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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 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 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 av 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. 

Väg 49 Gustavstorp−Rude 
Väg 49 Gustavstorp−Rude i Askersunds kommun är den andra etappen av 
ombyggnaden av väg 49 mellan Stubbetorp och Rude. Väg 49 är en viktig förbindelse på 
Vätterns västra sida för trafiken mellan Bergslagen, Mälardalen och Västkusten. Den 
gamla vägen mellan Gustavstorp och Rude har mycket dåliga siktförhållanden och är 
olycksdrabbad. Den nya vägen blir en så kallad mötesfri landsväg med ett vajerräcke 
som skiljer körriktningarna åt. I den nya anslutningen till väg 50 vid Stjärnsund byggs 
trafikplats med planskild korsning där uppförandet av ny bro är en viktig del av 
projektet (figur 1). 

Projektets omfattning: 
- Ny väg byggs på en sträcka av 3.2 km som mötesfri landsväg med 1+1 körfält med 
vajerräcke samt en sträcka med 2+1 körfält. 
- Ny trafikplats med planskild korsning och uppförande av bro vid anslutning till väg 50. 
- Vägbredden varierar mellan 10.3 och 13.3 meter. 
- Kostnaden (inklusive produktionsstöd) är beräknad till 71,5 Mkr.(2010-01 prisnivå). 
- Utförandeentreprenad (väg), totalentreprenad (bro), entreprenör är Skanska. Byggtid 
2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. RV 49 Gustavstorp-Rude. 

  



 

3 Utgångsläge  

När pilotprojektet BmB startade var projektet Väg 49 Gustavstorp−Rude i byggskede. 
Projektet var i full produktion av ny väg, bro och trafikplats. Samtliga produktval 
avseende kemiska produkter och material var redan gjorda.  
 

Material och varor – 2014-06-01 
Vid utgångsläget hade totalt 15 material och varor som används i projektet förts upp på 
materialförteckningen som registrerats i BASTA Projekthanteraren (bilaga 1). 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 sex stycken vilket utgjorde 40 %. Nio produkter fanns inte 
registrerade i något av systemen och dess innehåll kunde inte verifieras i utgångsläget 
(tabell 1, figur 2). Mängder för de aktuella materialen fanns ej angivet i 
materialförteckningen. Omräkning kunde ej göras till material och varors klassning 
fördelat på mängden. 
Tabell 1. Material och varors klassning och registrering. 

Certifieringssystem 
 

Antal produkter Procentuell fördelning (%) 

BASTA (Motsvarande A) 
 

4 27 

Sunda Hus (Motsvarande A) 
 

2 13 

Totalt verifierade i 
certifieringssystem 

6 40 

OKÄNT innehåll, ej registrerade 
 

9 60 

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

15 100 

 

Figur 2. Material och varors klassning.  
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Kemiska produkter – 2014-06-01 
Kemikalieförteckningen som upprättats i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem 
innehöll vid utgångsläget totalt 29 stycken kemiska produkter. För fullständig 
förteckning se bilaga 2. 13 produkter (45 %) klassas i gruppen ”Ska ej granskas”, sex 
produkter (21 %) i grupp A-Tillåten och tio produkter (34 %) i grupp B-Riskminskning. 
Ingen produkt klassas som C-utfasning (figur 3). 

 

Figur 3 Fördelning av antal kemiska produkter utifrån Trafikverkets klassning i grupper. 

De största produkttyperna sett till antal använda kemiska produkter var Smörjmedel 
och Färg & ytbehandling (tabell 2).  

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

Produkttyp 
 

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

Smörjmedel 
 

9 (31) 8 1 0 

Färg & 
ytbehandling 

6 (21) 1 0 5 

Drivmedel & 
tillsatser 

5 (17) 4 1 0 

Lim & 
tätningsmedel 

3 (10) 0 1 2 

Bruk & 
Injekteringsmedel 

2 (7) 0 2 0 

Sprängmedel 
 

2 (7) 0 1 1 

Övrigt  
 

2 (7) 0 0 2 

Totalt 
 

29 13 6 10 
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Av de 29 produkterna i kemikalieförteckningen fanns mängd angivet för 14 produkter. 
Vid omräkning till mängd tillhörde nära 100 % av mängden grupp ”B-Riskminskning”.  
Detta till följd av att en produkt utgjorde 99.8% av den totala mängden. Togs denna 
storvolymprodukt, som var ett sprängmedel, bort från statistiken tillhörde 44 % av total 
mängd grupp ”Ska ej granskas” 26 % grupp ”A-Tillåten” och 30 % grupp ”B-
Riskminskning”,  (figur 4). Statistiken är dock osäker då information om mängd endast 
fanns om knappt hälften av produkterna.  

 
Figur 4. Fördelning av mängd kemiska produkter utifrån Trafikverkets klassning i grupper. Den 
produkt som utgör 99.8% 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, Smörjmedel (56 %) (tabell 3).  

Tabell 3. Sammanställning största produkttyper och klassning (mängd i procent). Den produkt 
som utgör 99.8% av vikten har tagits bort från statistiken i tabellen. 

Produkttyp 
 

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

Smörjmedel 
 

56 53 47 0 

Färg & 
ytbehandling 

22 6 0 94 

Drivmedel & 
tillsatser 

14 96 4 0 

Lim & 
tätningsmedel 

8 0 0 100 
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4 Progress (frågeställningar, lösningar, 
produktval etc.) 

Projektet BmB genomfördes genom ett aktivt arbete av beställare och entreprenör 
avseende 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. När projektet BmB påbörjades och 
genomfördes var Projekt RV49 Gustavstorp-Rude mitt i byggskede och endast ett fåtal 
månader av projektet kvarstod. Produktval hade i stort utförts i tidigare skeden men 
genom projektstödsgruppen kunde stöd vid insamlandet av information och 
erfarenheter fångas upp.  

