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1 Inledning 

Projektdokumentationen har utgjort ett levande dokument som kontinuerligt 
uppdaterats under projektets genomförande och slutligen sammanställts som 
slutdokumentation för projektet. Syfte med dokumentationen har varit att dokumentera 
utgångsläge, produktval och frågeställningar samt lösningar kring produktval under 
projektets gång. Dokumentet kan nyttjas för erfarenhetsåterföring och hjälp i 
produktvalsprocessen för kommande projekt samt för att identifiera eventuellt behov av 
att utveckla Trafikverkets krav för farliga ämnen i material, varor och kemiska 
produkter. 

  



2 Information om projektet 

Bakgrund 

Trafikverkets arbete 
Trafikverket har ett implementerat systematiskt arbetssätt och kravställande på farliga 
ämnen i material, varor och kemiska produkter. Giftfritt byggande ingår som en del i 
Trafikverkets uppdrag. 

- Trafikverket ska vara hållbara samhällsutvecklare/samhällsbyggare 
- Trafikverket ska bidra till måluppfyllelse av miljömålen 
- Trafikverket ska jobba effektivt samt minimera miljöpåverkan och kostnader i ett 
livscykelperspektiv 

Bygga med BASTA (BmB) 
Syftet med BmB-projektet är: ”att undersöka hur långt det är möjligt att Bygga med 
BASTA dvs. bygga och underhålla infrastruktur med kemiska produkter och material 
som inte innehåller farliga ämnen”. Projektet ska även bidra till att utveckla 
arbetsmetodiken för hur giftfritt byggande kan bedrivas. Inom projektet kommer ett 
antal bygg- och anläggningsprojekt inom väg, järnväg och byggnad att följas, för att 
mäta och testa hur långt det i nuläget är möjligt att bygga utan produkter som innehåller 
farliga ämnen. Erfarenheterna som samlas in kan spridas och användas i andra projekt 
samt utgöra goda exempel för hur man kan arbeta med produktval, substitution, 
mätning och måluppfyllelse utifrån aspekten farliga ämnen. Men också för att utveckla 
och ställa krav på framtida bygg- och anläggningsprojekt. 

Inom ramen för BmB har två pilotprojekt hittills genomförts inom Trafikverket. 
Projekten är en underhållsentreprenad i driftområde Nordvärmland och 
investeringsprojekt RV 49 Gustavstorp-Rude. 

Driftområde Nordvärmland 
Drift- och underhållsprojektet har följts under ett års tid för att fånga upp alla 

årstidsrelaterade aktiviteter och för att få en helhetsbild över användningen av material 

och kemiska produkter. Värmlands län är indelat i sex driftområden. Driftområde 

Nordvärmland är ett av dessa sex (figur 1). Driftområdet omfattas av en total väglängd 

på cirka 100 mil (70 mil belagd väg, 30 mil grusväg). Entreprenör är Skanska.  

Drift- och underhållsentreprenaden omfattar drift och underhåll på allmänna vägar i 

driftområde Nordvärmland inom Värmlands län. Följande aktiviteter ingår i kontraktet 

(för fullständig mängdförteckning se bilaga 1): 

- Vinterväghållning 
- Vägyta 
- Avvattning 
- Sidoområde och skiljeremsor 
- Sidoanläggning 
- Vägutrustning 

 - Övriga arbeten 

  
 

 

Figur 1. Driftområden i Värmlands län 

  



 

 

3 Utgångsläge 

Pilotprojektet BmB DO Nordvärmland startade i januari 2014. Den första 
sammanställningen av material- och kemikalieförteckningar genomfördes juni 2014, 
vid denna tidpunkt genomfördes även en inventering av material, varor och kemiska 
produkter på plats i driftområdet. Vid inventeringen och den första 
sammanställningen av förteckningar var drift- och underhållsentreprenaden i full 
gång och halva den tid av det planerade år som avsågs att följas hade passerat. 
Många produktval hade redan genomförts och planeringen för det fortsatta året var i 
stort genomfört.  

Material och varor – 2014-06-01 
Vid utgångsläget hade totalt 16 material och varor som använts inom driftområde 
Nordvärmland förts upp på materialförteckningen och registrerats i BASTA 
Projekthanteraren (bilaga 2).  För trummor/rör/skyltar mm hade bara en dimension 
eller typ angivits om innehållet var likvärdigt och bedömningen avseende farliga ämnen 
var lika. 

Antal material och varor som klassas som A-Tillåten vilket motsvarar BASTA-kriterierna 
och som finns registrerade i BASTA-registret eller motsvarande system (Sunda Hus, 
Byggvarubedömningen) var 13 stycken vilket utgjorde 81 %. Tre (19 %) produkter fanns 
inte registrerade i något av systemen och dess innehåll kunde inte verifieras i 
utgångsläget (tabell 1, figur 2).  
 

Tabell 1. Material och varors klassning och registrering. 

Certifieringssystem Antal produkter Procentuell fördelning 

(%) 

BASTA (Motsvarande A) 6 38  

Sunda Hus (Motsvarande A) 4 25 

Byggvarubedömningen (Motsvarande A) 3 19 

Totalt verifierade i certifieringssystem 13 81 

OKÄNT innehåll, ej registrerade 3 19 

Totalt antal produkter som omfattas av krav i 
TDOK 2012:22 

16 100 

 



Figur 2. Material och varors klassning.  

Vid omräkning till mängder och klassning utgjorde 90 % av materialen grupp A-Tillåten 
och för 10 % av materialen var innehållet okänt (figur 3).   

Figur 3. Mängd material och varors klassning.  
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Kemiska produkter – 2014-06-01 

Kemikalieförteckningen som upprättats i Trafikverket kemikaliehanteringssystem 
innehöll vid utgångsläget totalt 41 stycken kemiska produkter. För fullständig 
förteckning se bilaga 3.  
22 av dessa produkter (54 %) klassas i gruppen ”!-Ska ej granskas”, 5 produkter (12 %) 
grupp A-Tillåten och 14 produkter (34 %) i grupp B-Riskminskning. Ingen produkt 
klassas som C-utfasning (figur 4).  

Endast fyra produkter fanns registrerade i BASTA-systemet (2 st. BASTA, 2 st. BETA). 

En förklaring till att inte fler produkter återfinns registrerade i BASTA-systemet är att 

BASTA fokuserar på produkter som byggs in i byggnader och anläggningar, databasen 

innehåller därmed inte så många förbrukningskemikalier som smörjmedel, 

rengöringsmedel, drivmedel med mera vilket var de till antalet största produkttyperna i 

driftområdet. 

Figur 4. Fördelning av antal kemiska produkter utifrån Trafikverkets klassning i grupper. 

De största produktgrupperna sett till antalet använda produkter var Smörjmedel (36 %) 
och Rengöringsmedel (22 %) (tabell 2).  

Tabell 2. Sammanställning antal kemiska produkter fördelade i produkttyper och klassning. 

