
 

 
 

 

Kemikaliegranskningsfunktionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverkets Kemikaliegransknings-

funktion 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.  

 

Granskningsfunktionens korta nyheter 

 Granskning under jul och nyår. Kemikaliegranskningsfunktionen kommer att vara 

bemannad under alla vardagar mellan helgerna så det går bra att lämna in produkter för 

granskning i Chemsoft precis som vanligt. Eventuellt kan det ta lite längre än vanligt att få svar 

på mail till oss då vi turas om att ha lite ledigt. 

 

 Många C-produkter. De senaste årens kriterieförändringar har lett till att andelen 

produkter som granskas till grupp C, har ökat. Det kan vara svårt att hitta 

ersättningsprodukter att byta till för vissa användningsområden. Kemikaliegransknings-

funktionen vill ändå uppmana alla användare att efterfråga ersättningsprodukter hos 

leverantörer. Förhoppningen är att vi ska kunna driva utvecklingen mot mindre farliga ämnen 

i de kemiska produkter som används inom Trafikverkets projekt. 

 

 Nygammal medarbetare på Kemikaliegranskningsfunktionen.  

Isabelle Brobeck har en miljövetenskaplig utbildning och mer än 10 års 

erfarenhet av arbete inom miljöbalkens område med bland annat 

kemikaliefrågor. Isabelle är nygammal på Kemikaliegranskningsfunktionen 

då hon jobbade här en period under 2021 och nu är tillbaka sedan i oktober.  
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Ny broschyr för förvaring och hantering av kemiska produkter 

En ny broschyr har tagits fram som främst riktar sig till 

entreprenörer som hanterar kemiska produkter. Broschyren ger 

en övergripande vägledning om hur kemiska produkter ska 

förvaras och hanteras säkert och enligt gällande lagkrav. 

Broschyren finns tillgänglig på Trafikverkets hemsida för 

kemikaliehantering, under Mallar, riktlinjer och dokument.  

 

Trafikverkets kemikaliehanteringssystem - Chemsoft  

Rapportering av C-produkter 

Det är snart dags för den årliga rapporteringen 

av använd mängd produkt som klassats i grupp 

C-Utfasning. Detta ska göras i funktionen 

”rapportera C-produkter” i Chemsoft. Tänk på 

att uppgifter om ärendenummer och 

projektnamn ska läggas till manuellt vid 

rapporteringen. Ärendenumret är det nummer 

som produkten tilldelas när den lämnas in för 

granskning i Chemsoft.  

 

Tips! Podcast om säkrare kemikalier 

ECHA har en egen podcast, Safer Chemicals Podcast. I den tar man upp 

aktuella kemikaliediskussioner på pågår inom EU. Bland annat finns avsnitt 

gällande: 

 Nanomaterial i avfallsflöden  

 SCIP 

 Glyfosat 

 Restriktioner av mikroplaster 

 

Påminnelse om krav som gäller fast produkter är undantagna från granskning 

För produkter som är undantagna granskning, enligt riktlinjen TDOK 2010:310, gäller ändå de övriga 

kraven som ställs i riktlinjen, såsom särskilda villkor. Till exempel så är produkter registrerade i BETA 

(som motsvarar Trafikverkets grupp B), är undantagna granskning. Dock gäller att de särskilda 

villkoren för grupp B ska uppfyllas innan användning: 

 En dokumenterad produktvalsanalys och farobedömning ska göras innan produkten används 

 En dokumenterad riskanalys ska göras om det föreligger risk för påverkan på mark och vatten. 

Produktvalsanalys, farobedömning och riskanalys ska upprättas i specifika mallar som finns 

tillgängliga under fliken Dokument & mallar i Chemsoft eller under Mallar, riktlinjer och dokument på 

vår externa webbplats, eller i annat dokument som uppfyller minimikraven. 

Även produkter som är märkta med Bra miljöval eller Svanen är undantagna kravet på granskning. 

Det kan emellertid finnas miljömärkta produkter som omfattas av andra krav eller restriktioner. Till 

exempel så förekommer det miljömärkta bekämpningsmedel på marknaden. De får inte användas fritt 

då bekämpningsmedel regleras på Trafikverkets förbudslista. Tänk därför på att kontrollera om det 

finns speciella bestämmelser innan du använder en produkt som inte är granskad. Är man osäker så 

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-kemiska-produkter/Kemikaliehantering/Mallar-riktlinjer-och-dokument-om-kemikaliehantering/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-kemiska-produkter/Kemikaliehantering/Mallar-riktlinjer-och-dokument-om-kemikaliehantering/
https://echa.europa.eu/sv/podcasts
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/Material-och-kemiska-produkter/Kemikaliehantering/Mallar-riktlinjer-och-dokument-om-kemikaliehantering/
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går det också bra att lämna in produkten för granskning, för då blir den kontrollerad gentemot 

Trafikverkets krav och kriterier. 

 

Omvärldsbevakning 

REACH – Kandidatförteckningen 

Kandidatförteckningen uppdaterades i juni 2022 med ett 

nytt ämne: 

 N-(hydroximetyl)akrylamid EC-nummer 213-103-

2, CAS-nummer 924-42-5 

Det finns inga produkter granskade i Trafikverkets 

kemikaliehanteringssystem Chemsoft som innehåller det 

här ämnet. 

Kandidatförteckningen uppdateras varje halvår och finns tillgänglig på ECHA:s hemsida. 

Nya krav på information i säkerhetsdatablad  

Alla nya säkerhetsdatablad som tillhandahålls från och med nästa år behöver innehålla mer 

information om den kemiska produkten. Under en övergångsperiod från 1 januari 2021 till 1 januari 

2023 har det varit frivilligt att uppdatera säkerhetsdatablad enligt det nya formatet, men från nästa år 

blir det alltså tvingande. Några av de nya kraven sammanfattas här: 

 Information om nanoformer av ämnet ska finnas under flera avsnitt i säkerhetsdatabladet. 

 Information om hormonstörande egenskaper ska finnas i avsnitt 11 och 12. 

 Information om särskilda koncentrationsgränser, multiplikationsfaktorer, uppskattad toxicitet 

ska anges i avsnitt 3, om uppgifterna finns tillgängliga. 

Mer information finns på Kemikalieinspektionens hemsida. 

Ändringsförordningen i sin helhet finns här. 

 

 

 

 

 

 

Trafikverkets 

Kemikaliegranskningsfunktion 

E-mail: 

granskningsfunktionen@trafikverket.se  

Hemsida: 

www.trafikverket.se/kemikaliehantering 

www.trafikverket.se/materialkrav  

 

Kandidatförteckningen  

Totalt finns nu 224 ämnen upptagna 

på kandidatförteckningen. 

Förteckningen består av s.k. SVHC-

ämnen, ämnen som har särskilt 

farliga egenskaper och är föremål för 

framtida tillståndsplikt. 

 

Utredare Material och Kemiska produkter 

Svetlana Grebenshchikova, e-mail: svetlana.grebenshchikova@trafikverket.se 

Isabelle Brobeck, e-mail: isabelle.brobeck@trafikverket.se 

Karin Grip, e-mail: karin.grip@trafikverket.se 

Trafikverkets kontaktcenter, Tel: 0771-921 921 

 

https://www.echa.europa.eu/sv/candidate-list-table
https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/sakerhetsdatablad/andrade-krav-pa-information-i-sakerhetsdatablad
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&from=EN
mailto:granskningsfunktionen@trafikverket.se
http://www.trafikverket.se/kemikaliehantering
http://www.trafikverket.se/materialkrav
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