 
Progress material och varor 2014-09-30 
Genom ett aktivt arbete med att dokumentera inbyggda material och varor i 
materialförteckningen hade totalt 37 material och varor som används i projekt Väg 49 
Gustavstorp−Rude registrerats i BASTA Projekthanteraren vid det aktuella datumet.  

Antalet material och varor som klassas som A-Tillåten vilket motsvarar BASTA-
kriterierna och som fanns registrerade i BASTA-registret eller motsvarande system 
(Sunda Hus, Byggvarubedömningen) var 20 stycken vilket utgjorde 54 %. 18 produkter 
fanns inte registrerade i något av systemen och dess innehåll kunde inte verifieras (tabell 
4, figur 5). Mängder av materialen fanns endast angivet för ett fåtal material i 
förteckningen. Omräkning kunde därför inte göras till material och varors klassning 
fördelat på mängden.  

Tabell 4. Material och varors klassning och registrering. 

Certifieringssystem 
 

Antal produkter Procentuell fördelning (%) 

BASTA (Motsvarande A) 
 

8 22 

Sunda Hus (Motsvarande A) 
 

4 11 

Byggvarubedömningen (Motsvarande A) 
 

8 22 

Totalt verifierade i certifieringssystem 
 

20 54 

OKÄNDA innehåll, ej registrerade 
 

17 46 

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

37 100 

 



 

Figur 5. Material och varors klassning.  
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Progress kemiska produkter 2014-09-30 
Vid angivet datum hade endast en fåtal mindre justeringar gjorts på 
kemikalieförteckningen utifrån utgångsläget. Ingen ny sammanställning avseende 
föredelningen i grupper gjordes. 
 
Vid det aktuella datumet utfördes istället en genomgång för att undersöka de produkter 
som vid aktuellt datum fanns på förteckningen och som var undantagna 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. Bedömning av samtliga dessa kemiska produkters ingående ämnens 
egenskaper och klassning utifrån Trafikverkets kriterier utfördes. Av de 19 kemiska 
produkter som ingick i genomgången klassas 11 stycken (58 %) i gruppen A-Tillåten och 
åtta stycken (42 %) i gruppen B-Riskminskning (figur 6).  Av de produkter som 
klassades i grupp B-Riskminskning var sex produkter drivmedel och två produkter 
smörjmedel. 
 

Figur 6. Kemiska produkter undantagna från granskning klassade i grupper utifrån ingående 
ämnen. 
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Dokumentation 

Kemikalie- och materialförteckning 
Under projektets gång samlades kontinuerligt information in till kemikalie- och 
materialförteckning. Att få tillgång till fullständig information var delvis svårt till följd av 
brist på resurser som arbetar med frågan samt leverantörers ledtider för att ta fram 
information. Sammanställningar i denna projektdokumentation har gjorts utifrån 
tillgänglig information vid varje enskilt tillfälle.  
 

Produktvalsanalyser och farobedömningar  
Produktvalsanalyser och farobedömningar saknas för samtliga produkter i 
kemikalieförteckningen. Projektet avslutas i november 2014 vilket gör att ett 
upprättande av farobedömningar och produktvalsanalyser till största delen skulle bli en 
efterkonstruktion med begränsad nytta för både projektet och Trafikverket. Under 
projektets gång överrenskom att det inte är nödvändigt att projektet upprättar 
farobedömningar och produktvalsanalyser trots att detta står i strid med Trafikverkets 
krav och kriterier för farliga ämnen i kemiska produkter och bör hanteras som en 
avvikelse i projektet något som tas upp under avsnitt 6. 
 

Slutdokumentation 
Enligt Trafikverkets krav för farliga ämnen i material, varor och kemiska produkter ska 
slutdokumentationen bestå av materialförteckning och kemikalieförteckning enligt 
mallar för minimikrav. För RV 49 innebär det att kemikalieförteckning i Trafikverkets 
kemikaliehanteringsystem Chemsoft och materialförteckning i BASTA 
Projekthanteraren bifogas som slutdokumentation. Ett fortsatt arbete krävs för att 
kunna genomföra ett effektivt överlämnande av information till drift och underhåll. 
 

 

  



BIM 
I projektet modellerades delen bro i BIM. Under projektet BmB framfördes önskemål att 
införa attributen för farliga ämnen i modellen. Hanna Skåneberg som arbetat med BIM i 
projektet genomförde detta och lade in samtliga kemiska produkter och material som 
byggts in i bron, se figur 7. Information från modellen kan exporteras till Excel och 
generera en förteckning över inlagd information om produktnamn, leverantör, mängd 
samt klassning/grupp. Om informationen kompletterades med ytterligare några attribut 
skulle detta kunna räcka som materialförteckning/kemikalieförteckning för att uppfylla 
Trafikverkets krav på dokumentation. I modellen kan ett obegränsat antal attribut och 
information infogas. Det möjliggör att Trafikverkets krav på material- och 
kemikalieförteckning skulle kunna uppfyllas. Även enskilda dokument så som 
produktvalsanalys, farobedömningar och riskanalyser kan infogas i modellen. Detta gör 
man genom att skapa en separat miljörapporteringsdel i modellen där dokument 
infogas.  
Omfattande diskussioner fördes i projektet avseende hur resurskrävande arbetet är att 
lägga till attributet ”Farliga ämnen” i BIM. Erfarenheter från detta projekt visar att det 
mest arbetskrävande arbetet är den initiala programmeringen men att arbetet därefter 
är mycket enkelt och kan effektivt utföras. Om detta skulle ingå som en del av kraven i 
entreprenaden blir arbetet betydligt mindre då det initiala programmeringsarbetet kan 
kopieras från projekt till projekt.  