Produkttyp Totalt antal 
(%) 

! – Ska ej granskas A – Tillåten  B – Riskminskning  

Smörjmedel 
 

15  
(36) 

10 0 5 

Rengöringsmedel 
 

9  
(22) 

5 2 2 

Drivmedel & 
tillsatser 

6  
(15) 

3 1 2 

Färg & ytbehandling 
 

5  
(12) 

1 1 3 

Övrigt  
 

4  
(10) 

0 1 3 

Lim & tätningsmedel 
 

2  
(5) 

0 0 2 

Totalt 41 22 5 14 
 

54% 
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34% 

Fördelning i grupper kemiska 
produkter (antal) 

! - Ska ej granskas

A - Tillåten

B - Riskminskning



För samtliga produkter utom fyra fanns mängd angivet i kemikalieförteckningen. Vid 
omräkning till mängder och grupp tillhörde nära 100 % av produkterna gruppen ”!-Ska 
ej granskas”.  Detta till följd av att två produkter utgjorde 99.5% av den totala mängden. 
När dessa två produkter togs bort från statistiken utgjorde 88 % av produkterna 
gruppen ”!-ska ej granskas” (figur 5). De två produkter som utgjorde 99,5% av den totala 
mängden tillhör produkttypen Övrigt och var olika typer av vägsalter.  

 
Figur 5. Fördelning av mängd kemiska produkter utifrån Trafikverkets klassning i grupper. De två 
storvolymprodukter vilka utgjorde 99.5% av totala mängden och klassades i grupp ”!-Ska ej 
granskas” har tagits bort från statistiken i figuren. 

Den största produkttypen sett till mängd var Övrigt då de ovan nämnda saltprodukterna 
räknas med. Tas dessa två produkter bort utgör Drivmedel och tillsatser (42 %) och 
Smörjmedel (30 %) de största produkttyperna (tabell 3).  

Tabell 3. Sammanställning produkttyper och klassning (mängd i procent). De två produkter som 
utgjorde 99.5% av totala mängden har tagits bort från statistiken i tabellen. 

Produkttyp Total mängd 
(%) 

! – Ska ej granskas A – Tillåten  B – Riskminskning  

Drivmedel & 
tillsatser 

42 96 4 0 

Smörjmedel 
 

30 87 0 13 

Rengöringsmedel 
 

14 83 1 16 

Övrigt 
  

13 87 13 0 

Färg & ytbehandling 
 

1 0 6 94 

Lim & tätningsmedel 
 

0 0 0 2 
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4 Progress - frågeställningar, lösningar, 
produktval etc. 

Projektet BmB genomfördes löpande genom ett aktivt arbete av beställare och 
entreprenör avseende produktval och insamling av aktuell information om vilka 
material och kemiska produkter som används, klassning av dessa samt framtagande 
av förbrukade mängder. Ett löpande stöd i arbetet erhöll projektet genom 
projektstödsgruppen som bestod av deltagare från Trafikverket, Skanska och 
BASTA/IVL. Avstämningar i arbetet och i status avseende material- och 
kemikalieförteckningar genomfördes kontinuerligt under arbetets gång. 

Material och varor 2014-09-30 
Vid avstämningen vid aktuellt datum hade 19 material och varor som använts inom 
driftområde Nordvärmland förts upp på materialförteckningen och registrerats i BASTA 
Projekthanteraren.  Antalet material och varor som klassas som A-Tillåten vilket 
motsvarar BASTA-kriterierna och som finns registrerade i BASTA-registret eller 
motsvarande system (Sunda Hus, Byggvarubedömningen) var 14 stycken (74 %). En 
produkt klassas i grupp C-Utfasning, den aktuella produkten var en reliningprodukt och 
fanns registrerad i Sunda Hus. Fyra material (21)% fanns inte registrerade i något av 
systemen och dess innehåll kunde inte verifieras i utgångsläget (figur 6). Under 
projektets gång utfördes ett omfattande arbete med att kontakta leverantörer så att 
innehållet kunde verifieras och söka alternativa material.  

 

Figur 6. Material och varors klassning.  
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För samtliga produkter utom den reliningprodukt som klassas som C-Utfasning fanns 
mängder angivet i materialförteckningen. Två av materialen utgjorde tillsammans nära 
100 % av den totala mängden. Dessa två material var asfalt klassat som A-tillåten och en 
stödkant med bitumenemulsion för vilken innehållet är OKÄNT. Då dessa togs bort från 
statistiken var fördelningen i de olika grupperna samma som vid sammanställningen i 
juni. 90 % av materialen klassas i grupp A-Tillåten och för 10 % är innehållet OKÄNT 
(figur 7).   

Figur 7. Mängd material och varors klassning då de två storvolymmaterialen tagits bort från 

statistiken.  
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Kemiska produkter 2014-09-30 
Ett aktivt arbete med produktval utfördes av entreprenören mellan juni och september. 
Vid avstämning i september kunde konstaterats att antalet använda kemiska produkter 
kunnat minskas från avstämningen i juni med åtta stycken. Totalt innehöll 
förteckningen vid det aktuella datumet 33 kemiska produkter (figur 8).  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8. Antal kemiska produkter i DO Nordvärmland 2014 vid avstämning i juni samt september. 

Vid genomgång och jämförelse av kemikalieförteckningar vid avstämningarna i juni och 
september kunde konstateras att antalet produkter klassade i grupp B-Riskminskning 
hade minskat från 34 % till 18 %. Andelen produkter klassade i gruppen A-Tillåten samt 
produkter som ej ska granskas hade ökat markant. 21 produkter (64 %) klassas i 
gruppen ”!-Ska ej granskas”, 6 produkter (18 %) i grupp A-Tillåten och 6 produkter (18 
%) i grupp B-Riskminskning. Ingen produkt klassas som C-utfasning (figur 9).  
 

Figur 9.  Fördelning av antal kemiska produkter utifrån Trafikverkets klassning i grupper. 
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Vid avstämningen i september utgjorde tre saltprodukter 99,9% av den totala mängden. 

Dessa tre produkter har tagits bort i sammanställningen av mängder och klassning i 

figur 10. 

 
Figur 10. Fördelning av mängd kemiska produkter utifrån Trafikverkets klassning i grupper. De tre 
saltprodukterna som utgjorde 99.5% av totala mängden har tagits bort från statistiken i figuren. 

Vid datumet för avstämning utfördes även en genomgång för att undersöka de produkter 
som fanns på förteckningen och som var undantaga från granskning ”!-Ska ej granskas”. 
Gruppen” !-Ska ej granskas” innehåller produkter som inte omfattas av Trafikverkets 
krav på granskning av kemiska produkter exempelvis produkter som inte är 
märkningspliktiga, drivmedel miljöklass 1 och alkylatbensin för fyrtakts- och 
tvåtaktsmotorer samt produkter vars innehåll kan verifieras på annat sätt såsom olika 
miljömärkningar som Svanen och Bra miljöval. Bedömning av samtliga dessa kemiska 
produkters ingående ämnens egenskaper och klassning utifrån Trafikverkets kriterier 
utfördes. Av de 22 kemiska produkter som ingick i genomgången klassas 18 stycken (82 
%) i gruppen A-Tillåten och fyra stycken (18 %) i gruppen B-Riskminskning (figur 11).  
Denna genomgång indikerar andelen farliga ämnen i gruppen ”!-Ska ej granskas”. 

 

 
Figur 11. Kemiska produkter undantagna från granskning klassade i grupper utifrån ingående 
ämnen. 
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Produktval och substitution 

Material 
I entreprenaden har ett C-klassat material används. Produktvalsanalys, farobedömning 
och riskanalys upprättades för aktuellt material och användning. Nedan sammanfattas 
riskanalys utförd av entreprenör för material klassad i grupp C-Utfasning: 

2014-10-31 - Polyesterimpregnerat foder 

Produkten används vid s.k. relining för att reparera/stärka äldre rör/trummor. 

