2023 Färdigutvecklade funktioner för drivmedel och massotransporter

2023 Satt igång utveckling för att följa upp kemikalier, miljövarudeklarationer osv.

2024 Krav på att använda ELSA i Trafikverkets underhålls- och investeringsprojekt

Utvecklingen sker i samverkan med branschen och utifrån de behov som identifieras



Regelbundna Webbinarier

I syfte att informera och förbereda bygg-

och driftentreprenader hur Trafikverket 

hjälper till att standardisera och digitalisera 

processen att enkelt, säkert och 

kostnadseffektivt rapportera miljödata.
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Stegvis utveckling av funktionalitet

1. Funktionaliteter för uppföljning av energi-

och klimatdata inom investerings- och 

underhållsprojekt, till att börja med med 

fokus på drivmedelsförbrukning och massor.

Lösningen kan utvecklas även för att hantera:

2. Funktionaliteter för uppföljning av 

Trafikverkets ämnesomsättning utöver 

energi- och klimatdata, såsom data för 

livscykelanalyser och miljövarudeklarationer.

3. Funktionaliteter för uppföljning av övrig 

information kring projekts framdrift, t.ex. 

kostnad och tid m.m.

2022-11-0910

Omfång 3

”Allt från entreprenören”

BEAst

Omfång 2

Trafikverkets ämnesomsättning

ELSA

Omfång 1

Energi och klimat –
drivmedelsförbrukning 

och massor

Livscykelanalyser (LCA)

Miljövarudeklarationer 

(EPD)

Kostnader, 

fakturaunderlag

Projekts 

framdrift



Några aktuella aktiviteter

• Överföring från test- till produktionsmiljö

• Driftsätta enkelt gränssnitt för TrV projektledare och miljösamordnare

• Ta fram arbetsrutiner för ELSA i entreprenadprojekten

• Dialog med Klimatkalkyl

• Samverkan med Miljödata.nu

• Deltagande i EU-projektet FEDeRATED som levande labb nr. 22

• Samarbete med Norge (Direktoratet for Økonomistyring)
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Tack för visat intresse!

E-post:   greppetomutslappen@trafikverket.se
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