Figur 7. Modell i BIM för Bro i projekt RV49 Gustavstorp-Rude med attribut farliga ämnen. 
Exempel med markering (rosa) för den kemiska produkten Fabriksbetong färsk betongmassa.  

 
 

  



 

Projektmål 
Utifrån det utgångsläge som kunde fastställas avseende farliga ämnen i material och 
kemiska produkter formulerades under projektets gång 4 mål för projektet. Dessa skulle 
vara uppfyllda när projektet avslutas 2014.  

 
1. Kemikalie- och materialförteckningarna ska vara kompletta (innehålla 

samtliga produkter, mängder och anläggningsdelar). 
2. Information om innehållet ska finnas för samtliga material/varor. 
3. Antalet kemiska produkter klassade i grupp B-Riskminskning ska halveras 

från 10 stycken till 5 stycken och ersättas med produkter klassade i grupp A 
–Tillåten eller !-Ska ej granskas. 

4. Undersöka möjligheten att halvera mängden sprängmedel klassat som B-
Riskminskning och ersätta med produkter klassade i grupp A-Tillåten. 

 



Produktval och substitution 
När projektet BmB påbörjades och genomfördes var Projektet RV49 Gustavstorp-Rude 
mitt i byggskede och produktval i stort var slutfört blev produktvalsarbetet inom BmB i 
detta pilotprojekt en efterhandskonstruktion som tittar på möjligheter att substituera 
vissa kemiska produkter och som kan nyttjas som erfarenhet i andra projekt.  
 
En genomgång av kemiska produkter som fanns med på kemikalieförteckningen under 
projektets gång och som klassas i grupp B-riskminskning (juli 2014) utfördes och 
alternativa produkter föreslogs.  Flera möjliga alternativ finns och att reducera antalet 
B-klassade produkter är möjligt. Tolv stycken kemiska produkter klassade i grupp B-
Riskminskning ingick i arbetet med produktval och substitution. Sökning efter 
alternativa produkter genomfördes i Trafikverkets kemikaliehanteringsystem Chemsoft 
och i BASTA-registret. Leverantörer kontaktades samt sökningar gjordes allmänt på 
internet. Säkerhetsdatablad och tekniska beskrivningar för alternativa produkter gicks 
igenom och bedömning av alternativa produkters relevans gjordes tillsammans med 
teknisk kunniga personer i projekt RV49. Tre produkter kunde konstaterats att de inte 
använts i projektet utan hade ”följt med” från tidigare projekt och borde i tidigt skede 
tagits bort från arbetsplatsen och förteckningen. Detta är något som tagits med som en 
viktig erfarenhet från projektet. För sammanfattning av produktvalsanalyser se tabell 5. 

Tabell 5. Genomförda produktvalsanalyser för produkter klassade i grupp B-Riskminskning 

Produktnamn Leverantör Produkttyp Kommentar  

3486 Rust-Oleum Vattenfast Rust-Oleum Netherlands BV 
Färg och 
ytbehandling 

Produkten har ej 
används i 
projektet 

Bituprimer Alteco Technik GmbH 
Färg och 
ytbehandling 

Alternativ finns ej 

Promarker PG Miljö 
Färg och 
ytbehandling 

Alternativ finns: 
MasterMarkör 
Aqua 

StoCryl HG 200 STO Scandinavia AB 
Färg och 
ytbehandling 

Produkten är 
registrerad i 
BASTA  

Striper Pro Mercalin AB 
Färg och 
ytbehandling 

Alternativ finns: 
MarkersprayEco 

Zinc Primer Aerosol CRC Industries Sweden AB 
Färg och 
ytbehandling 

Alternativ finns ej 

NM Försegling 62 FA Tix Nils Malmgren AB 
Lim och 
tätningsmedel 

Alternativ finns ej 

NM Härdare 62 FB Nils Malmgren AB 
Lim och 
tätningsmedel 

Alternativ finns ej 

Sika Boom-S Sika Sverige AB 
Lim och 
tätningsmedel 

Produkten har ej 
används i 
projektet 

Minex Eco Norab AB 
Sprängmedel Alterantiv finns 

delvis: 
Se separat 
information nedan 

Perkadox 33 Akzo Nobel 
Övrigt Produkten har ej 

används i 
projektet 

T-Gul Tändvätska Kemetyl AB 
Övrigt Alternativ finns: 

Kemetyl t-gul Bio 
tändgele 



 

Produktval sprängmedel – Minex Eco 
Minex eco är ett blandsprängämne av typen dynamit. Produkten används som 
bottenladdning och är klassad som B-Riskminskning i Trafikverket 
kemikaliehanteringssystem. I denna sammanställning har Minex Eco betraktats och 
hanterats som en kemisk produkt. Vid projektets slut framkom dock att Minex Eco ska 
klassificeras som vara, vilket inte påverkar det kemiska innehållet eller den genomförda 
produktvalsanalysen. 

Det är möjligt att byta ut bottenladdningar, mot patronerad emulsion som är klassad 
som A-Tillåten (se figur 8). Patronerad emulsion är bättre ur flera hänseenden. Vid 
tillverkning av dynamit och vid sprängningstillfället finns säkerhetsrisker som kan 
undanröjas om produkten ersätts med en patronerad emulsion. Den franska 
motsvarigheten till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har förespråkat att 
användning av dynamit ska förbjudas, dock utan slutdatum. Användningen av och 
arbetet för att utveckla patronerad emulsion har till följd av detta ökat. 