Relining kan göras med olika typer av kemiska komponenter men beroende på 

uppdragets utformning kan praktiska och arbetsmiljötekniska svårigheter styra mot 

olika produkter. Ett alternativ är att inte använda en kemisk produkt och istället byta 

hela röret/trumman men detta är dyrare, mer tidskrävande och ett större ingrepp i 

närmiljön. I det här givna projektet, Drift & Underhåll Nordvärmland så är det 

specificerat via beställaren att relining ska användas. 

Det polyesterimpregnerade fodret dras in i den aktuella trumman och trycksätts. När 

fodret sluter tätt mot den befintliga rörväggen tillförs den värme som gör att fodret 

härdas till ett nytt självbärande rör. Under härdningsprocessen avges styren. 

Halterna är låga men man ska inte aktivt uppehålla sig precis vid rörmynning av 

försiktighetskäl. Riktvärden för luftföroreningar överstigs inte (10ppm). De avgivna 

halterna minskar snabbt och bedöms brytas ner utan betydande inverkan på miljön.   

Vid annat projekt har prov på ytvatten som passerar trumman visat på halter av 

styren om 1440 mikrogram/L direkt efter påsläpp, denna nivå sjunker med 95 % på 10 

minuter och är efter 20 minuter inte längre detekterbar (under 0,2 mikrogram/L). I 

givet projekt passerar inte vatten i trumman. 

Risk för hälsa och miljö bedöms vara godtagbar. De negativa miljöaspekterna vägs 

upp av tekniska aspekter.  

 

 

  



Kemiska produkter 
När projektet BmB påbörjades var underhållsentreprenaden redan uppstartad och flera 
produktval redan gjorda. En omfattande genomgång av använda kemiska produkter och 
möjlighet till substitution av produkter klassade i grupp B-Riskminskning utfördes 
(tabell 4). Flera möjliga alternativ fanns och substitution kunde genomföras. En produkt 
kunde konstaterats att den inte använts i projektet utan hade ”följt med” från tidigare 
projekt. Ytterligare fyra produkter användes ej av entreprenören då verkstadsarbeten 
togs över av extern aktör. Detta är något som tagits med som en viktig erfarenhet från 
projektet.  
 

Tabell 4. Genomförda produktvalsanalyser och substitutioner. 

Produktnamn Leverantör Produkttyp Kommentar produktval 

Bengalack Matt 06 och 

Blank 90 

Jotun Sverige AB Färg och 

ytbehandling 

Produkten kommer från tidigare projekt, 

används ej i detta projekt 

Elektro Olja Aerosol VBG Group Truck 

Equipment AB 

Smörjmedel Används ej längre då verkstadsarbete utförs 

på annan plats (extern resurs) 

Loctite 577 Henkel Norden AB Lim och 

tätningsmedel 

Används ej längre då verkstadsarbete utförs 

på annan plats (extern resurs) 

Marker Flour NorDen Olje AB Färg och 

ytbehandling 

Alterantiv finns: 

Master Markör Aqua Diverse Kulörer, 

klassad som A-Tillåten* 

Mercalin RS Mercalin AB Färg och 

ytbehandling 

Alternativ finns: 

Master Markör Aqua Diverse Kulörer, 

klassad som A-Tillåten* 

OKQ8 Start gas Aerosol CRC Industries Sweden 

AB 

Drivmedel och 

tillsatser 

Används ej längre då verkstadsarbete utförs 

på annan plats (extern resurs) 

Omega 917 Smörjteknik Norden AB Smörjmedel Används ej längre då verkstadsarbete utförs 

på annan plats (extern resurs) 

Power Clean 500 ml 

(25101+25106) 

Veidec AB Rengöringsmedel Flera alternativ finns som kan användas 

 

Tar Remow miljö II Smartab Hi-Tech 

Chemicals AB 

 

Rengöringsmedel Bedöms som ett miljövänligt alternativ i 

jämförelse med andra motsvarande 

tjärlösare som även klassificeras som 

miljöfarliga. Produkten Bio-Clean är en 

alternativ produkt som ej är 

märkningspliktig, denna ska undersökas 

vidare dock finns inget ramavtal idag vilket 

gör att den ej kan användas i dagsläget. 

3 st. Transmissionsoljor 

från Statoil och OKQ8: 

Svenska Statoil AB/ OK-

Q8 AB 

Smörjmedel Inga bilogiska alternativ finns.  

 

Statoil Koncentrerad 

spolarvätska: 

 

Smörjteknik Norden AB Smörjmedel Produkten ska skickas in för granskning igen 

då nytt då uppdaterat säkerhetdatablad 

finns. Produkten kommer då klassas som A-

Tillåten. 

* Den alternativa produkten Master Markör Aqua Diverse Kulörer är ej lika bra vid fuktig väderlek. Därmed 

får arbetet anpassas så att utförandet sker vid torr väderlek. Detta har testats under 1 år och utvärderats 

med positivt resultat. 



 

5 Slutläge 
 
När driftområdet hade följts under ett år och samtliga årstidsvariationer avseende 
olika typer av tjänsteutförande hade fångats upp togs ett slutläge fram som 
identifierar det totala antal och den totala mängd kemiska produkter och material som 
används.  

 
Material och varor – 2014-12-30 
Inga förändringar skedde på materialförteckningen gällande antalet produkter sedan 
avstämningen i september. Totalt användes 19 material och varor i 
underhållsentreprenaden under hela årets gång. Samtliga årstidsvariationer ska därmed 
ha fångats in, se bilaga 4. Av de 19 materialen kunde innehållet verifieras för 17 stycken 
(89 %). Samtliga material av dessa utom ett klassades i grupp A-BASTA. Det material 
som inte klarade BASTA-kriterierna innehöll ett utfasningsämne och klassades i grupp 
C-Utfasning. För två av materialen kunde inte innehållet verifieras trots upprepade 
kontakter med leverantörerna. Förhoppningen är att innehållet för dessa material kan 
verifieras efter projektets slut genom fortsatta leverantörskontakter (tabell 5, figur 12).  

Tabell 5. Material och varors klassning och registrering. 

Certifieringssystem Antal produkter Procentuell fördelning (%) 

BASTA (Motsvarande A) 6 37 

Byggvarubedömningen Motsvarande A) 4 26 

Sunda Hus (Motsvarande A) 5 21 

Sunda Hus (Motsvarande C) 1 5 

Totalt verifierade i certifieringssystem 16 84 

Leverantörsintyg 1 5 

OKÄNDA innehåll, ej registrerade 2 11 

Totalt antal produkter som omfattas av 
krav i TDOK 2012:22 

19 100 

 

Figur 12. Material och varors klassning.  
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I materialförteckningen fanns mängder angivet för samtliga material. Totalt har cirka 

3000 ton material och varor som omfattas av Trafikverkets krav för farliga ämnen 

används i projektet 1.  Nästan hela mängden (99 %) utgörs av två storvolymsprodukter, 

asfalt och stödkantsmaterial med 3 % bitumenemulsion. Dessa klassas som den ena A-

Tillåten och för den andra är innehållet OKÄNT (figur 13). Då dessa två 

storvolymsprodukter tas bort från statistiken klassas 70 % av materialen i grupp A-

Tillåten och 30 % klassas i grupp C-Utfasning (figur 14).   

