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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. Dokumentet kan nyttjas för erfarenhetsåterföring och 
hjälp i produktvalsvalsprocessen för kommande projekt samt för att identifiera 
eventuellt behov av att utveckla Trafikverkets krav för farliga ämnen i material, varor 
och kemiska produkter.   
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2. Om projektet 
 
Bakgrund 

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 hållbar samhällsutvecklare/samhällsbyggare 
– Trafikverket ska bidra till måluppfyllelse av miljökvalitetsmålen 
– 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 av aspekten farliga ämnen. Insamlade erfarenheter kan även 
bidra till att utveckla och ställa krav på framtida bygg- och anläggningsprojekt. 

Under åren 2014-2015 har inom ramen för BmB två pilotprojekt inom Trafikverkets 
vägentreprenader genomförts, en underhållsentreprenad i driftområde Nordvärmland 
samt ett investeringsprojekt RV 49 Gustavstorp-Rude. Under 2015-2017 genomfördes 
detta tredje pilotprojekt, en järnvägsentreprenad Moholm-Falköping.  

Kontaktledningsbyte Moholm-Falköping 
Västra stambanan som går mellan Göteborg och Stockholm är en av Sveriges viktigaste 
och hårdast belastade järnvägar med en årlig transport av sju miljoner resenärer och sex 
miljoner ton gods. Projekt Moholm och Falköping (TRV 2013/57580), figur 1, är en 
delsträcka i upprustning av västra stambanan Laxå – Falköping där dagens 
kontaktledningssystem är i stort behov att bytas ut. I projektet byts kontaktledningar, 
stolpar, kablar, strömförsörjningssystem (från BT-system till AT-system) och fundament 

ut. Målet med projektet är att öka driftsäkerhet och framkomlighet på stambanan. 

Projektets omfattning: 
– Totalentreprenad. Entreprenör Infranord. 
– 5,6 mil dubbelspår.  
– Byggstart januari 2016, planerad slutbesiktning 2017-11-13. 
– El-, Signal- Telearbeten (ESTarbeten). Ny utrustning som installeras: bryggor (58 st.), 
kontaktledningsstolpar (2200 st.), kontaktledning och bärlina tråd (165000 m.), AT – 

stationer (14 st.), hjälpkraft, kanalisation mark, flytt av signaler, fjärrstyrning. 
– Projektbudget 200 miljoner. 

          Figur 1. Moholm-Falköping  
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3 Utgångsläge  
 
Pilotprojektet Moholm – Falköping började följas under våren 2015 när projektering 
fortfarande var pågående. Projektörens framtagna materialförteckning samlades in. 
Materialförteckningen var fördelad på material och varor som tillhandahålls av 
Trafikverket Materialservice och material och varor som tillhandahålls av Infranord. 
Information om innehåll av farliga ämnen ska tillhandahållas av respektive distributör 
som tillhandahåller varorna (Materialservice eller Infranord). För varor som 
tillhandahålls av Materialservice finns information om innehåll av farliga ämnen i 
materialkatalogen. 

 
3.1 Material och varor  
Materialförteckning som var uppdaterad 2015-09-15  innehöll totalt cirka 500 
artikelrader. Av dessa tillhandahölls drygt 420 stycken av Trafikverket Materialservice 
och resterande levererades av Infranord.  

 
3.1.1. Varor tillhandahållna av Trafikverket, Materialservice 
I ett inledningsskede av projektet blev det tydligt att det fanns behov av ett 
utvecklingsarbete för att förbättra informationsöverföring avseende innehåll av farliga 
ämnen i material och varor från Materialservice materialkatalog till entreprenören. 
Arbetet resulterade i dokumentet ” Leveransuppföljning kund – miljögrupper”. 
Dokumentet är en excelfil som innehåller information om innehåll av farliga ämnen för 
de varor och material som har levererats och fakturerats entreprenaden. Dokumentet 
rekvireras efter förfrågan från materialservice. 

