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Trafikverkets Kemikaliegranskningsfunktion ger 

ut informationsblad ett par gånger om året. Syftet 

är att sprida nyheter inom kemikalieområdet som 

berör Trafikverkets verksamheter. 

Informationsbladet berör nyheter gällande 

kemiska produkter och farliga ämnen i material 

och varor! k 

 

Chemsoft 2015 

Trafikverkets nya Chemsoft lanserades i mars! Det uppdaterade systemet 

innehåller en rad förbättrade och mer användarvänliga funktioner. 

Kemikaliegranskningsfunktionens infoblad Mars 2015 hade ”Chemsoft 2015” 

som tema. Där finns de nya funktionerna mer utförligt beskrivna. Här hittar in infobladet Mars 2015.  

I samband med lanseringen höll granskningsfunktionen tre informationstillfällen. Över 100 personer, 

såväl entreprenörer som intern Trafikverkspersonal, deltog. Svaren på de frågor som diskuterades, 

samt länk till Chemsoft finns på Trafikverkets kemikaliesidor. 

Tveka inte att höra av er till oss på 

granskningsfunktionen om ni vill ha 

hjälp att komma igång med det nya 

systemet!  

 

 

Kemikaliegranskningsfunktionen under sommaren 

Kemikaliegranskningen kommer att vara bemannad under hela sommaren, och du kan ansöka om 

inloggningsuppgifter till Chemsoft och granskning av produkter samt få löpande stöd precis som 

vanligt. Information om kontaktpersoner under sommaren finns på hemsidan under Aktuellt.  

 

Informationsblad – juni 2015 

OBSERVERA! Symbolen !  betyder i Chemsoft 2015 

”ej märkningspliktig” i stället för som tidigare ”ska ej 

granskas”. Läs mer om detta i infobladet från mars 

2015. 

 

http://www.trafikverket.se/contentassets/8615f5f6f1fe47a7827687ed1af83ef1/informationsblad_chemsoft_2015.pdf
http://www.trafikverket.se/kemikaliehantering/
http://www.trafikverket.se/kemikaliehantering/
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CLP-förordningen  

Från den 1 juni 2015 ska klassificering, märkning och förpackning av kemiska 

produkter följa kraven i CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008. För många produkter 

kommer etiketter och säkerhetsdatablad att uppdateras med ny information och nya 

farosymboler (faropiktogram).  

Om en leverantör av en kemisk produkt som används i något av Trafikverkets projekt uppdaterar sitt 

säkerhetdatablad ska detta skickas in för granskning. CLP kan innebära en ändrad klassificering, som i 

sin tur kan innebära ett nytt utlåtande i Chemsoft! 

Trafikverkets Kemikaliegranskningsfunktion granskar kemiska produkter precis som tidigare enligt 

TDOK 2010:310. I och med att CLP-förordningen nu trätt i kraft för blandningar kommer 

säkerhetsdatablad som utfärdats efter 1 juni 2015 enbart att granskas utifrån CLP-kriterierna. 

Produkter som släpptes ut på marknaden före den 1 juni 2015, och som klassificerats, märkts och 

förpackats enligt KIFS, behöver inte märkas om enligt CLP före den 1 juni 2017, och 

säkerhetsdatabladet för produkten behöver heller inte ersättas med ett nytt före det datumet. Dessa 

produkter kommer därför fortfarande att granskas enligt KIFS-kriterierna.   

Mer information om CLP finns på Kemikalieinspektionens hemsida. 

 

Resultat Bygga med Basta 

Den 2 juni hölls slutseminarium för projektet Bygga med BASTA. Projektet är ett samarbetsprojekt 

mellan Skanska, Trafikverket, BASTA och IVL Svenska miljöinstitutet. Syftet med projektet har varit 

att undersöka hur långt det är möjligt att ”Bygga med BASTA” d.v.s. bygga och underhålla 

infrastruktur med material och varor samt kemiska produkter som inte innehåller farliga ämnen. 

Projektet Riksväg 49 samt driftområde Nordvärmland har utgjort pilotprojekt. Vid slutseminariet 

deltog ett 40-tal personer från entreprenörer, materialleverantörer, kommuner, 

branschorganisationer, myndigheter och Trafikverket.  