Figur 13. Mängd material och varors klassning då samtliga material tas med i statistiken.  

 

Figur 14. Mängd material och varors klassning då de två storvolymmaterialen tagits bort från 
statistiken.  

 

                                                           
1 Jord-, berg- och schaktmassor som används vid anläggningsbyggande omfattas inte av Trafikverkets krav på 
farliga ämnen i material och varor. Dessa ingår således inte i denna sammanställning. 
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Kemiska produkter – 2014-12-30 

Kemikalieförteckningen innehåller vid årets slut totalt 36 stycken kemiska produkter. 

För fullständig förteckning se bilaga 5. 22 produkter (61 %) är klassade i gruppen ”!-Ska 

ej granskas”, tio produkter (28 %) är klassade i grupp A-Tillåten och fyra produkter (11 

%) tillhör grupp B-Riskminskning. Ingen produkt är klassad som C-utfasning (figur 15). 

Figur 15.  Fördelning av antal kemiska produkter utifrån Trafikverkets klassning i grupper. 

De största produktgrupperna sett till antalet använda kemiska produkter är Smörjmedel 

och Rengöringsmedel tabell 6.  

Tabell 6. Sammanställning antal kemiska produkter fördelade i produkttyper och klassning. 

Produkttyp Antal 
(%) 

! – Ska ej granskas A – Tillåten  B – Riskminskning  

Smörjmedel 
 

13  
(36) 

10 0 3 

Rengöringsmedel 
 

12  
(33) 

5 6 1 

Drivmedel & 
tillsatser 

4  
(11) 

3 1 0 

Övrigt  
 

5  
(14) 

3 2 0 

Färg & 
ytbehandling 

2  
(6) 

1 1 0 

Totalt 36 22 10 4 
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En sammanställning har också gjorts för vilka tjänsteområden som de kemiska 

produkterna har använts, tabell 7. Maskiner står för användningen av 44 % av alla 

kemiska produkter, där återfinns också samtliga produkter som klassas i grupp B-

Riskminskning.  

Tabell 7. Sammanställning antal kemiska produkter fördelade i produkttyper och klassning. 

Produkttyp Antal (%) ! – Ska ej granskas A – Tillåten  B – Riskminskning  

Maskiner 16 (44) 11 1 4 

Sidoanläggning 6 (17) 1 5 0 

Vägyta 5(14) 3 2 0 

Kontor 3 (8) 3 0 0 

Sidoområde 2 (6) 2 0 0 

Vinter 1 (3) 1 0 0 

Transporter 1 (3) 0 1 0 

Tillsats bränsle  1 (3) 1 0 0 

Övrigt 1 (3) 0 1 0 

Totalt 34 22 10 4 

 
Sammanställningen av mängder visar att cirka 430 ton kemiska produkter använts 
under ett år i underhållsentreprenaden. Av dessa utgör tre saltprodukter 400 ton. 65 % 
av saltprodukterna klassas i gruppen ”!-Ska ej granskas” och 35 % klassas i gruppen A-
Tillåten (figur 16). Tas dessa tre produkter bort från sammanställningen av mängder 
tillhör nära 100 % av totala kvarstående mängden gruppen ”!-Ska ej granskas”. Detta till 
följd av att den största kvarstående mängden utgörs av en bitumenprodukt klassad i 
grupp ”!-Ska ej granskas”.  

 

Figur 16. Fördelning av total mängd kemiska produkter utifrån Trafikverkets klassning i grupper. 
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5 Sammanfattning och erfarenhetsåterföring 
 

Material och varor – Så långt kan man Bygga med BASTA 

Totalt har cirka 3000 ton material och varor som omfattas av Trafikverkets krav för 

farliga ämnen använts i projektet. Nästan hela mängden utgörs av asfalt och 

stödkantsmaterial med bitumenemulsion. Antalet material och varor som tillhör 

gruppen” OKÄNT innehåll” har minskat från 19 % när projektet startade till 11 % när 

projektet avslutades. Ett material är klassat som C-Utfasning och en riskanalys har 

upprättas för materialet där riskerna bedömts som godtagbara.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I projektet ställde vi oss frågan ”Hur långt kan man Bygga med BASTA?”. Svaret i detta 
projekt är att sett till antal minst kan man bygga med BASTA till 84 %. Sett till mängd 
kan man bygga med hela 34 % med BASTA.  
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Kemiska produkter - så långt kan man Bygga med BASTA 
Totalt har cirka 430 ton kemiska produkter använts i entreprenaden. Av dessa utgör tre 

saltprodukter nära 100 % av de totala mängderna. Utav den totala mängden av dessa 

saltprodukter klassas 65 % i gruppen !-Ska ej granskas och 35 % i gruppen A-Tillåten.  I 

stora drag kan därför slutsatsen dras att sett till mängd utgör 66 % av den totala 

mängden produkter klassade i grupp !-Ska ej granskas och 33 % A-Tillåten. 

Antalet kemiska produkter klassade i gruppen B-Riskminskning har minskat från 34 % 

när projektet startade till 11 % vid avslutat projekt. Samtliga de B-klassade produkterna 

används inom tjänsteområdet maskiner. Maskiner är även det tjänsteområde där den 

största delen (44 % )av det totala antalet kemiska produkter används. En förklaring till 

att antalet kemiska produkter klassades i grupp B-Riskminskning minskat så kraftigt har 

bland annat sin följd i att underhållet av maskiner under året beslutats utföras av extern 

aktör.  

 

Om det i den slutliga sammanställningen vägs in resultatet av genomgången av 

produkter som tillhör gruppen ”!-Ska ej granskas” (antagande att 82 % tillhör grupp A-

Tillåten och 18 % tillhör grupp B-Riskminskning) är det sammantagna svaret på frågan 

”Hur långt kan man Bygga med BASTA?” att man till 78 % kan man bygga med BASTA.
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Projektets målsättningar 
 

1. Information om innehåll ska finnas för samtliga material/varor (svarta 

tårtbiten borta) 

Uppföljning: 

Den slutliga sammanställningen visar att information saknas för två (11 %) av de 

inbyggda materialen. Indikationer finns dock på att dessa material inom den närmsta 

framtiden kommer registreras i Byggvarubedömningen eller BASTA.   

 

2. Halvera förbrukning av B-klassade rengöringsmedel och smörjmedel 

genom att byta till produkter som är A-klassade eller !-Ska ej granskas 

Uppföljning: 

Antalet rengöringsmedel som är B-klassade har reducerats från två till en. 

Förbrukningen har minskat från 30 liter till 25 liter. Antalet Smörjmedel har reducerats 

från fem till tre. Förbrukningen har minskat från 51.5 liter till 40 liter.  

 

3. Minska antalet B-klassade kemiska produkter från 14 st. till 7 st. 

Uppföljning: 

Antalet B-klassade produkter minskade från det ursprungliga 14 stycken till 4 stycken.  

 

4. Antalet kemiska produkter klassade i grupp B-Riskminskning som byggs 

in i anläggningen och används inom Konto 82, 83 och 85 (Vägyta, 

Avvattning, Sidoanläggningar) ska halveras från 4 till 2 stycken och ersättas 

av produkter klassade i grupp A-Tillåten eller !-Ska ej granskas.  