 

Figur 8. Bild på patronerad emulsion 

Historiskt har patronerad emulsion associerats med detonationssvårigheter. Tekniken 
har dock utvecklats och de detonationssvårigheter som fanns på 1980-talet har sedan 
länge eliminerats. Dock kvarstår vissa svårigheter med användning av emulsioner men 
skulle kunna utgöra ett verkligt alternativ i framtiden.  

Produktvalsanalysen som genomfördes i detta projekt föreslår att patronerad emulsion 
(exempelvis produkten EXEM 100) skulle kunna används istället för den aktuella 
produkten Minex eco. För att antända patronerad emulsion krävs en primer av dynamit 
motsvarande Minex Eco. Detta är dock en avsevärt mindre mängd än den som används 
som bottenladdning.  

 

 

 

  



5 Slutläge 

Material och varor – 2014-10-29 
Totalt har 39 material och varor som används i projekt Väg 49 Gustavstorp−Rude 
noterats på materialförteckningen som gjorts i BASTA Projekthanteraren (bilaga 1).  
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) är 30 stycken och utgör 77 %. Nio produkter finns 
inte registrerade i något av systemen och dess innehåll kan inte verifieras i dagsläget 
(tabell 6, figur 9). 
 

Tabell 6. Material och varors klassning och registrering. 

Certifieringssystem Antal produkter Procentuell fördelning (%) 

BASTA (Motsvarande A) 11 28 

Sunda Hus (Motsvarande A) 6 15 

Byggvarubedömningen (Motsvarande A) 13 33 

Totalt verifierade i certifieringssystem 30 77 

OKÄNDA innehåll, ej registrerade 9 23 

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

39 100 

 

Figur 9. Material och varors klassning.  
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Omräkning av mängder till kilo/ton har genomförts för samtliga varor i 
materialförteckningen. Totalt har cirka 2 600 ton material och varor som omfattas av 
Trafikverkets krav för farliga ämnen används i projektet1. 2 000 ton av den totala 
mängden (77 %) utgörs av halvvarm och varm asfalt.  Vid omräkning till mängd kan 
innehåll verifieras för 99 % av projektets använda material och varor då dessa finns 
registrerade i BASTA-registret eller i motsvarande system (Sunda Hus, 
Byggvarubedömningen). Tas mängden asfalt bort från sammanställningen utgör 
gruppen som klassas som A-BASTA 79 % och gruppen med OKÄNT innehåll 21 %, figur 
10. 

 

Figur 10. Material och varors klassning. Asfalt som utgör 77 % av den totala mängden har tagits 

bort från statistiken i figuren.   

 

  

                                                           
1 Jord-, berg- och schaktmassor som används vid anläggningsbyggande omfattas inte av Trafikverkets krav på 
farliga ämnen i material och varor. Dessa ingåe således inte i denna sammanställning. 
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Kemiska produkter – 2014-10-24 
Kemikalieförteckningen innehåller totalt 36 stycken kemiska produkter. För fullständig 
förteckning se bilaga 2. 20 produkter (55 %) är klassade i gruppen ”Ska ej granskas”, sex 
produkter (17 %) är klassade i grupp A-Tillåten och tio produkter (28 %) tillhör grupp B-
Riskminskning. Ingen produkt är klassad som C-utfasning (figur 11). 

Figur 11.  Fördelning av antal kemiska produkter utifrån Trafikverkets klassning i grupper. 

De största produktgrupperna sett till antalet använda kemiska produkter är Smörjmedel 
och Färg & ytbehandling (tabell 7).  

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

Produkttyp 
 

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

Smörjmedel 
 

12 (33) 11 1 0 

Färg & 
ytbehandling 

7 (19) 1 0 6 

Drivmedel & 
tillsatser 

7 (19) 6 1 0 

Lim & 
tätningsmedel 

2 (6) 0 0 2 

Övrigt  
 

4 (11) 1 2 1 

Bruk & 
Injekteringsmedel 

1 (3) 0 1 0 

Sprängmedel 
 

2 (6) 0 1 1 

Rengöringsmedel 
 

1(3) 1 0 0 

Totalt 
 

36 20 6 10 
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Sammanställning av mängder visar att cirka 850 ton kemiska produkter byggts in i 
entreprenaden. Av dessa utgör ett sprängmedel (23,5%) klassat i grupp B-
Riskminskning och en betongprodukt (76 %) klassad i grupp A-Tillåten nära 100 % av 
den totala mängden. Tas dessa produkter bort från sammanställningen av mängder 
tillhör 40 % av totala mängden gruppen ”ska ej granskas” 45 % utgörs av gruppen ”A-
Tillåten” och 15 % utgörs av gruppen ”B-Riskminskning”, (figur 12).  

 
Figur 12. Fördelning av mängd kemiska produkter utifrån Trafikverkets klassning i grupper. De 
produkter som utgör 99,5% av vikten tagits bort från statistiken i figuren. 

Då de ovan nämnda storvolymsprodukterna räknas bort är produkttyperna Smörjmedel 
och Färg- och ytbehandling sett till mängd de största produkttyperna (tabell 8).  
 

Tabell 8. Sammanställning största produkttyper och klassning (mängd i procent). De produkter 
som utgör 99,5% av vikten tagits bort från statistiken i tabellen. 

Produkttyp 
 

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

Drivmedel & 
tillsatser 

27 94 6 0 

Sprängmedel 
 

26 0 100 0 

Smörjmedel 
 

23 63 37 0 

Färg & 
ytbehandling 

12 4 0 96 
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5: Sammanfattning och erfarenhetsåterföring 

Användning av kemiska produkter och material 

Material och varor 
Totalt har cirka 2 600 ton material och varor som omfattas av Trafikverkets krav för 
farliga ämnen används i projektet. 2 000 ton av den totala mängden (77 %) utgörs av 
halvvarm och varm asfalt.  Antalet material och varor som tillhör gruppen” OKÄNT 
innehåll” har minskat från 60 % när projektet startade till 23 % när projektet avslutades.   