 
I februari 2016 kunde projektet rekvirera den första ”Leveransuppföljning kund – 
miljögrupper”. Totalt innehöll förteckningen 362 artiklar. För 20 % (75 st.) av dessa 
fanns information om farliga ämnen i Materialservice artikeldatabas. Samtliga var 
klassade som grupp A-klarar BASTA vilket motsvarar BASTA-kriterierna. För de 
resterande 287 varorna (80 %) saknades i utgångsläget information om farliga ämnen, 
figur 2. Samtliga varor som saknade information om farliga ämnen ingick dock i 
Trafikverkets pågående arbete för att inhämta och tillgängliggöra information till 
kunder. Mängder och vikter för de aktuella varorna fanns inte angivet i 
materialförteckningen. Omräkning kunde inte göras till material och varors klassning 
fördelat på mängd. 

 
Figur 2. Material och varor tillhandahållna av Trafikverket Materialservice 
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3.1.2 Varor tillhandahållna av Infranord 

Totalt tillhandahölls 65 artiklar av Infranord i utgångsläget. Dessa artiklar levererades 
av 10-15 olika leverantörer och grossister. Av dessa leverantörer fanns en leverantör 
aktiv i BASTA och två aktiva i Byggvarubedömningen. För 3 % (2 st.) av dessa artiklar 
fanns information om farliga ämnen. Informationen verifierades genom BASTA-
registrering vilket motsvarar material och varor som klarar BASTA-kriterierna, tabell 1.  
För de resterande 65 varorna (97 %) saknades i utgångsläget information om farliga 
ämnen, figur 3. Mängder och vikter för de aktuella varorna fanns inte angivet i 
materialförteckningen.  

 

 
Figur 3. Material och varor tillhandahållna av Infranord 
 

  Tabell 1. Material och varors klassning och registrering 

Certifieringssystem 
 

Antal produkter Procentuell fördelning (%) 

BASTA (Motsvarande A-BASTA) 
 

2 3 

Totalt verifierade i 
certifieringssystem 

2 3 

OKÄNT innehåll, ej registrerade 
 

63 97 

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

65 100 

 

  

3%

97%

Fördelning i grupper
Material och varor tillhandahållna av Infranord (antal)

A - BASTA eller motsvarande
klassning i andra system (BVB, SHMD)

OKÄNT innehåll
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3.2 Kemiska produkter  
I tidig projekteringen förekom föreskrivande av få kemiska produkter. Arbetet med de 
kemiska produkterna aktualiseras främst närmare byggstart. Vid det aktuella datumet 
2015-12-31, återfanns 8 kemiska produkter i kemikalieförteckningen. Av de 8 kemiska 
produkterna klassades tre stycken (37 %) i gruppen till A-Tillåten och fem stycken (63 
%) i gruppen till B-Riskminskning, figur 4.  Av de produkter som klassades i grupp B-
Riskminskning var tre produkter drivmedel och två produkter Färg och ytbehandling. 
De största produkttyperna sett till antal använda kemiska produkter var Drivmedel och 
tillsatser och Färg & ytbehandling, tabell 2. Mängder och vikter för de aktuella kemiska 
produkterna fanns inte angivet i kemikalieförteckningen. 
 

Figur 4. Fördelning i grupper kemiska produkter  
 
Tabell 2. Sammanställning antal kemiska produkter fördelade i produkttyper och grupper 

 

 
 
 
 
  

Produkttyp 
 

Antal (%) A – Tillåten  B – Riskminskning  

Smörjmedel 
 

1 (12,5) 1 0 

Färg & 
ytbehandling 

2 (25) 0 2 

Drivmedel & 
tillsatser 

4 (50) 1 3 

Lim & 
tätningsmedel 

1 (12,5) 1 0 

Totalt 
 

8 (100) 3 5 

37%

63%

Fördelning i grupper
Kemiska produkter (antal)

A - Tillåten

B - Riskminskning
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4. Progress 

Pilotprojekten i projektet BmB genomfördes genom ett aktivt arbete av beställare och 
entreprenör avseende aktuell information om vilka material och kemiska produkter som 
används, dess klassificering utifrån innehåll av farliga ämnen samt förbrukade mängder. 

Ett löpande stöd i arbetet erhöll projektet genom projektstödsgruppen som bestod av 
deltagare från Trafikverket, Infranord och BASTA.  
 