Uppföljning: 

Inga kemiska produkter som klassas i grupp B-Riskminskning används inom konto 

82,83 eller 85 enligt kemikalieförteckningen. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Erfarenheter från projektet 

Sammansatta varor 
I Sunda Hus och Byggvarubedömningen bedöms sammansatta varor så som de levereras 
till kund. Haltgränsen beräknas på totalvikten av den sammansatta varan. Undantag 
finns om underlaget baseras på Byggvarudeklarationer (BVD) på ingående varor av den 
sammansatta varan. 

I BASTA ska underlaget för beräkningarna baseras på vikten av varje enskild vara som 
innehåller ämnet, inte den totala vikten av den sammansatta varan. Haltgränsen ska 
därför beräknas på varje del av en sammansatt vara. 

Trafikverkets krav på farliga ämnen i material och varor är helt harmoniserade med 
BASTAs kriterier för bedömning av ingående ämnen. En vara eller materials innehåll 
och bedömning kan verifieras genom en BASTA-registrering alternativ bedömning i 
andra, på marknaden, förekommande system så som Sunda Hus och 
Byggvarubedömningen. Då systemens bedömning skiljer sig åt avseende sammansatta 
varor kan bedömningarna göras olika i respektive system.  

Ett sätt för Trafikverket att hantera detta skulle kunna vara att sammansatta varor som 
alltid ska bedömas utifrån varje enskild vara måste verifieras genom BASTA-registrering 
eller av leverantörsintyg.  

I drift- och underhållsentreprenaden DO Nordvärmland används 3 varor av typen 
sammansatta varor och vars innehåll verifierats genom bedömning i Sunda hus eller 
Byggvarubedömning. Samtliga dessa tre varor är olika typer av vägutrustning (skyltar 
och räcken). 

Övriga erfarenheter från projektet 

• Arbetet med kemiska produkter och material/varor måste startas tidigt i projektet för 

att kraven ska kunna uppfyllas. 

• För totalentreprenader är det viktigt att redan i projekterings/kalkylskedet arbeta 

aktivt med kraven då det redan i den fasen kan göras slutgiltiga produktval. 

• För att få kompletta kemikalie- och materialförteckningar krävs en löpande 

uppföljning av underentreprenörer samt ett systematiskt arbete med att införliva 

kraven vid inköp av kemiska produkter och material.  

• Arbete med material och kemiska produkter kräver engagerade projektmedarbetare. 

Detta i sin tur kräver en projektledning som har kunskap om kraven och förstår 

nyttan med arbete samt resursbehovet som det medför. 

• På arbetsplatsen finns ofta kemiska produkter som inte används i projektet. Dessa 

produkter kräver resurser i form av kontroll av säkerhetsdatablad, granskning etc. 

Att ”städa bort” dessa produkter sparar både tid och pengar. 

• Ett aktivt produktvalsarbete kan ge resultat i minskat antal B-klassade produkter och 

i ekonomiska vinster då flera produktval kan utföras då samma produkt kan 

användas till flera användningsområden eller helt tas bort ur verksamheten. 

• För material bör fokus vara att minska den ”svarta tårtbiten” och därmed inhämta 

information om samtliga material samt att arbeta med utfasning av särskilt farliga 



ämnen som förekommer i relingprodukter alternativt välja en annan metod som inte 

kräver användningen av dessa ämnen. Fokus i arbetet med kemiska produkter bör 

vara att minska den gula tårtbiten och således ersätta produkter innehållande 

utfasnings- och riskminskningsämnen med produkter inte innehållande dessa 

ämnen. På så sätt kan vi bidra till en hållbar, säker och giftfri anläggning ur ett 

livscykelperspektiv.  

• Ett sätt att öka möjligheten och enkelheten i att välja material och kemiska produkter 

i underhållsentreprenaderna som inte innehåller farliga ämnen är att få in flera av 

dessa förbruktningskemikalier och material i BASTA. I dagsläget är det relativt få av 

dessa som återfinns i BASTA.  

• För flera av de material som fortfarande saknas information för har löpande 

kontakter med leverantörer förts. I ett fall kan leverantören inte tillhandahålla 

korrekt underlag för att bedömning i något av certifieringssystemen ska kunna göras. 

Materialet bedöms kunna klara BASTA-kriterierna men detta kan inte verifieras.  

• I projektet har identifierats att användingen av förbrukningskemikalier så som 

smörjmedel och rengöringsmedel inte använts då flera arbeten som kräver dessa 

kemikalier utförs av extern aktör exempelvis maskinunderhåll samt rengöring av 

rastplatser. Det är viktigt att säkerställa att dessa kemikalier tas med på 

kemikalieförteckningen. 

• I projektet Bygga med BASTA har Trafikverkets indelning i olika grupper diskuterats, 

främst gruppen ”!-Ska ej granskas”. Grupperna A-D indikerar farligheten i det 

kemiska innehållet. Gruppen ”!-Ska ej granskas” är ej homogen utifrån ”kemiskt 

innehåll” utan indikerar istället ett ”arbetssätt” (att dessa produkter inte ska 

granskas). Detta medför att gruppen ”!-Ska ej granskas” inte vägleder i 

produktvalsarbete och försvårar hantering samt uppföljning avseende vart farliga 

ämnen används och byggs in. Trafikverket har genomfört en översyn av detta och 

kommer arbeta vidare med att utvärdera behovet av att förändra arbetssättet för hur 

ingående ämnens farliga egenskaper visas i gruppen ”!-Ska ej granskas. 

  



 

Bilaga 1: Mängdförteckning MF del A för Grundpaket drift, Nord Värmland 

 

Datum 2012-11-02 

Konto   Enhet Mängd 

81-89 Grundpaket drift      

81 Vinterväghållning     

81.11 Vinterorganisation st 1 

81.12 Vinterväghållningsåtgärder     

81.121 Vinterväghållningsåtgärder vägklass 1-3     

81.1211 Väderutfall H1 st 138 

81.1212 Väderutfall H2 st 68 

81.1213 Väderutfall S1 st 110 

81.1214 Väderutfall S2 st 1 

81.122 Vinterväghållningsåtgärder vägklass 4-5 och GC-väg     

81.1221 Halkbekämpning vägklass 4 km 18000 

81.1222 Halkbekämpning vägklass 5 km 15000 

81.1223 Halkbekämpning GC-väg km 290 

81.1224 Snöröjning vägklass 4 km 10000 

81.1225 Snöröjning vägklass 5 km 13000 

81.1226 Snöröjning GC-väg km 270 

81.1227 Isrivning vägklass 4 och 5 km 1800 

81.1229 Halkbekämpningsmaterial     

81.12291 Mekaniskt halkbekämpningsmaterial ton   

81.12292 Kemiskt halkbekämpningsmaterial ton   



81.12293 Saltlösning m3   

81.13 Bortforsling av snö på utpekade sträckor km (vägsida) 100 

81.14 Vallavskärning     

81.142 Vallavskärning km (vägsida) 1500 

81.149 Tillägg till konton 81.142 för vallavskärning på skyddsklassade vägar km (vägsida) 100 

81.15 Snödikning km (vägsida) 2000 

81.159 Tillägg till konton 82.15 för snödikning på skyddsklassade vägar km (vägsida) 100 

81.16 Trumtining     

81.162 Trumtining st  

(trumma) 