 

 
Svaret på frågan ”Hur långt kunde RV 49 Bygga med BASTA?” är att man till minst 77 % 
kan bygga med BASTA, övrigt innehåll är okänt.  
 

 

 
Efter pilotprojektet avslutats och sammanställning av dokumentation för denna 
slutrapport har leverantörskontakter fortsatt och ytterligare information har kunnat 
erhållas om de aktuella materialen och varorna. Efter den kompletterande 
informationen visade sammanställning att till 87 % kan man ”Bygga med BASTA”. 
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Kemiska produkter 
Totalt har cirka 850 ton kemiska produkter byggts in i entreprenaden. Av dessa utgör ett 
sprängmedel (23,5%) klassat i grupp B-Riskminskning och en betongprodukt (76 %) 
klassad i grupp A-Tillåten nära 100 % av den totala mängden. I Stora drag kan därför 
slutsatsen dras att sett till mängd utgör 76 % av den totala mängden produkter klassade i 
grupp A-Tillåten och 23,5% B-Riskminskning. 

Antalet kemiska produkter klassade i gruppen B-Riskminskning har minskat från 34 % 
när projektet startade till 28 % vid avslutat projekt.  

 

 
Om det i slutliga sammanställningen vägs in resultatet från genomfört 
produktvalsarbete (antal kemiska produkter klassade i grupp B-Riskminskning som kan 
ersättas med produkt klassad i grupp A-Tillåten) samt genomgången av produkter som 
tillhör gruppen ”!-Ska ej granskas” (antagande att 58 % tillhör grupp A-Tillåten och 42 % 
tillhör grupp B-Riskminskning) är det sammantagna svaret på frågan ”Hur långt kan 
man Bygga med BASTA i RV49?” att man till 61 % kan man bygga med BASTA. 

 

 

*Så långt kan man Bygga med BASTA i RV 49 Gustafstorp-Rude baseras på 
antagande om att produktvalsarbete skulle ha utförts enligt punkt 3 i denna 
dokumentation samt att de produkter som klassas i grupp !-Ska ej granskas fördelas i 
grupp A och B enligt Trafikverket kriterier. Av de produkter klassades i grupp B-
Riskminskning är hälften drivmedel miljöklass 1 eller alkylatbensin vilket är bästa 
produktval inom sina produkttyper och användningsområden trots innehållet av 
riskminskningsämnen.  
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Projektets målsättningar 

1. Kemikalie- och materialförteckningarna ska vara kompletta (innehålla 
samtliga produkter, mängder och anläggningsdelar) 

Uppföljning: 
Arbetet med att sammanställa information till kemikalie- och materialförteckning har 
delvis varit svårt och tagit mycket tid i anspråk under projektets gång. 
Kemikalieförteckningen saknar i slutdokumentationen mängder för ett antal produkter 
och anläggningsdelar är ej inlagt för alla produkter. Samtliga produkter som saknar 
mängd i slutdokumentationen sådana som ej har använts i projektet. 

2. Information om innehållet ska finnas för samtliga material/varor 

Uppföljning: 
Den slutliga sammanställningen visar att information saknas för 23 % av de inbyggda 
materialen. Indikationer finns dock på att dessa inom den närmsta framtiden kommer 
registreras i Byggvarubedömningen eller BASTA.  

3. Antalet kemiska produkter klassade i grupp B-Riskminskning ska 
halveras från 10 stycken till 5 stycken och ersättas med produkter klassade i 
grupp A –Tillåten eller som !-ska ej granskas. 

Uppföljning: 
I utgångsläget innehöll kemikalieförteckningen 10 (34 %) kemiska produkter klassade i 
grupp B-Riskminskning. Vid slutsammanställningen innehöll förteckningen 10 (28 %) 
kemiska produkter klassade i grupp B-Riskminskning. Detta till följd av att 
förteckningen kompletterats under projektets gång.  

Projekt RV49 var så pass långt kommet när produktvalsarbete inom Bygga med BASTA 
genomfördes att substitution ej kunde genomföras. Det genomförda produktvalsarbetet 
visar dock att 5 (42 %) av de aktuella produkterna klassade i grupp B-Riskminskning 
skulle kunna bytas ut mot alternativ som klassas i Grupp A-Tillåten. Även 3 produkter 
(25 %) av produkterna som fanns med i produktvalsarbetet hade aldrig använts i 
projektet utan fanns endast kvar i kemikaliebodar som följt med från andra projekt. 
Utifrån det arbete som genomfördes kan konstateras att med produktvalsarbete och 
inventering av vilka produkter som används i projekten kan antalet produkter klassade i 
grupp B-Riskminskning mer än halveras med en relativt begränsad insats.  

4. Undersöka möjligheten att halvera mängden sprängmedel klassat som B-
Riskminskning och ersätta med produkter klassade i grupp A-Tillåten 

Uppföljning: 
Produktvalsanalys visar att det kan vara möjligt att ersätta mer än 50 % av de använda 
sprängmedelen klassade i grupp B-Riskminskning med produkt klassad i grupp A-
Tillåten. Detta till följd av att alternativ finns se avsnitt 4, dock krävs vid substitution till 
patronerad emulsion som föreslås att det används en primer som är klassas i grupp B-
Riskminskning. 

