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Sammanfattning 
Den ökade miljöfrågan som dyker allt mer på senare tid har haft en stor betydelse 

näringslivets miljöarbete samt utvecklingen av metoder som används inom vägproduktion. 

Med rätta krav kan det uppnås en minimerad inverkan på miljön som leder till en hållbar 

utveckling. De nationella miljömålen samt miljöbalkens lagstiftningar är en viktig riktlinje för 

att uppnå den önskade miljöeffektiviseringen inom näringslivet.  

 

Detta examensarbete undersöker grunden till miljökraven från Trafikverket samt hur detta 

resulterar i entreprenörernas miljöarbete inom produktion samt hur kraven speglar sig i deras 

egna miljöambitioner. 
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Abstract 
The increased environmental issue which appears more and more in recent times has a major 

impact on how we build our roads today. Today’s environment demands a controlling part of 

the working process as well as methods within the elections in the road production. Justifiably 

demands can achieve a minimized impact on the environment which leads to sustainable 

development. The national environmental targets are an important guideline to achieve the 

desired environmental efficiency within road production that all authorities follow. 

  

This thesis explores the foundations of environmental requirements from the Swedish 

Transport Administration and how this results in entrepreneurs’ approach and its own 

environmental ambitions. 
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    INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Utan vägar skulle inte kommunikationen fungera i dagens samhälle. Det planeras ständigt för 

förbättring samt nya lösningar för att utveckla nya metoder gällande asfaltering. Därmed är 

det även relevant att ta hänsyn till vägens miljöpåverkande faktorer, ekonomiska resurser samt 

vägens hållbarhet. På grund av att samhället ständigt utvecklas kommer våra befintliga vägar 

att påverkas både gällande laster samt klimat. Detta på grund av att vägarna bryts ner av 

slitage som då behöver repareras eller förnyas. Den ökade miljöfrågan har på senare tid fått en 

stor betydelse på hur vi bygger våra vägar idag. Hållbar utveckling är ett begrepp som 

diskuteras i den massmediala debatten och inom det praktiska arbetet som ett mål att sträva 

mot i byggsektorn. Därför är det viktigt att produktionsmetoder utvecklas och att det upprättas 

miljömål att sträva emot för att uppnå en miljövänlig produktion samt planering som bidrar 

till en hållbar utveckling. 

 

1.2 Bakgrund 

Växthuseffekten är ett begrepp som har fått stor betydelse efter industrialismen och har på 

senare tid fått oerhörda konsekvenser på grund av de enorma mängderna avgaser som släpps 

ut i atmosfären.
1
 Detta har lett till att det idag upprättats lagar för att skapa åtgärder och 

förbättringar för miljön på bästa möjliga sätt. I Sverige har det skapats övergripande mål att 

behålla en god miljö för nästkommande generationer.
2
 
3
 Med de lagar och regler som har 

uppkommit står byggbranschen inför en enorm utmaning för att uppnå miljökraven. De 

alltmer strikta miljökraven inom bygg och anläggningsbranschen påverkar planering, 

projektering samt förbättring av produktionens tillvägagångssätt inom bland annat 

vägtekniken.  

En viktig del av utvecklingen är att det finns som krav att redan i tidigt skede tänka på hur 

projektet kommer att ha för inverkan på miljön. 

I examensarbetet kommer det att framföras hur miljökraven har utvecklats och hur kraven 

påverkar byggprocessen inom väg, samt den viktigaste faktorn - hur det tillämpas inom 

yrkesverksamheten.  

 

1.3 Miljökravens bakgrund 

Miljökraven uppkom i samband med industrialismens ökning och kemikaliernas ökade 

användning. Under tidigt 50-tal fick Sverige sina första naturskyddslagar och under sent 60-

tal bildades Naturvårdsverket.
4
 Redan år 1990 publicerade Trafikverket (som då hette 

Svenska Vägverket) ett dokument om just miljöhänsyn. Dokumentet innefattar utredningar 

                                                             
1
 http://www.vaxthuseffekten.org/ 

2
 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Miljo/ 

3
 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/ 

4
 http://www.entek.chalmers.se/~anly/miljo/miljobalken.pdf 

http://www.entek.chalmers.se/~anly/miljo/miljobalken.pdf
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som Naturvårdsverket och svenska Vägverket har utfört om miljöeffekter. I dokumentet 

framgår det hur man skall kunna utveckla miljöarbeten inom vägbyggen.
5
 

Ett stort steg för Sverige var att gå med i Europeiska Unionen (EU). Inom Europeiska 

Unionen är det lagstadgat att samtliga medlemsstater har skyldighet att följa miljökraven. 