4.1 Progress material och varor 
Under projektets genomförande gjordes sammanställningar av materialförteckningar 
vid 3 tillfällen: maj 2016, oktober 2016 och maj 2017. En slutlig avstämning 
genomfördes i december 2017. Den övergripande trenden visar att den procentuella 
andelen artiklar som klarar BASTA-kriterierna har ökat. För de varor som levereras av 
Materialservice har uppföljning gjorts genom att få rekvirerat dokumentet 
”Leveransuppföljning kund-miljögrupper” från Materialservice. Dokumentet är en 
excelfil som innehåller information om innehåll av farliga ämnen för de varor och 
material som har levererats och fakturerats entreprenaden vid aktuellt datum. 
Uppföljning gjordes dessutom av Infranords egna tillhandahållna material, vilket också 
visar på att andelen material som klarar BASTA-kriterierna ökat, figur 5 och 6. 
 

 
Figur 5. Progress och utveckling material och varor tillhandahållna av Trafikverket Materialservice 
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Figur 6. Progress och utveckling av material och varor tillhandahållna av Infranord  

 
Uppföljning av material och varor tillhandahållna av Materialservice genomfördes även 
baserat på vikt. Även utifrån detta perspektiv visade trenden på en ökning av andelen 
som klarar grupp A-BASTA. Vid sammanställning i maj 2016 ingick totalt 1400 ton 
material i ”Leveransuppföljning kund-miljögrupper”. Beräknat på vikt kan 42 % 
verifieras uppfylla BASTA-kriterierna och för resterande 58 % var innehållet okänt. Vid 
sammanställning ett halvår senare hade vikten ökat till 2000 ton material och andelen 
som kunde verifieras uppgick till 75 %. Vid den slutliga sammanställningen ingick 3100 
ton material i ”Leveransuppföljning kund”. Beräknat på vikt har 81 % (25oo ton) 
verifierats uppfylla BASTA-kriterierna och för resterande 19 % (600 ton) är innehållet 
okänt, figur 7. De, utifrån vikt, tio största artiklarna utgör tillsammans över 80 % av den 
totala vikten. Av dessa 10 storvolymsartiklar finns information om innehåll för 8 av 10. 
De två för vilka information om innehåll saknas är en konsol för förstärkningsledning 
samt betongfundament AT 3-5 MVA. 
 

 
Figur 7. Progress och utveckling av material och varor tillhandahållna Trafikverket Materialservice 
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4.2 Öka takten för tillhandahållande av information om farliga ämnen 
För de varor som levererades av Materialservice togs i inledningen av 2017 en 
arbetsstrategi fram för att ytterligare påskynda tillgängliggörandet av information om 
innehåll av farliga ämnen. Den framtagna arbetsstrategin bygger på en analys av vilka 
varor som faktureras i störst kvantitet och vikt. Urvalet prioriterades utifrån fakturerad 
kvantitet då dessa artiklar används över hela banan med stor spridning som följd. För de 
artiklar där det kan antas vara mycket lätt att få tillgång till information har även 
artikelgrupper som utgör en stor andel i viktsprocent valts ut. Trafikverkets enhet Inköp 
och Logistik gjorde därefter ytterligare arbete med att kontakta leverantörer för att 
informera om Trafikverkets kravställande, detta för att påskynda takten på 
tillhandahållande av information om farliga ämnen.  
 

4.2.1 Varors representation i projektet 

I oktober 2016 genomfördes en inventering och analys av vilka artikelgrupper som 
förekommer mest frekvent i projektet. De 10 artikelgrupper med flest antal olika 
artiklar, vilket indikerar floran av olika varor i projektet, visas i tabell 3. Dessa 10 största 
artikelgrupper utgör 60 % av hela artikelfloran. Inventering gjordes även utifrån de 10 
artikelgrupper som var störst utifrån kvantitet (fakturerad kvantitet), tabell 4. Dessa 10 
tillsammans utgör cirka 90 % av alla levererade artiklar. Artikelgruppen Linor och 
trådar är den enskilt största gruppen och utgör 77 % av totala fakturerade kvantiteten. I 
tabellerna nedan anges hur stor andel av artikelgrupperna som klarar grupp A- BASTA 
och hur stor andel som information saknas för. Det fanns inga artiklar hamnade i 
gruppen B-BETA eller C-Utfasning. 
 