 

 

 

 

  



 

Produktval 
Arbetet med produktval i detta projekt blev i stort en efterhandskonstruktion då 
projektet var så pass långt kommet. Arbete med produktval bör komma in i tidiga 
skeden och integreras med övrigt arbete i projektering och produktionsplanering. 
Befinner man sig som i detta projekt i byggskede finns dock stora möjlighet att med en 
relativt liten insats och med små medel minska användningen av farliga ämnen i 
anläggningen. Produktvalsarbete i byggskede bör alltid föregås av en inventering av 
vilka kemiska produkter och material som faktiskt används i projektet. I detta projekt 
visades att fler av de produkter som produktvalsanalyser utfördes för inte hade använts i 
projektet eller att alternativ fanns. Genom att vidga vyerna och prova ny eller alternativ 
teknik exempelvis gällande sprängning kan man med mycket små förändringar minska 
användningen avsevärt då sprängmedel var en produkttyp där en stor mängd av de 
totala kemiska produkterna användes.  
 
Dokumentation 
Trafikverket ställer krav på upprättande av produktvalsanalyser när en kemisk produkt 
skickas in för granskning till Trafikverket Kemikaliegranskningsfunktion. Oavsett om 
produkten skickas in för granskning eller inte ska alltid Miljöbalkens produktvalsprincip 
tillämpas. För produkter klassade i grupp B-Riskminskning ska även farobedömningar 
upprättas. I detta projekt fanns ej denna dokumentation.  

Ett effektivt sätt att arbeta med dokumentation i flera led är att integrera aspekten 
farliga ämnen i BIM. I detta pilotprojekt inom Bygga med BASTA har vi med enkla 
medel kunnat påvisa hur attributet farliga ämnen kunde infogas i modellen. Att de krav 
på farliga ämnen som ställs avseende förteckningar och dokumentation kan infogas i 
modellerna underlättar även hanteringen vid överlämnande till drift och underhåll.  

  



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 
BASTA´s 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 
ska bedömas utifrån varje enskild vara måste verifieras genom BASTA-registrering eller 
av leverantörsintyg.  

En genomgång av de material och varor som används i RV49 Gustavstorp-Rude och vars 
innehåll verifierats genom bedömning i Sunda hus eller Byggvarubedömning är 4 varor 
av typen sammansatta varor.  

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 görs slutgiltiga produktval. 

 I det här projektet var en inventering av förekommande kemiska produkter och 
material/varor en förutsättning för att få en bra startpunkt avseende vilka 
produkter som användas/fanns på arbetsplatsen. Det grundliga arbetet har 
resulterat i kemikalie- och materialförteckningar som kan användas som 
”basmallar” för bro/väg projekt. 

 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 resurser i projektet. 

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

 För material bör fokus vara att minska den ”svarta tårtbiten” och därmed 
inhämta information om samtliga material. Fokus i arbetet med kemiska 
produkter bör vara att minska den orangea och 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.  

  



 

Bilaga 1 – Materialförteckning 

Materialförteckning Väg 49 Gustavstorp−Rude 2014-06-01 

Varugrupp 
 

Art.benämning Leverantör Mängd Klassning 

Brunnar 
 

KANMAX PG mellandel S:t Eriks AB  - A - BASTA 

Brunnar 
 

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

Brunnar 
 

KANMAX PG överdel S:t Eriks AB - A - BASTA 

Papprodukter 
 

Membrane 5 Icopal AB - A - BASTA 

Cement 
 

Mebradrain BAT Cofra  - A - SHMD 

Cement 
 

Oarmerade rörkonstruktioner - Kanmax, (ospeci S:t Eriks AB  - A - SHMD 

Cement 
 

Armering - - OKÄND 

Cement FDV 600 flytende ramme, lokk, ristlokk og telror Trelleborg Building Systems  - OKÄND 

Cement Betong - - OKÄND 

Cement 
 

Räcke bro - - OKÄND 

Cement Non Woven Polypropylene Geotextiles Thrace NG / Thrace 
Polybulk AB 

- OKÄND 

Cement 
 

Krah lättviktsrör i PEH Terana AB - OKÄND 

Cement AsfaGrid Thrace Polybulk / 
Scandinavian Terra Tec AB 

- OKÄND 

Cement PP Extruded Biaxial Geogrids Thrace Polybulk / 
Scandinavian Terra Tec AB 

- OKÄND 

Cement 
Rörbro MP200 (typ V3 korrugerad) 

ViaConAB - OKÄND 

 

  



Materialförteckning Väg 49 Gustavstorp−Rude 2014-10-24 

Varugrupp Art.benämning Leverantör Mängd Klassning 

Isolering, bro Membrane 5 Icopal AB 1170 A-BASTA 

Vägöverbyggnad MAX-kona S:t Eriks AB 5900 A-BASTA 

Vägöverbyggnad Lock till MAX-kona S:t Eriks AB 800 A-BASTA 

Vägöverbyggnad KANMAX PG mellandel S:t Eriks AB 2550 A-BASTA 

Vägöverbyggnad.  KANMAX PG bottendel S:t Eriks AB 3010 A-BASTA 

Vägöverbyggnad MAX-mellandel S:t Eriks AB 10500 A-BASTA 

Vägöverbyggnad MAX-mellandel med plan botten S:t Eriks AB 10000 A-BASTA 

Vägöverbyggnad  KANMAX PG överdel S:t Eriks AB 16416 A-BASTA 

Vägöverbyggnad  Pipe seal, Gummipackning (till betongbrunn) Trelleborg Pipe Seals 
Lelystad BV 

5 A-BASTA 

Vägöverbyggnad Pipe seal Trelleborg Pipe Seals 
Lelystad BV 

2 A-BASTA 

Vägöverbyggnad Pipe seal Trelleborg Pipe Seals 
Lelystad BV 

2 A-BASTA 

Armering, bro Armeringsstål. Slätt SS260S 8mm á 6 BE Group Sverige AB 25000 A-BVB 