550 

81.17 Snöstör      

81.171 Snöstör med krav på reflex km 846,9 

81.173 Snöstör vid fickor och fasta hinder km 1009,4 

82 Vägyta     

82.1 Framkomlighet     

82.11 Framkomlighet, belagd väg km 703,4 

82.12 Framkomlighet, grusväg km 306 

82.2 Hinderfrihet     

82.21 Hinderfrihet, belagd väg km 703,4 

82.22 Hinderfrihet, grusväg km 306 

82.3 Omledning av trafik     

82.31 Omledning av trafik, belagd väg km 703,4 

82.32 Omledning av trafik, grusväg  km 306 



 

82.5 Belagd väg     

82.51 Friktion  km 703,4 

82.52 Sprickor och hål     

82.521 Sprickor och hål     

82.5211 Lagning med SR 1500 (snabellagare) eller likvärdigt ton  40 

82.5212 Lagning med kallmassa  ton 25 

82.5213 Lagning med varmmassa ABT 11 ton 10 

82.5218 Tillägg till konto 82.5211 för lagning på skyddsklassade vägar: lagning med SR 

1500 (snabellagare) eller likvärdigt 

ton  5 

82.5219 Tillägg till konto 82.5212 - 82.5213för lagning på skyddsklassade vägar: lagning 

med massa 

ton 5 

82.53 Nivåskillnader     

82.531 Nivåskillnader: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag     

82.5311 Nivåskillnader: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag på vägsträcka km 234,5 

82.532 Nivåskillnader: justering     

82.5321 Nivåskillnader: justering med ABT 11 ton 700 

82.5329 Tillägg till konto 82.5321 för justering på skyddsklassade vägar ton 35 

82.54 Brunnsbetäckningar och brunnslock km 703,4 

82.55 Ytbehandling/Försegling     

82.551 Ytbehandling/Försegling: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag km 703,4 

82.553 Försegling      

82.5531 Försegling med C 65 B 3 160/220, ballast 2-6 mm m² 25000 

82.5532 Försegling med C 65 B 3 160/220, ballast 2-4 mm m² 25000 

82.5539 Tillägg till konto 82.5531 - 82.5532 för försegling på skyddsklassade vägar m² 5000 



82.56 Stödremsa     

82.563 Stödremsa km 703,4 

82.57 Kantstöd      

82.571 Kantstöd: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag km 232,3 

82.572 Kantstöd  km  703,4 

82.6 Grusväg     

82.61 Jämnhet, bundenhet och tvärfall km 306 

82.62 Grusslitlager     

82.621 Grusslitlager: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag km 306 

82.622 Underhållsgrusning     

82.6221 Underhållsgrusning med fraktion 0-16 ton 4000 

82.6222 Underhållsgrusning med fraktion 8-16 ton 3500 

82.6223 Grushyvling under perioden 1/12-29/2 km 306 

82.623 Återvinning av kantmaterial m 25000 

83 Avvattning     

83.11 Avvattning: inventering, dokumentation och åtgärdsförslag km  336,5 

83.12 Vattensamlingar på vägytan     

83.121 Vattensamlingar på vägytan, belagd väg km  703,4 

83.122 Vattensamlingar på vägytan, grusväg km  306 

83.13 Kantskärning     

83.131 Kantskärning vägkant     

83.1312 Kantskärning vägkant, massor bortforslade till tipp m (vägsida) 10000 



 

83.1313 Tillägg till konto 83.1311 för kantskärning vid vägräcken m (vägsida) 2500 

83.1319 Tillägg till konto 83.1311  för kantskärning vägkant på skyddsklassade vägar m (vägsida) 2000 

83.14 Dikesrensning     

83.142 Dikesrensning     

83.1422 Dikesrensning schaktarea < 0,5 m², massor bortforslade till tipp m (vägsida) 125000 

83.1424 Dikesrensning schaktarea ≥ 0,5-1,0 m², massor bortforslade till tipp m (vägsida) 50000 

83.1425 Tillägg till konto 83.1422 - 83.1424 för dikesrensning vid vägräcken m (vägsida) 20000 

83.1429 Tillägg till konton  83.1422-83.1424 för dikesrensning på skyddsklassade vägar m (vägsida) 5000 

83.15 Brunnar     

83.151 Brunnar, belagd väg st  137 

83.16 Dräneringar och övriga ledningssystem m  5500 

83.17 Trummor     

83.171 Spolning av trummor st  100 

83.1719 Tillägg till konto 83.171 för spolning av trummor på skyddsklassade vägar st  10 

83.172 Byte och nyläggning av sidotrummor       

83.1721 Trummor av plast, Ø 300 m  800 

83.1722 Trummor av plast, Ø 400 m  300 

83.1729 Tillägg till konto 83.1721-83.1722 för byte av trummor på skyddsklassade vägar m  100 

84 Sidoområde och skiljeremsor     

84.11 Fri sikt km 1009,4 

84.12 Fri höjd km 1009,4 

84.13 Grönytor och planteringar     



84.131 Siktröjning Värnäs, Osebol, Mallbacken enligt skötselbeskrivning st (anläggn.) 3 

84.132 Utsiktsröjning Tosseberg enligt skötselbeskrivning st (anläggn.) 1 

84.14 Alléer och vägträd     

84.141 Alléer och vägträd st (träd) 82 

84.15 Röjning/slåtter     

84.151 Röjning/slåtter km 732 

84.153 Röjning/slåtter: prioriterade vägar/kulturvägar/artrika vägkanter     

84.1531 Röjning/slåtter: prioriterade vägar/kulturvägar km 227 

84.1532 Röjning/slåtter: artrika vägkanter km  101 

84.16 Slänt km 1009,4 

84.17 Rent vägområde     

84.171 Rent vägområde km 1009,4 

84.172 Rent vägområde, enligt skötselbeskrivning     

84.1721 Rent vägområde Do Nord Värmland, enligt skötselbeskrivning km 156 

84.18 Mil- och väghållningsstenar     

84.181 Mil- och väghållningsstenar st               (sten) 63 

84.20 Gabioner m 1259 

85 Sidoanläggning     

85.11 Rastplats     

85.112 Rastplats, enligt skötselbeskrivning     

85.1121 Rastplats Tossebergsklätten, enligt skötselbeskrivning st (anläggn.) 1 

85.1122 Rastplats Hänsjön, enligt skötselbeskrivning st (anläggn.) 1 



 

85.12 Övriga sidoanläggningar     

85.121 Övriga sidoanläggningar st 407 

85.122 Övriga sidoanläggningar, enligt skötselbeskrivning     

85.1221 Sidoanläggning Rastfickor vid Femtån och Hammarn, enligt skötselbeskrivning st (anläggn.) 2 

86 Vägutrustning      

86.11 Vägräcken     

86.111 Stålbalkräcken     

86.1111 Stålbalkräcken: inventering, dokumentation  och åtgärdsförslag km  336,5 

86.1113 Stålbalkräcken km            

(räcke) 