Tabell 3. 10 största artikelgrupperna utifrån antal olika artiklar (indikerar flora) 

Artikelgrupp  A- Klarar BASTA 
(%) 

Information om 
innehåll saknas (%) 

D124 - Avspänningsdetaljer 69  31 

D122 - Konsoler 52 48 

D123 - Fästdetaljer 41 59 

D129 - Elektriska kopplingselement 11 89 

I1 - Skruv 0 100 

D120 - Ledningsbryggor 84 16 

D132 - Linor och trådar 52 48 

D136 - Manöveranordningar 57 43 

D133 - Monteringsdetaljer linor och 
trådar 

16 84 

D138 - Skyltar 0 100 

 
Tabell 4. 10 största artikelgrupperna utifrån kvantitet (indikerar storvolymsprodukter) 

Artikelgrupp  A- Klarar BASTA 
(%) 

Information om 
innehåll saknas (%) 

D132 - Linor och trådar 97 3 

D123 - Fästdetaljer 15 85 

D124 - Avspänningsdetaljer 93 7 

I3 - Bricka 0 100 

D122 - Konsoler 66 33 

I4 - Tråd/lina 0 100 

I1 - Skruv 0 100 

I2 - Mutter 0 100 

I5 - Kabel/slang 86 14 

D138 - Skyltar 0 100 
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4.3 Progress kemiska produkter 
Under projektets genomförande gjordes sammanställningar av kemikalieförteckningar 
vid 2 tillfällen, i maj 2016 och oktober 2016. (En översyn gjordes även i maj 2017 som 
visade på att ingen uppdatering av kemikalieförteckningen hade genomförts). En slutlig 
avstämning genomfördes också i december 2017, figur 8. Den övergripande trenden 
visar att den procentuella andelen artiklar som klarar grupp A- BASTA har ökat utifrån 
utgångsläget samt att inga produkter som är klassade i gruppen C-Utfasning har använts 
i projektet. Progressen för mängd av kemiska produkter har inte dokumenterats under 
arbetets gång. 
 

 
Figur 8. Progress och utveckling för kemiska produkter 
 
För att öka andelen produkter som klarar grupp A-BASTA genomfördes under 
projektets gång ett fördjupat produktvalsarbete på ett antal olika produkter som var 
klassade i gruppen B-Riskminskning. Se beskrivning av genomfört arbetet under avsnitt 
7 ”Produktval och substitution”.  
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5. Slutläge 
 
5.1 Material och varor 
 

5.1.1 Varor tillhandahållna av Trafikverket, Materialservice 
En slutlig ”Leveransuppföljning kund-miljögrupper” begärdes ut från Materialservice. I 
leveransuppföljning kund finns samtliga varor som levererats och fakturerats till 
projektet under genomförandet. I dokumentet återfanns totalt 572 artiklar. För 50 % 
(287 st.) av varorna fanns information om farliga ämnen i Materialservice 
artikeldatabas. Samtliga var klassade som grupp A-klarar BASTA vilket motsvarar 
material och varor som klarar BASTA-kriterierna. För de resterande varorna 50 % (285 
st.) saknades information om farliga ämnen (figur 9). Detta är en markant ökning av 
andelen material och varor som kan ange information om innehåll av farliga ämnen 
jämfört med utgångsläget där andelen var 22 %. 
 

Figur 9.  Slutläge material och varor tillhandahållna av Trafikverket Materialservice 

 
Vid den slutliga sammanställningen ingick 3100 ton material i ”Leveransuppföljning 
kund”. Beräknat på vikt har 81 % (2500 ton) verifierats uppfylla BASTA-kriterierna och 
för resterande 19 % (600 ton) är innehållet okänt, figur 10. De, utifrån vikt, tio största 
artiklarna utgör tillsammans över 80 % av den totala vikten. Av dessa 10 
storvolymsartiklarna finns information om innehåll för 8 av 10. De två för vilka 
information om innehåll saknas är konsol för förstärkningsledning samt 
betongfundament AT 3-5 MVA. 
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Figur 10.  Slutläge material och varor tillhandahållna av Trafikverket Materialservice 

 

5.1.2 Varor tillhandahållna av Infranord 

Totalt fanns 154 artiklar på Infranords materiallista. För 36 % (55 st.) av dessa fanns 
information om farliga ämnen. För de resterande varorna 64 % (99 st.) saknades 
information om farliga ämnen (figur 11). 
 