Sveriges medlemskap i EU har medfört att miljökrav implementerats från EU till svensk 

lagstiftning. Det vill säga direktiven från EU har blivit en styrande del i de generella 

miljökrav som återfinns i svensk lagstiftning.
6
 Ett resultat av detta är miljöbalken som 

stiftades under år 1999. Miljöbalken innehåller till viss del bestämmelser som främjar hållbar 

utveckling och riktar sig till privatpersoner, myndigheter samt näringsidkare. Myndigheter har 

vanligtvis egna myndighetsföreskrifter som de utgår ifrån.
7
 

1.4 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur miljökraven har uppstått och hur det påverkar 

byggprocessen. Syftet är även att undersöka hur det påverkar entreprenörernas 

miljöambitioner och tillvägagångssätt. 

Följande frågeställningar kommer att undersökas för att uppnå syftet: 

 Vad är miljökraven från Trafikverket baserade på? 

 Hur följer entreprenörerna miljökraven? 

 Hur påverkar det entreprenörens miljöambitioner? 

 Hur påverkar miljökraven val av material och tillvägagångssätt? 

1.5 Avgränsningar  

Då ämnet miljö är väldigt omfattande har vi valt att fokusera på miljökraven för 

vägproduktion samt projektering. Det har avgränsats till tre företag vilket är NCC, Svevia och 

Grontmij i Sverige. Denna avgränsning ansågs vara nödvändig då miljökraven varierar i 

världen.  

1.5 Metod 

Trafikverket är den största myndigheten inom vägkonstruktion och därför kommer 

examensarbetet att till stor del utgå från trafikverkets databas. För att få information om hur 

byggföretag arbetar med miljökrav i vägarbeten har Svevia kontaktas. Tommy Kaya, 

byggledare på Trafikverket kontaktades för information om Trafikverkets miljökrav samt 

handledning. Intervjuer med bägge parterna har genomförts för att få en uppfattning samt 

information om hur relationen mellan miljökraven och arbetsgången ser ut och hur det 

påverkar tillvägagångssättet. I studien används ”Ökad miljöhänsyn i vägplanering och 

vägprojektering”
8
, en litteraturstudie från Vägverket (numera Trafikverket), svensk 

författningssamling samt informationssökning på myndigheternas hemsidor. 

                                                             
5
 Ökad miljöhänsyn i vägplanering och vägprojektering, Vägverket, publicerad 1990. 

6
 http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/ 

7
 http://www.entek.chalmers.se/~anly/miljo/miljobalken.pdf 

8
 Lars Bergfalk, Ökad miljöhänsyn i vägplanering och vägprojektering, publicerad 1990, 26. Uppl 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Miljopolitik-i-EU/
http://www.entek.chalmers.se/~anly/miljo/miljobalken.pdf
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 2 NULÄGESBESKRIVNING 

2.1 Vägarnas påverkan på miljön 

Materialval, materialåtgången samt de stora mängderna transporter som färdas på vägarna har 

betydelsefulla konsekvenser för miljön inom vägarbeten. Förutom den mest förekommande 

miljöfarliga aspekten, avgasutsläpp, så finns det en hel del andra aspekter som påverkar 

miljön negativt.  

 

Materialvalen kan indelas i två grupper; material med miljöfarliga ämnen och 

återanvändningsbara material. I Trafikverkets krav gällande materialanvändning står det att 

man ska följa ett miljöbedömningssystem vilket reglerar materialen som kan användas i en 

vägkonstruktion. Detta miljöbedömningssystem heter BASTA och innehåller godkända 

miljövänliga material (se rubrik 3.2 Basta). 

 

Växthuseffekten är till en stor del en effekt utav utsläppen från transporter och maskiner. För 

att minimera effekterna har fordons- och maskintillverkarna krav på att minska 

avgasnivåerna. Användning av maskiner har en stor betydelse på mängden utsläpp som blir. 

Under produktionen av vägarna kan man effektivisera användandet av maskiner, till exempel 

genom att förkorta transportsträckorna samt använda en energieffektiv körning av 

maskinerna.
 9
 

 

I tätorter blir maskin och fordonskörning ett större problem för människors hälsa. 