83,6 

86.12 Viltstängsel km (stängsel) 6 

86.16 Vägmärken     

86.161 Vägmärken km 1009,4 

86.162 Lokaliseringsmärken och upplysningsmärken: inventering, dokumentation 

och åtgärdsförslag 

km 336,5 

86.18 Kant- och markeringsstolpar samt räckesreflexer      

86.181 Uppriktning och komplettering km 325 

86.182 Rengöring      

86.1821 Rengöring på LV och på högersida av MV km (vägsida) 975 

86.1829 Tillägg till konto 86.1821-86.1824 för rengöring på skyddsklassade vägar km (vägsida) 159 

86.20 Bullerskydd     

86.201 Bullerskydd m 94 

86.21 Kalibreringssträckor st (sträcka) 1 

87 Tillståndsberedning m.m.     



87.13 Otillåtna skyltar och reklam km 1009,4 

87.14 Övriga otillåtna anordningar och verksamheter km 1009,4 

88 Övriga arbeten     

88.21 Extra dammbindning grusväg, inklusive material, i samband med 

underhållsgrusning och återvinning av kantmaterial under perioden 1/6-31/7 

km 25 

88.61 Reparation av räcken     

88.612 Reparation av stålbalkräcken     

88.6121 Reparation av stålbalkräcken på LV och på högersida av MV m  500 

88.6129 Tillägg till konto 88.6121-88.6123 för reparation på skyddsklassade vägar m  100 

88.62 Nyuppsättning/utbyte av standardvägmärken     

88.621 Standardvägmärken av normalstorlek: nyuppsättning och utbyte på grund av 

olyckor eller skadegörelse. Inklusive stolpe och fundament 

st 20 

88.622 Standardvägmärken av normalstorlek: utbyte på befintlig stolpe på grund av 

olyckor eller skadegörelse 

st 15 

88.629 Tillägg till konto 88.621-88.622 på skyddsklassade vägar  st 15 

88.63 Nyuppsättning/utbyte av lokaliseringsmärken      

88.631 Nyuppsättning/utbyte av lokaliseringsmärken <1m2. Inklusive stolpe och 

fundament 

st 15 

88.632 Utbyte av lokaliseringsmärken < 1,0 m² på befintlig stolpe st 15 

88.633 Nyuppsättning/utbyte av lokaliseringsmärken 1,0-2,0 m². Inklusive stolpe och 

fundament 

st 15 

88.634 Utbyte av lokaliseringsmärken 1,0-2,0 m² på befintlig stolpe st 15 

88.639 Tillägg till konto 88.631-88.634 för nyuppsättning/utbyte på skyddsklassade vägar st 10 

 

 

 

  



 

Bilaga 2 – Materialförteckning 2014-06-01 

 

Varugrupp Produktnamn Leverantör Mängd (kg) Klassning 

Mark övrigt TrenchCoat 
plastbel.vägtrumma 

ViaCon AB 2000 A - BASTA 

Mark övrigt Optima PEH 8 Vägrör ViaCon AB 500 A - BASTA 

Brunnar KANMAX PG bottendel S:t Eriks AB 1000 A - BASTA 

Markavlopp Armerade rör, Kortrör S:t Eriks AB 200 A - BASTA 

Betongblock Gatukantstöd - rak S:t Eriks AB 500 A - BASTA 

Trädgårdsplattor och 
marktegel 

Betongplatta Cirkus S:t Eriks AB 3000 A - BASTA 

Cement Dränerings rör av plast Dahl 300 A - BVB 

Cement Mark rör av PVC Dahl 50 A - BVB 

Cement Geotextil VIACON 500 A - BVB 

Cement Vägmärken Blinkfyrar 100 A - SHMD 

Cement Betongfundament till 
vägmärken 

Blinkfyrar 100 A - SHMD 

Cement Vägmärkes rör av galvad stål Blinkfyrar 300 A - SHMD 

Cement Vägräcke Birstaverken 2000 A - SHMD 

Cement Gabion nät Viacon 25 OKÄND 

Cement Vägkantstolpe Pekuma AB 500 OKÄND 

Cement Gummimembran VIACON 600 OKÄND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bilaga 3 – Kemikalieförteckning 2014-06-01 

Grupp Produktnamn Leverantör Produkttyp Förbrukning Anläggningsdel 

! Absol Yxhult Miljö AB Övrigt 152 l 82. Vägyta 

! AdBlue Svenska Statoil AB Drivmedel och 
tillsatser 

400 l Transporter 

! Alkylatbensin 2-
takt 

Svenska Statoil AB Drivmedel och 
tillsatser 

65 l 84. Sidoområde 

! Alkylate Gasoline 
4-Stroke 

Svenska Statoil AB Drivmedel och 
tillsatser 

70 l 84. Sidoområde 

A Anti Freeze Conc. Svenska Statoil AB Drivmedel och 
tillsatser 

20 l Transporter 

! Asfaltrent Bio Svenska Statoil AB Rengöringsmedel 150 l Maskiner 

! ATF A-52 Svenska Statoil AB Smörjmedel 20 l Maskiner 

B Bengalack Matt 
06 och Blank 90 

Jotun Sverige AB Färg och 
ytbehandling 

5 l Övrigt 

! Bitumen 70/100 Vägverket/Luftfartsverket 
Depå 

Färg och 
ytbehandling 

0 82. Vägyta 

B Elektro Olja 
Aerosol 

VBG Group Truck 
Equipment AB 

Smörjmedel 0 Maskiner 

A Gasol AGA Gas AB Övrigt 22 kg Övrigt 

! Gatusalt AB Hansson & Möhring Övrigt 150 ton 81. Vinter 

B GearWay LS5 
80W-90 

Svenska Statoil AB Smörjmedel 10 l Maskiner 

! GreaseWay LiX 
400 

Svenska Statoil AB Smörjmedel 18 kg Maskiner 

! HydraWay HVXA 
46 

Svenska Statoil AB Smörjmedel 50 l Maskiner 

A Jotun kraftvask Jotun Sverige AB Rengöringsmedel 0 85. 
Sidoanläggningar 

B Loctite 577 Henkel Norden AB Lim och 
tätningsmedel 

500 ml Maskiner 

! Magnesiumklorid Wibax AB Övrigt 100 ton 82. Vägyta 

B Marker Flour NorDen Olje AB Färg och 
ytbehandling 

1000 ml 82. Vägyta + 83. 
Avvattning 

A Master Markör 
Aqua Diverse 
Kulörer 

Spray Master Färg och 
ytbehandling 

1800 ml 82. Vägyta + 83. 
Avvattning 

B Mercalin RS Mercalin AB Färg och 
ytbehandling 

12 l 82. Vägyta + 83. 
Avvattning 

! Mobilgear 600 
XP 150 

Exxonmobil Lubricants & 
Specialties Europe 

Smörjmedel 20 l Maskiner 

! Mobilube HD 
80W-90 

ExxonMobil Lubricants & 
Specialties Europe 

Smörjmedel 20 l Maskiner 

! Mr Muscle WC 
Rent Marine 

S C Johnson Scandinavia Rengöringsmedel 2 l Kontor 

! Nitor Målartvätt Nitor Rengöringsmedel 750 g 85. 