Vägöverbyggnad Mittbalk, 1P Birstaverken AB 10000 A-BVB 

Vägräcke över bro  Megarail ec 44 Birstaverken AB 79 A-BVB 

Vägöverbyggnad  Dräneringsrör Dahl 625 A-BVB 

Vägöverbyggnad Markrördelar PP (polypropen) Dahl Sverige AB 6 A-BVB 

Vägöverbyggnad Pem-rör för sättningsmätning Dahl Sverige AB 473 A-BVB 

Vägöverbyggnad Markrör PVC 110x6m Dahl Sverige AB 2 A-BVB 

Armering, bro Najtråd i nystan 1,7mm HauCon Sverige AB 100 A-BVB 

Bro Betongkloss HauCon Sverige AB 447 A-BVB 

Vägöverbyggnad Vägskyltar GS Meag Genevad AB 1210 A-BVB 

Vägöverbyggnad.  Halvvarm och varm asfalt 50/70 - 70/100 - 
100/150 

Skanska 2000000 A-BVB 

Vägöverbyggnad K2 Vägtrumma 6m (PP) Terana AB 1875 A-BVB 

Vägöverbyggnad  Kupolsil 400 och 600 Ulefos AB 422 A-BVB 

Vägöverbyggnad Gula kabelrör Ahlsell 90 A-SHMD 

  Najtråd Ahlsell 30 A-SHMD 



 

Vägunderbyggnad  Mebradrain BAT Cofra 5095 A-SHMD 

Vägöverbyggnad Gult markeringsband "Kraft kabel" Dahl Sverige AB 6 A-SHMD 

Vägöverbyggnad  Viltstängsel Heras Stängsel AB 7860 A-SHMD 

Vägöverbyggnad  Non Woven Polypropylene Geotextiles Mardam Agentur (via AO 
Sverige AB) 

26357 A-SHMD 

Vägräcke över bro  Sidoräcket ett vajerräcke, Briefen ATA Bygg- och 
Markprodukter AB (Hill & 
Smith) 

66 OKÄND 

Vägöverbyggnad  Sidoräcke, en W-profil, FlexBeam N2 W4 ATA Bygg- och 
Markprodukter AB (Hill & 
Smith) 

3750 OKÄND 

Vägöverbyggnad   FDV 600 flytende ramme, lokk, ristlokk og 
telror 

BB Produkter VVA AS (AO 
Sverige AB) 

1430 OKÄND 

Vägräcke över bro  Broräcke H2W3 Dahlströms Smidesverkstad 
AB (via ATA) 

345 OKÄND 

Vägöverbyggnad  AsfaGrid Mardam Agentur (via AO 
Sverige AB) 

714 OKÄND 

Vägöverbyggnad  PP Extruded Biaxial Geogrids Mardam Agentur (via AO 
Sverige AB) 

18990 OKÄND 

Vägöverbyggnad  Kantstolpe SL Pekuma AB (via ATA Bygg- 
och Markprodukter AB) 

75 OKÄND 

Vägöverbyggnad  Packning (lättviktsrör/vägtrumma) Terana AB 934 OKÄND 

Vägöverbyggnad Rörbro MP200 (typ V3 korrugerad) ViaCon AB 1450 OKÄND 

 

  



Bilaga 2 – Kemikalieförteckning 

Kemikalieförteckning Väg 49 Gustavstorp−Rude 2014-06-01 

Grupp Produktnamn Leverantör Produkttyp Förbrukning Anläggningsdel 

B 3486 Rust-Oleum Vattenfast Rust-Oleum 
Netherlands BV 

Färg och ytbehandling 0   

A 460 Slipsats Snabb, 480 Slipsats 
Fin Snabb 

Finja Betong AB Bruk och 
injekteringsmedel 

0   

- Agrol Hydraul SHS 46 Agro Oil Smörjmedel 50 l   

- Alkylate Gasoline 4-Stroke Svenska Statoil AB Drivmedel och tillsatser 0   

A Anex Norab AB Sprängmedel 0 ml   

A Anti Freeze LL Conc Svenska Statoil AB Drivmedel och tillsatser 0   

B Bituprimer Alteco Technik 
GmbH 

Färg och ytbehandling 0   

- ICOPAL 2000 PRIMER Icopal AB Färg och ytbehandling 5 l Bro 

B Minex Eco Norab AB Sprängmedel 200 ton   

B NM Försegling 62 FA Tix Nils Malmgren AB Lim och tätningsmedel 16 l Bro 

B NM Härdare 62 FB Nils Malmgren AB Lim och tätningsmedel 16 l Bro 

- OKQ8 Hydraul Syntet Bio OK-Q8 AB Smörjmedel 0   

B Perkadox 33 Akzo Nobel Övrigt 0   

A Pieri Decobio S 34 GRACE Construction 
Products 

Smörjmedel 100 l Bro 

B Promarker PG Miljö Färg och ytbehandling 0   

- Q8 Chopin S OK-Q8 AB Smörjmedel 0   

- Q8 T 720 OK-Q8 AB Smörjmedel 0   

A Sika-2 Sika Sverige AB Lim och tätningsmedel 0   

A SikaBoom Top-G Sika Sverige AB Bruk och 
injekteringsmedel 

0   

- Statoil Class 1 Diesel Blank, 
dieselbränsle 

Svenska Statoil AB Drivmedel och tillsatser 50 l   

B StoCryl HG 200 STO Scandinavia AB Färg och ytbehandling 80 l Bro 

- Super Glidex Unipak A/S Smörjmedel 10 l   

B T-Gul Tändvätska. Kemetyl AB Övrigt 0   

B Zinc Primer Aerosol CRC Industries 
Sweden AB 

Färg och ytbehandling 0   

- Diesel BioMil Preem Petroleum AB Drivmedel och tillsatser 1 L   

- Hydraway bio se 68   Smörjmedel 50 l   

- Hydroscand Hydraulic Oil OKQ8 AB Smörjmedel 1 L   

- OKQ8 Alkylatbensin 2T OKQ8 AB Drivmedel och tillsatser 1 L   

- OKQ8 Super TT OKQ8 AB Smörjmedel 1 L   

 