För de material och varor som innehåll kunde verifieras tillhandahölls information om 
farliga ämnen i stort sett endast via olika bedömningssystem. För endast en vara har 
information deklarerats genom ett leverantörsintyg.  
I utgångsläget fanns endast varor med från BASTA-registret. I slutläget återfinns nära 
två tredjedelar i Sunda Hus. Ett färre antal varor fanns registrerade och bedömda i 
Byggvarubedömningen (BVB), tabell 5. 
 

 
Figur 11. Material och varor tillhandahållna av Infranord 
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  Tabell 5. Material och varors klassning och registrering. 

Certifieringssystem Antal produkter Procentuell fördelning (%) 

BASTA  18  10,5 
BVB 6 3,5 
Sunda Hus 38 22,1 
Totalt verifierade i 
certifieringssystem 

63  36,1 

Leverantörsintyg 1 0,6 
OKÄNT innehåll 109 63,3 
Totalt antal produkter som 
omfattas av krav i TDOK 2012:22 

172 100 

 
Vid den slutliga sammanställningen ingick ca 418 ton material i Infranords materiallista. 
Beräknat på vikt har 81 % (337 ton) verifierats uppfylla BASTA-kriterierna och för 
resterande 19 % (80 ton) är innehållet okänt, figur 12. De, utifrån vikt, tio största 
artiklarna utgör tillsammans över 86 % av den totala vikten. Av dessa 10 
storvolymsartiklarna finns information om innehåll för 7 av 10. De tre för vilka 
information om innehåll saknas är i varugruppen Kabel-/Djuprännor. 
 

 
Figur 12. Material och varor tillhandahållna av Infranord 
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5.2 Kemiska produkter  
Kemikalieförteckningen bestod slutligen av 20 kemiska produkter. Av dessa uppfyllde 55 
% (11 st.) BASTA-kriterierna och 45 % (9 st.) uppfyllde BETA-kriterierna. Inga kemiska 
produkter klassade i grupp C-Utfasning användes, figur 12. 
 

 
Figur 12. Fördelning av antal kemiska produkter utifrån Trafikverkets klassning i grupper 

 
De största produkttyperna av använda kemiska produkter var Smörjmedel och 
Drivmedel & tillsatser, tabell 6. För drivmedel gäller enligt Trafikverkets kravställande 
att MK1 ska användas. För drivmedel finns därför inte förutsättningar att hitta ett 
alternativ med bättre klassificering. Undantaget drivmedel MK1 (3 produkter) uppfyller 
65 % (11 st.) BASTA-kriterierna och 35 % (6 st.) BETA- kriterierna.  
 
Tabell 6. Sammanställning antal kemiska produkter fördelade i produkttyper och grupper 

Produkttyp 
 

Antal (%) A – Tillåten  B – Riskminskning  

Drivmedel & 
tillsatser 

7 (35) 3 4 

Smörjmedel 
 

6 (30) 6 0 

Färg & 
ytbehandling 

3 (15) 0 3 

Rengöringsmedel 2 (10) 0 2 

Lim och 
tätningsmedel 

1 (5) 1 0 

Övrigt 1 (5) 1 0 

Totalt 20 (100) 11 9 

 

För samtliga kemiska produkter i den slutliga kemikalieförteckningen fanns mängd 
angivet. Total mängd kemiska produkter var cirka 20 ton. Nära 100 % av mängden 
klassades i grupp B-Riskminskning, till följd av att en produkt utgjorde 99,3% av den 
totala mängden. Den aktuella produkten var ett drivmedel. Togs denna 
storvolymprodukt bort från statistiken tillhörde 45 % av total mängd grupp A-klarar 
BASTA och 55 % grupp ”B-klarar BETA”, figur 13.  

 

55%

45%

Fördelning i grupper 
Kemiska produkter (antal)

A - Klarar BASTA

B - Klarar BETA



17 
 

 
Figur 13. Fördelning av mängd kemiska produkter utifrån Trafikverkets klassning i grupper. Den 
produkt som utgör 99.3% av vikten har tagits bort från statistiken i figuren. 