 

 

 

  

Sidoanläggningar 

A Nitor Röd Etanol Nitor AB Rengöringsmedel 1 l 85. 
Sidoanläggningar 

B OKQ8 Start gas 
Aerosol 

CRC Industries Sweden 
AB 

Drivmedel och 
tillsatser 

300 ml Maskiner 

B Omega 917 Smörjteknik Norden AB Smörjmedel 354 ml Maskiner 

B Power Clean 500 
ml 
(25101+25106) 

Veidec AB Rengöringsmedel 5 l 85. 
Sidoanläggning 

! PowerWay 15W-
40 

Svenska Statoil AB Smörjmedel 200 l Maskiner 

! PRO Synthetic 
5W-40 

Svenska Statoil AB Smörjmedel 5 l Maskiner 

! Q8 Rubens WB OK-Q8 AB Smörjmedel 6.72 l Maskiner 

! Q8 T 400 OK-Q8 AB Smörjmedel 5 l Maskiner 

B Q8 T 55 80W-90 OK-Q8 AB Smörjmedel 20 l Maskiner 

B Q8 T 55 SAE 
80W-140 

OK-Q8 AB Smörjmedel 20 l Maskiner 

! Rengöringsmedel 
för Whiteboard-
tavla 

Lintex Nordic Group AB Rengöringsmedel 0 Kontor 

B Statoil 
Koncentrerad 
Spolarvätska 

Svenska Statoil AB Drivmedel och 
tillsatser 

5 l Maskiner 

! Super Glidex Unipak A/S Smörjmedel 1.2 kg Maskiner 

B Tangit PVC-U lim Henkel Lim och 
tätningsmedel 

200 ml 83. Avvattning 

B Tar Remow Miljö 
II 

Smartab Hi-Tech 
Chemicals AB 

Rengöringsmedel 25 l Maskiner 

! Yes Original Procter & Gamble, 
Sverige AB 

Rengöringsmedel 2 l Kontor 



Bilaga 4 – Materialförteckning 2014-12-30 

 

Produktnamn Leverantör Mängd (kg) Klassning 

TrenchCoat 
plastbel.vägtrumma 

ViaCon AB 2000 A - BASTA 

Optima PEH 8 Vägrör ViaCon AB 500 A - BASTA 

KANMAX PG bottendel S:t Eriks AB 1000 A - BASTA 

Armerade rör, Kortrör S:t Eriks AB 200 A - BASTA 

Betongplatta Cirkus S:t Eriks AB 3000 A - BASTA 

Gatukantstöd  S:t Eriks AB 500 A - BASTA 

Mark rör av PVC Dahl 50 A - BVB 

Geotextil VIACON 500 A - BVB 

Dränerings rör av plast Dahl 300 A - BVB 

Gabion nät Viacon 25 A - BVB 

Vägmärken Blinkfyrar 100 A - SHMD 

Betongfundament till 
vägmärken 

Blinkfyrar 100 A - SHMD 

Vägmärkes rör av galvad stål Blinkfyrar 300 A - SHMD 

Vägräcke Birstaverken 2000 A - SHMD 

Asfalt ABT 11 Skanska 1000000 A - SHMD 

Gummimembran VIACON 600 A - Leverantörsintyg 

Flexibelt foder Aarsleff 
Rörteknik 

 9000 C - SHMD 

Stödkant material med 3% 
bitumenemulsion 

Miljötekniska 
Konsult AB 

2000000 OKÄND 

Vägkantstolpe Pekuma 500 OKÄND 



 

Bilaga 5 – Kemikalieförteckning 2014-12-30 

 

Grupp Produktnamn Leverantör Produkttyp Förbrukning Anläggningsdel 

- Absol Yxhult Miljö AB Övrigt 152 l 82. Vägyta 

- AdBlue Statoil Fuel & Retail 
Sverige AB 

Drivmedel och 
tillsatser 

400 l Tillsats bränsle 

- Alkylatbensin 2-
takt 

Svenska Statoil AB Drivmedel och 
tillsatser 

65 l 84. Sidoområde 

- Alkylate Gasoline 
4-Stroke 

Svenska Statoil AB Drivmedel och 
tillsatser 

70 l 84. Sidoområde 

A Anti Freeze Conc. Svenska Statoil AB Drivmedel och 
tillsatser 

20 l Transporter 

- Asfaltrent Bio Svenska Statoil AB Rengöringsmedel 150 l Maskiner 

- ATF A-52 Svenska Statoil AB Smörjmedel 20 l Maskiner 

- Bitumen 70/100 Vägverket/Luftfartsverket 
Depå 

Färg och 
ytbehandling 

31200 kg 82. Vägyta 

A CC Road (flingor) 
(Kalciumklorid 77-
80%) 

TETRA Chemicals Europe 
Oy -Kemirantie 

Övrigt 150 ton 82. Vägyta 

A Gasol AGA Gas AB Övrigt 22 kg Övrigt 

- Gatusalt AB Hansson & Möhring Övrigt 150 ton 81. Vinter 

B GearWay LS5 
80W-90 

Svenska Statoil AB Smörjmedel 10 l Maskiner 

- GreaseWay LiX 
400 

Svenska Statoil AB Smörjmedel 18 kg Maskiner 

- HydraWay HVXA 
46 

Svenska Statoil AB Smörjmedel 50 l Maskiner 

A Jotun kraftvask Jotun Sverige AB Rengöringsmedel 10 l 85. 
Sidoanläggningar 

- Magnesiumklorid Wibax AB Övrigt 100 ton 82. Vägyta 

A Master Markör 
Aqua Diverse 
Kulörer 

Spray Master Färg och 
ytbehandling 

1800 ml 82. Vägyta + 83. 
Avvattning 

- Mobilgear 600 XP 
150 

Exxonmobil Lubricants & 
Specialties Europe 

Smörjmedel 20 l Maskiner 

- Mobilube HD 
80W-90 

ExxonMobil Lubricants & 
Specialties Europe 

Smörjmedel 20 l Maskiner 

- Mr Muscle WC 
Rent Marine 

S C Johnson Scandinavia Rengöringsmedel 2 l Kontor 

- Nitor Målartvätt Nitor Rengöringsmedel 750 g 85. 
Sidoanläggningar 

A Nitor Röd Etanol Nitor AB Rengöringsmedel 1 l 85. 
Sidoanläggningar 

A Perform Hulken 
Pro-Rent Bra 
miljöval 

Ajour Trading Sweden AB Rengöringsmedel 15 l 85. 
Sidoanläggningar 



- PowerWay 15W-
40 

Svenska Statoil AB Smörjmedel 200 l Maskiner 

- PRO Synthetic 
5W-40 

Svenska Statoil AB Smörjmedel 5 l Maskiner 

- Q8 Rubens WB OK-Q8 AB Smörjmedel 6.72 l Maskiner 

- Q8 T 400 OK-Q8 AB Smörjmedel 5 l Maskiner 

B Q8 T 55 80W-90 OK-Q8 AB Smörjmedel 20 l Maskiner 

B Q8 T 55 SAE 80W-
140 

OK-Q8 AB Smörjmedel 20 l Maskiner 

- Rengöringsmedel 
för Whiteboard-
tavla 

Lintex Nordic Group AB Rengöringsmedel 1 l Kontor 

A Samhall Allrent Procurator AB Rengöringsmedel 15 l 85. 
Sidoanläggningar 

A Samhall Sanitet 
Röd 

Procurator AB Rengöringsmedel 15 l 85. 
Sidoanläggningar 

- Super Glidex Unipak A/S Smörjmedel 1.2 kg Maskiner 

B Tar Remow Miljö 
II 

Smartab Hi-Tech 
Chemicals AB 

Rengöringsmedel 25 l Maskiner 

A Windshield Liquid 
conc. 

Statoil Fuel & Retail 
Lubricants Sweden AB 

Rengöringsmedel 5 l Maskiner 

- Yes Original Procter & Gamble, 
Sverige AB 

Rengöringsmedel 2 l Kontor 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket, XXX XX Ort. Besöksadress: Gata XX. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 99 97 

 

www.trafikverket.se 