Däck, bromsar och väg utsöndrar höga halter av farliga partiklar vilket kan leda till ohälsa 

som lung- och hjärtsjukdomar. 

Nedvittring av vägarna sker bland annat genom att dubbdäcken sliter på asfaltsytan. En 

forskning som utfördes i Umeå universitet visar även att det förekommer fler dödsfall under 

dubbdäckssäsongen än resterande period.
10

 
11

 

Som tidigare nämnt är avgasutsläppen hälsofarligt på grund av dels oförbränt bränsle som 

förekommer när fordonen inte har en full funktionell förbränningsprocess. Det leder till att 

avdunstningen av bränslet bildar kolväten, som tillsammans med solljus bildar ämnet Ozon. 

Ozon är skadlig i marknära områden och kan leda till vävnadsskador samt nedsatt 

lungfunktion. Denna problematik har bidragit med närmare tusen dödsfall per år.
12

  

 

Även buller är något som kan orsaka hälsoproblem och därför arbetar Trafikverket för att 

minimera bullernivåerna. Det är även en av följderna inom det nationella miljömålet, god 

bebyggd miljö vilket förklaras närmre under avsnittet ” 2.3 nationella miljömålet och 

miljöbalken”.
13

 

 

                                                             
9
 http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Dina-val-gor-skillnad/Att-valja-bil/bilindex/  

10
 http://teknikensvarld.se/partiklar-fran-dubbdack-bakom-dodsfall-121019/  

11
 http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/  

12
 http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Luft/Vagtrafikens-utslapp/  

13
 http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Buller-och-vibrationer/Mal-och-inriktning/  

http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Dina-val-gor-skillnad/Att-valja-bil/bilindex/
http://teknikensvarld.se/partiklar-fran-dubbdack-bakom-dodsfall-121019/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/
http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Luft/Vagtrafikens-utslapp/
http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Buller-och-vibrationer/Mal-och-inriktning/
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Vägarna samt transporter har en hel del skadliga aspekter som man måste ta hänsyn till vilket 

innebär att en förbättring på vägarna måste utföras. Därför är det av intresse att undersöka 

vilka miljöarbeten som finns och hur dessa styr tillvägagångssättet samt materialvalet för en 

hälsosam samt miljövänlig lösning på problemen. 

2.3 Nationell miljömålen och miljöbalken 
De Nationella miljökvalitetsmålen är mål som ska uppnås och innebär att det skall lämnas 

över ett samhälle där de övergripande miljöproblemen är lösta. Därför har en stor arbetsinsats 

av samtliga länsstyrelser, kommuner och myndigheter i landet en samverkan för att kunna nå 

målen. Anledningen är att uppnå en hållbar utveckling med miljön i fokus.
14

  

De 16 nationella miljömål som eftersträvas är följande;
 15

 

 
 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft 

 Bara naturlig försurning 

 Giftfri miljö 

 Skyddande ozonskikt 

 Säker strålmiljö 

 Ingen övergödning 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 Myllrande våtmarker 

 Levande skogar 

 Ett rikt odlingslandskap 

 Storslagen fjällmiljö 

 God bebyggd miljö 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 

Vid planering och produktion måste miljömålen beaktas och följas, vilket innebär att 

myndigheterna i Sverige ansvarar för att miljömålen följs. Ett exempel från Trafikverkets 

arbete är en minimering av miljöpåverkan som uppstår från farliga ämnen som finns i vissa 

material och varor. Det görs för att uppnå giftfria och resurssnåla kretslopp samt nå målet 

”giftfri miljö”. Trafikverket har sex prioriterade miljömål eftersom att dessa anses påverka 

väg och transporter i hög utsträckning.
16

 De miljömål som undersöks närmre i denna studie är 

”begränsad klimatpåverkan”, ”frisk luft” samt ”giftfri miljö”. 