 
Då den ovan nämnda storvolymprodukten räknats bort var den största produkttypen, av 
den kvarvarande mängden använda kemiska produkter, Drivmedel och tillsatser (81 %), 
tabell 7.  
 
Tabell 7. Sammanställning av största produkttyper och klassning (mängd i procent). Den produkt 
som utgör 99,7% av mängden har tagits bort från statistiken i tabellen. 

Produkttyp 
 

Mängd 
liter (%) 

A – Tillåten 
(%) 

B – Riskminskning 
(%) 

Drivmedel & 
tillsatser  

278 (81) 104 (37) 174 (63) 

Smörjmedel 
 

49 (14) 49 (100) 0 

Färg & 
ytbehandling 

14(4) 0 14 (100) 

Rengöringsmedel 2 (0,5) 0 2 (100) 

Lim & 
tätningsmedel 

1 (0,25) 1 (100) 0 

Övrigt 1 (0,25) 1(100)  

Total mängd 
(liter) 

344 154 190 

 

 
 

 
  

45%55%

Fördelning i grupper 
Kemiska produkter (mängd)

A - Klarar BASTA

B - Klarar BETA
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6. Projektmål  
I inledningen av projektet formulerades mål avseende farliga ämnen i material, kemiska 
produkter och informationsöverföring. De beslutade målen skulle vara uppfyllda när 
projektet avslutades 2017.  

 

 Projektmål material 

1. Information om innehåll ska vara tillgänglig för samtliga varor (svarta tårtbiten 
0 %) 
Måluppfyllelse: Målet är ej uppfyllt. 
Andelen material och varor för vilka information finns tillgänglig har ökat under 
projektets gång men fortfarande saknas information för många material och 
varor. 

2. Inga material klassade i grupp C-Utfasning 
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. 
Inga material och varor är klassade i grupp C-Utfasning. Dock kvarstår 
osäkerhet kring de material och varor för vilka innehållet är okänt. 

 Projektmål kemiska produkter 

1. 60 % klassade i grupp A-Tillåten (antal)* 
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. 
När drivmedelsprodukter tas bort från statistiken klarar 65 % av de kemiska 
produkterna kriterierna för gruppen A-Tillåten. 

2. Inga produkter klassade i grupp C-Utfasning* 
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt. 
Inga kemiska produkter klassade i grupp C-Utfasning har använts i projektet. 
 
*exklusive drivmedel 

 Projektmål informationsöverföring 

1. Beskriva informationsöverföringen av farliga ämnen från byggskede till 
förvaltningsdata 
Måluppfyllelse: Målet uppfyllt t o m entreprenörens överlämnande av 
slutdokumentation till Investering. 
Informationsöverföring från Materialservice – Entreprenör: 
Vid projektets avslut finns klarlagd informationsöverföring från materialservice 
till entreprenörens materialförteckning – ”Leveransuppföljning Kund-
miljögrupper” från materialservice. 
Informationsöverföring från Entreprenör – Investering:  
Slutdokumentationen läggs in av entreprenören i PPI. 
Informationsöverföring Investering – Underhåll: 
Sker efter projektets avslut. 
Informationsöverföring Underhåll - Förvaltning: 
Sker efter projektets avslut. 
 

 

7. Produktval och substitution 
 
Under 2017 genomfördes ett fördjupat produktvalsarbete för sex av de produkter som 
fanns på aktuell kemikalieförteckning och klassats i grupp B-Riskminskning, vilket 
motsvarar material och varor som klarar BETA- kriterierna, tabell 7. Arbetet initierades 
då erfarenheter från tidigare projekt visat på gott resultat när resurser allokeras till 
arbetet med produktval och substitution. Speciellt intressant för fortsatt 
produktvalsarbete identifierades produktvalet för T-99,5 % Frysskydd vara, då denna 
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produkt baserat på mängd utgör 85 % av de B-klassade kemiska produkterna. Av de sex 
produkterna identifierades möjliga alternativ för två av produkterna och en produkt 
användes inte i entreprenaden. I detta projekt genomfördes inga utbyten då arbetet med 
fördjupat produktvalsarbete utfördes efter att användning redan påbörjats. 
Produktvalsarbetet och det underlag som tagits fram kan nyttjas i framtida projekt och 
visar återigen på att fokuserat arbete med produktval ger resultat men behöver göras i 
tidigare skeden i projekten. 