I driftområdet var det möjligt att till 78 procent underhålla med kemiska produkter som klarar 

BASTA-kriterierna. Motsvarande siffra för material och varor var 84 procent. Genom att identifiera de 

produktgrupper där det i dagsläget inte är möjligt att Bygga med BASTA kan vi bedriva ett fokuserat 

produktvalsarbete. Slutrapporter från de bägge pilotprojekten samt kortfattade informationsblad med 

resultat och slutsatser återfinns på Trafikverkets webb. 

 

Ny datorbaserad kurs om Trafikverkets materialkrav 

Lär dig mer om Trafikverkets krav för farliga ämnen i 

material och varor!  

Nu finns en ny datorbaserad kurs om farliga ämnen i 

material och varor. Den är till för dig som jobbar med 

planering, projektering, byggnation samt drift och 

underhåll i Trafikverkets verksamhet. Utbildningen finns 

tillgänglig på Lärtorget och tar cirka 45 minuter att 

genomföra.  

Läs mer om kursens innehåll och hur du hittar den på Lärtorget på följande länk. 

 

http://www.kemi.se/sv/Start/Klassificera-och-mark-farliga-kemiska-produkter/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Material-och-kemiska-produkter/Farliga-amnen-i-material-och-varor/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Material-och-kemiska-produkter/Farliga-amnen-i-material-och-varor/Aktuellt---Farliga-amnen-i-material-och-varor/2015/lar-dig-mer-om-kraven-for-farliga-amnen-i-material-och-varor/
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OMVÄRLDSBEVAKNING 

 

REACH  

Kandidatlistan uppdaterades den 17 december 2014 med sex ämnen, bland annat några kadmium- och 

tennföreningar. Den nuvarande kandidatlistan finns på Kemikalieinspektionens hemsida.  

”En gång vara - alltid vara” är det som gäller 

EU-domstolens legala rådgivare, Generaladvokaten, har klargjort vad som gäller kring registrering och 

rapportering av farliga ämnen enligt Reach. Generaladvokaten skriver i sitt utlåtande att regeln om 

hur företag ska registrera och rapportera farliga ämnen i varor (0,1-procentsregeln) syftar till 

komponenter i varan, inte varan i sin helhet.  

Denna regel har tolkats olika av olika EU-länder och länge varit under diskussion. Sverige och ett antal 

andra länder har sedan Reach trädde i kraft tolkat reglerna enligt Generaladvokatens klargörande.  

För Trafikverkets del kommer klargörandet underlätta kravställande och dialog med utländska 

materialleverantörer gällande tillgängliggörandet av information om farliga ämnen i sammansatta 

varor. Farliga ämnen kan med generaladvokatens utlåtande inte längre ”gömma sig” genom 

utspädningseffekt i en komponent i en större sammansatt vara.      

Läs generaladvokatens klargörande på följande länk. På Kemikalieinspektionens hemsida finns mer 

information om farliga ämnen i varor och Sveriges ståndpunkt. 

 

 

Trevlig sommar önskar vi på 

Kemikaliegranskningsfunktionen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utredare Material och Kemiska 

produkter 

Anna Reuithe 

Telefon: 010-124 2108 

anna.reuithe@trafikverket.se 

Pernilla Liljegren 

Telefon: 010-484 58 45 

pernilla.liljegren@trafikverket.se 

Anna-Karin Strand 

Telefon: 010-484 45 53 

anna-karin.strand@trafikverket.se  

Susanna Toller (föräldraledig till aug) 

Telefon: 010-124 21 96 

susanna.toller@trafikverket.se 

 

Trafikverkets 

Kemikaliegranskningsfunktion 

Mail: 

granskningsfunktionen@trafikverket.se  

Hemsida: 

www.trafikverket.se/kemikaliehantering 

www.trafikverket.se/materialkrav  

 

 

 

Nationell samordnare 

Material och Kemiska 

produkter   

Malin Kotake 

Telefon: 010-123 12 39 

malin.kotake@trafikverket.se 

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Lagar-och-andra-regler/Reach/Kandidatforteckningen-i-Reach/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=svhc&docid=162239&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=61745%23ctx1#ctx1
http://kemi.se/sv/Innehall/Lagar-och-andra-regler/Reach/Reach-och-varor/
mailto:anna.reuithe@trafikverket.se
mailto:pernilla.liljegren@trafikverket.se
mailto:anna-karin.strand@trafikverket.se
mailto:susanna.toller@trafikverket.se
mailto:granskningsfunktionen@trafikverket.se
http://www.trafikverket.se/kemikaliehantering
http://www.trafikverket.se/materialkrav
mailto:malin.kotake@trafikverket.se

