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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! 

                            

Upphandling av kemikaliehanteringssystem   

Upphandlingen av kemikaliehanteringssystem pågår fortfarande, och utvärdering av anbud kommer 

att ske under sommaren. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev. 

 

Hormonstörande ämnen i Chemsoft   

I och med BASTA:s skärpning av kriterie 5 (hormonstörande ämnen) har Trafikverket omgranskat 37 

produkter till C-Utfasning under våren. Dessa produkter hade tidigare utlåtande A-Tillåten eller B-

Riskminskning. Nya utlåtanden har skickats till berörda användare och samtliga användare i Chemsoft 

har fått ett utskick med dessa produkter listade.  

Enligt Trafikverkets riktlinje TDOK2010:310 undantas vissa produkter från granskning, bl.a. icke 

märkningspliktiga, alkylatbensin och hushållsprodukter. I och med BASTA:s kriterieskärpning 

kommer även en del av Trafikverkets undantagna produkter att inte klara kriteriet. Dessa produkter 

kommer fortsättningsvis att bli granskade som undantagna/Ska ej granskas, men med en kommentar 

om att produkten bör ersättas med ett mindre farligt alternativ. Vid vårens omgranskning var det 7 

produkter som var undantagna men som ändå innehöll hormonstörande ämnen.  

EU-kommissionen har inte arbetat färdigt med kriterierna för vad som räknas som hormonstörande, 

ett arbete som skulle vara klart i decemeber 2013. Därför stämmer nu regeringen, genom Lena Ek, EU-

kommissionen. Stämningsansökan ska lämnas in till EU-kommissionen senast 4 juli. 

 

 

Informationsblad – juni 2014 



 

 
 

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010 

Trafikverkets förbud mot Bisfenol A  

Användning av produkter innehållande ämnet bisfenol A är sedan två år tillbaka totalförbjudet inom 

Trafikverket. Tidigare fanns ett undantag för användning i kantbalksförsegling i broar, men detta togs 

bort eftersom det numera finns alternativa produkter att använda. Leverantören har genom dialog 

med Trafikverket fasat ut det förbjudna ämnet bisfenol A ur sina primer- och tätskiktsprodukter. Här 

hittar du Trafikverkets förbudslista.  

 

Chemsoft 

Kemikaliegranskningen kommer att vara bemannad under hela sommaren. Information om vem som 

är kontaktperson under vilken sommarvecka finns på hemsidan under Aktuellt.  

 

OMVÄRLDSBEVAKNING 

 

Reach-nyheter i korthet  

 Echa, EU:s kemikaliemyndighet, förde i juni upp 4 nya ämnen på kandidatlistan, som nu 

innehåller 155 ämnen. Inget av ämnena förekommer i någon av produkterna i Trafikverkets 

kemikaliehanteringssystem Chemsoft. Kandidatlistan är en förteckning över s.k. SVHC-ämnen 

(substances of very high concern) som kan bli föremål för tillståndsprövning. 

Kandidatförteckningen finns här. 

 

 Sexvärt krom samt 1,4-Diklorbensen fördes i maj upp på bilaga XVII om begränsning av 

tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och 

beredningar. I Trafikverkets kemikaliehanteringssystem finns inga produkter registrerade som 

innehåller dessa två ämnen. Bilaga XVII hittar du här.   

 

 

 

Trevlig sommar önskar vi på 

Kemikaliegranskningsfunktionen!  

 

 

 

 

 

Utredare Material och Kemiska produkter 

Anna Reuithe 

Telefon: 010-124 2108 

anna.reuithe@trafikverket.se 

Karin Andersson 

Telefon: 010-484 41 22 

karin.b.andersson@trafikverket.se 

Anna-Karin Strand 

Telefon: 010-484 45 53 

anna-karin.strand@trafikverket.se  

Susanna Toller (föräldraledig) 

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.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Material-och-kemiska-produkter/Kemikaliehantering/Mallar-riktlinjer-och-dokument-om-kemikaliehantering/
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