 

Tabell 7.  Fördjupat produktvalsarbete 

Produktnamn Leverantör Användningsområde Kommentar produktval Förbrukad 
mängd (l) 

Mercalin RS 
Märkspray 

Mercalin AB Färg och ytbehandling. 
Behöver inte använda 
rullvagn. 

Alternativ finns. 
1. Master Marker ECO från Spray Master 
AB (Grupp – A). Testad i projektet med 
resultat fullgott alternativ. 
 
2. Markerspray ECO från Andreas Stihl AG 
& Co. KG (fluorescerande) (Grupp – A) 
 
3. Master Marker Aqua från Spray Master 
AB (Grupp – A) 

5 

PTFE spray Wurth 
Svenska AB 

Smörjmedel. 
Smörjmedel med 
rostlösande verkan. 
Används på 
kontaktledningsfundam
ent. (bultar och 
muttrar). 

Alternativ finns. 
 
”5-56 + PTFE Aerosol” från CRC Industries 
ett alternativ? Testad i projektet med 
resultat fullgott alternativ. 
 

1 

Master zink Spray Master Färg och ytbehandling. 
Kallgalv. 
Rostskyddsprimer på 
skadade galvaniserade 
ytor, t e x vid kapning 
av räcken. 

Alternativ saknas. 
 
All kallgalv innehåller zink (offermetall).  
 
 

4 

T-99,5 % 
Frysskydd 
 

Kemetyl AB.  
 

Drivmedel och 
tillsatser. 
Används till 
arbetsfordon och 
liftmotorvagnar. 

Alternativ saknas. 
 
Används till motorfordon och 
liftmotorvagnar. Produkten krävs fortsatt 
för äldre maskiner - förhindra bromsar att 
frysa. Vid inköp av nya maskiner har 
Infranord har med kravställning miljö. 

94 

Isopropanol Statoil Fuel & 
Retail 
Lubricants 
Sweden AB 

 Används inte i projektet 1 

Corresit lack 
214 samt Röa 
214, 3 och 220 

Röa AB Färg och ytbehandling. 
Grön förbättringsfärg. 
Ska fästa på galvad 
stolpe och ska ha rätt 
färgnyans. 

Ej slutfört vid pilotprojektets avslut. 
 
Tekniska krav för färgen är framförallt 
nyansen men också att den ska fästa på 
galvad stolpe. Infranord har pågående 
arbete att undersöka om det finns möjliga 
alternativ. Kontakt har initierats med olika 
leverantörer. 

5 
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8. Sammanfattning och erfarenheter 
 
Både avseende kemiska produkter och material finns en tydlig trend som visar att om 
projektet fokuserar och arbetar aktivt med innehåll av farliga ämnen i byggprodukter 
kan andelen varor för vilka det saknas information samt andelen kemiska produkter 
som innehåller farliga ämnen minska.  
I projektets inledning ställdes frågan ”Hur långt kunde projektet Moholm-Falköping 
Bygga med BASTA avseende material och varor? Svaret på frågan är att om man räknar 
med alla material och varor som tillhandahållits av Trafikverket Materialservice och av 
Infranord kan man till minst 48 % bygga med BASTA. För övriga material och varor är 
innehållet okänt, figur 14.  

 

 
Figur 14. Projekt Moholm-Falköping kunde till 48 % ”Bygga med BASTA avseende material. 

 
 
För sammansatta varor finns det speciellt behov av framtida kontroll och uppföljning då 
informationsplikten enligt artikel 33 i Reach inte alltid levereras enligt principen ”en 
gång vara alltid vara”.  
Informationsplikten enligt artikel 33 i Reach innebär att om en vara innehåller mer än 
0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska leverantören av 
varan lämna information om säker användning till mottagaren. Under 2015 slog EU-
domstolen fast att för sammansatta varor ska principen ” en gång vara alltid vara” vara 
gällande i lagstiftningen. Det innebär att informationsplikten enligt artikel 33 i Reach 
ska tillämpas på varje enskild vara i en sammansatt vara. 
 