 

 



 

Kemikalieförteckning Väg 49 Gustavstorp−Rude 2014-10-24 

Grupp Produktnamn Leverantör Produkttyp Förbrukning Anläggningsdel 

B 3486 Rust-
Oleum 
Vattenfast 

Rust-Oleum 
Netherlands BV 

Färg och 
ytbehandling 

500 ml Ej inbyggd 

- Agrol Hydraul 
SHS 46 

Agro Oil Smörjmedel 50 l Ej inbyggd 

- Agrol Mendo 
G4 

Lantmännen 
Energi AB 

Smörjmedel 4 l Ej inbyggd 

A AGS 3502 TRION TENSID AB Övrigt 70 l Bro 

- Alkylatbensin - 
4-takt (4-T) 

Fred Holmberg & 
Co AB 

Drivmedel och 
tillsatser 

200 l Ej inbyggd 

- Alkylate 
Gasoline 4-
Stroke 

Svenska Statoil AB Drivmedel och 
tillsatser 

12 l Ej inbyggd 

A Anex Norab AB Sprängmedel 300 kg Losshållning i 
linjen. 

A Anti Freeze LL 
Conc 

Svenska Statoil AB Drivmedel och 
tillsatser 

20 l   

- Aspen 4t Aspen Petroleum 
AB 

Drivmedel och 
tillsatser 

20 l   

B Bituprimer Alteco Technik 
GmbH 

Färg och 
ytbehandling 

16 l Bron 

A Coolant VCS Volvo Parts 
Corporation 

Övrigt 25 l   

- Diesel BioMil Preem Petroleum 
AB 

Drivmedel och 
tillsatser 

1 L   

A Fabriksbetong 
Färsk 
betongmassa 

AB Färdig Betong Bruk och 
injekteringsmedel 

270 m3 Bro 

- Forsheda Lub Binol AB Smörjmedel 28 kg Glidmedel betong 

- Grumme Såpa 
Grön 

Cederroth 
International AB 

Rengöringsmedel 1 l   

- Hydraway bio 
se 68 

  Smörjmedel 50 l   

- Hydroscand 
Hydraulic Oil 

OKQ8 AB Smörjmedel 1 L   

- Icopal 2000 
Primer 

Icopal AB Färg och 
ytbehandling 

5 l Bro 

B Minex Eco Norab AB Sprängmedel 200 ton Losshållning i 
linjen 

B NM Försegling 
62 FA Tix 

Nils Malmgren AB Lim och 
tätningsmedel 

16 l Bro 

B NM Härdare 62 
FB 

Nils Malmgren AB Lim och 
tätningsmedel 

16 l Bro 

- OKQ8 
Alkylatbensin 
2T 

OKQ8 AB Drivmedel och 
tillsatser 

1 L   

- OKQ8 Hydraul 
Syntet Bio 

OK-Q8 AB Smörjmedel 20 l   

- OKQ8 Super TT OKQ8 AB Smörjmedel 1 L   



A Pieri Decobio S 
34 

GRACE 
Construction 
Products 

Smörjmedel 100 l Bro 

B Promarker PG Miljö Färg och 
ytbehandling 

90 l Målning/märkning 
över hela linjen 

- Q8 Chopin S OK-Q8 AB Smörjmedel 200 ml   

- Q8 Formula 
Excel 5W-40 

OK-Q8 AB Smörjmedel 1 l   

- Q8 T 720 OK-Q8 AB Smörjmedel 3 l   

- Statoil Class 1 
Diesel Blank, 
dieselbränsle 

Svenska Statoil AB Drivmedel och 
tillsatser 

50 l   

B StoCryl HG 200 STO Scandinavia 
AB 

Färg och 
ytbehandling 

80 l Bro 

B Striper Pro Mercalin AB Färg och 
ytbehandling 

10 l Målning/märkning 
över hela linjen. 

- Super Glidex Unipak A/S Smörjmedel 10 l VA 

B T-Gul 
Tändvätska. 

Kemetyl AB Övrigt 1 l   

- VVP-50 All Away Products 
AB 

Övrigt 100 ml   

B Zinc Primer 
Aerosol 

CRC Industries 
Sweden AB 

Färg och 
ytbehandling 

1 l Räcken 

 
 
Produkter som antas ej har använts i projektet 
Grupp Produktnamn Leverantör Produkttyp Förbrukning Anläggningsdel 

B Sika Boom-S Sika Sverige AB Lim och 
tätningsmedel 

0   

A Sika-2 Sika Sverige AB Lim och 
tätningsmedel 

0   

A SikaBoom Top-G Sika Sverige AB Bruk och 
injekteringsmedel 

0   

A 460 Slipsats Snabb, 
480 Slipsats Fin 
Snabb 

Finja Betong AB Bruk och 
injekteringsmedel 

0 Ej inbyggd, från 
gammalt 
projekt. 

B Perkadox 33 Akzo Nobel Övrigt 0   

- Lindolit AB Lindec Lim och 
tätningsmedel 

0   
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