  

48%

52%

Så långt kunde Moholm-Falköping
Bygga med BASTA

Material och varor (antal)

A - klarar BASTA

OKÄNT innehåll
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Hur långt kunde projektet Moholm-Falköping Bygga med BASTA avseende kemiska 
produkter? Svaret på det blev att man till 55 % kunde ”Bygga med BASTA”, figur 15.  

 

 
Figur 15. Projekt Moholm-Falköping kunde till 55 % ”Bygga med BASTA avseende kemiska 
produkter.  

 
*I denna siffra ingår 3 stycken drivmedel klassade i gruppen B-Riskminskning. Dessa 
är MK1 och ska enligt Trafikverkets krav användas i första hand.   
 
Projektets kemikalie- och materialförteckning från slutdokumentationen finns bilagt i 

”Bilagor till Pilotprojekt Moholm – Falköping”. 

 

 
  

55%
45%

Så långt kunde Moholm- Falköping 
Bygga med BASTA 

Kemiska produkter (antal)*

A - Tillåten

B - Riskminskning



sida 22 
 

8.1 Erfarenheter och förbättringsförslag från projektet 
Under projektets gång har erfarenheter och reflektioner dokumenterats och 
sammanställts. Vid genomfört slutmöte lyftes de största och övergripande 
erfarenheterna och förbättringsförslagen från genomfört projekt. Dessa redovisas 
nedan: 
 

 Leverantörskontakter och branschsamverkan är avgörande i arbetet med att 
tillgängliggöra information om innehåll i varor. Täta kontakter och uppföljning ger 
bra resultat. 

 Arbetet som krävs för att göra fördjupat produktvalsarbete lönar sig. Det sker en 
ständig produktutveckling hos leverantörer och nya produkter sätts på marknaden. I 
projektet tydliggörs detta i det fördjupade produktvalsarbetet för B-klassade 
kemiska produkter som genomfördes. För minst 2 av 5 B-klassade kemiska 
produkter kunde alternativ identifieras. 

 Infranord handlade upp Produktkollen som stöd i arbetet med produktval och 
substitution. Om Produktkollen ska användas i kommande entreprenader där 
Trafikverket är beställare behöver upphandlingen av tjänsten på vissa punkter 
förtydligas för att det arbete som Produktkollen utför ska ge ett resultat som 
motsvarar Trafikverkets krav. 

 Infranord styr i sina upphandlingar att leverantörer ska verifiera BASTA/BETA-
kriterier via bedömningssystem. Bedömningssystemen BASTA, BVB och SundaHus 
godkändes av Infranord. Det är troligt att om Infranord även hade godkänt 
egendeklaration så hade andelen varor där information om innehåll saknas varit 
mindre. Det är oklart om det i ett längre perspektiv är bra eller dåligt för Infranord 
att även godkänna egendeklaration. 

 Det saknas fortfarande information om innehåll av farliga ämnen för varor som bör 
vara okomplicerade ur detta perspektiv, t e x betongfundament och konsol. Det är 
fortsatt högprioriterat att ha kontakt med leverantörer generellt. Det är för tidigt att 
börja fokusera enbart på leverantörer till erkänt svårare varor, såsom t e x vissa 
elektronikkomponenter. 

 För sammansatta varor finns det speciellt behov av framtida kontroll och 
uppföljning då det för dessa inte alltid levereras information enligt artikel 33 i Reach 
i enlighet med principen ”en gång vara alltid vara”.  
(Informationsplikten enligt artikel 33 i Reach innebär att om en vara innehåller mer 
än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska leverantören 
av varan lämna information om säker användning till mottagaren. 
Informationsplikten ska tillämpas på varje enskild vara i en sammansatt vara). 

 
Förbättringsförslag 
Det har inom projektet framförts önskemål om ytterligare förbättringar med 
informationsöverföring som Trafikverket kommer att ta med i kommande 
utvecklingsinsatser: 

 ”Leveransuppföljning kund – miljö” som tillhandahålls av Trafikverket 
Materialservice bör ha format som motsvarar TMALL 0558 

 Utskrift av kemikalieförteckning från Chemsoft bör ha format som motsvarar 
TMALL 0559. 

 

 

 

 

 