 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk Luft 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Giftfri miljö 

 Levande sjöar och vatten drag 

 Ett rikt växt- och djurliv samt god bebyggd miljö 

                                                             
14

 http://www.miljomal.se/sv/Skola/  
15

 http://www.miljomal.se/sv/Skola/  
16

 http://www.trafikverket.se/Jobb-och-framtid/Studerande/Examensarbeten/Utforda-uppdrag/Utforda-

uppdrag/De-nationella-miljokvalitetsmalen--Trafikverkets-roll/  

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/2-Frisk-luft/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/3-Bara-naturlig-forsurning/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/5-skyddande-ozonskikt/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/6-Saker-stralmiljo/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/7-Ingen-overgodning/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/8-Levande-sjoar-och-vattendrag/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/9-Grundvatten-av-god-kvalitet/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/10-Hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/11-Myllrande-vatmarker/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/12-Levande-skogar/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/13-Ett-rikt-odlingslandskap/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/14-Storslagen-fjallmiljo/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
http://www.miljomal.se/sv/Skola/
http://www.miljomal.se/sv/Skola/
http://www.trafikverket.se/Jobb-och-framtid/Studerande/Examensarbeten/Utforda-uppdrag/Utforda-uppdrag/De-nationella-miljokvalitetsmalen--Trafikverkets-roll/
http://www.trafikverket.se/Jobb-och-framtid/Studerande/Examensarbeten/Utforda-uppdrag/Utforda-uppdrag/De-nationella-miljokvalitetsmalen--Trafikverkets-roll/
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Begränsad klimatpåverkan kan ske genom att sänka förbrukningen av fossila bränslen samt 

öka användandet av förnybara bränslen. Målet är att utsläppen inte ska ha en farlig påverkan 

på växthuseffekten. 

 

Frisk Luft innebär framförallt att luften inte ska innehålla skadliga partiklar, marknära ozon 

samt kolväten som kan vara skadliga för människan.
17

 

 

Giftfri miljö är ett viktigt mål för att fasa ut kemiska produkter från miljön.
18

 

 

Miljömålen som finns är en viktig grund till de miljöarbeten som görs. För att följa upp målen 

och se till att arbetet går i rätt riktning samlas resultaten årligen av naturvårdsverket som 

redovisar dem för regeringen. Tills år 2020 ska miljömålen nås med ett resultat av en betydlig 

mindre miljöpåverkan. För att Trafikverket ska uppnå dessa mål ställer de bland annat höga 

krav i sina projekt genom att använda nya motorer som förbränner mindre samt att de går 

igenom service för att förbrukningen inte ska vara mer än nödvändigt. 

 

Utöver miljömålen finns det även lagstiftningar som reglerar vissa parametrar i projekt. 

Miljöbalkens lagstiftning ställer krav på en miljökonsekvensbeskrivning inför ett projekt som 

kan ha en inverkan på miljön. Detta görs för att kunna avgöra vilken miljöpåverkan det 

planerade projektet kan inneha samt en beskrivning om hur dessa ska minimeras.
 19

 Därmed är 

även miljöbalkens lagstiftning en styrande del av miljökraven som ställs från Trafikverket för 

ett projekt. 

2.2 Vem har ansvaret 

Trafikverket är en statlig myndighet som har ansvar över de statliga vägarna i Sverige. 

Trafikverket har som mål att ha en hållbar och frisk miljö för invånarna. För att uppnå detta 

mål följs bland annat de nationella miljömålen samt miljöbalkens lagstiftning. 

Detta leder till att det ställs höga krav på hur miljöarbeten i planeringsprocessen av 

infrastrukturen samt hur produktionsfasen utförs.
20 

 
21

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=104&pl=1  
18

 http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/  
19 Miljöbalken (6 kap. 3 § MB) 
20

 http://www.trafikverket.se/contentassets/03e1d27d816746c68ac81adcb9ffa45d/forstudie_fullero_091211_11-16.pdf 
21 http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Luft/Mal-och-inriktning/ 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=104&pl=1
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/4-Giftfri-miljo/
http://www.trafikverket.se/contentassets/03e1d27d816746c68ac81adcb9ffa45d/forstudie_fullero_091211_11-16.pdf
http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Halsa/Luft/Mal-och-inriktning/
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   3 RESULTAT 

3.1 Trafikverket 

Trafikverket ställer generella miljökrav på byggentreprenörerna och det kan även förekomma 

objektspecifika miljökrav. Det är krav på att entreprenörerna ska ha en upprättad miljöplan 

där det framgår vilka krav, lagstiftningar samt egna miljömål som gäller. I miljöplanen ska det 

framgå och hur entreprenörerna ska hantera och uppnå dessa.
22

 I bilden (figur 1) under visas 

det hur detta ser ut. 

 

(Figur 1) Miljöplanens uppbyggnad 
23

  

Miljökraven styr entreprenörernas arbetssätt som i sin tur leder till en minskad påverkan på 

den eventuella miljöpåfrestningen som kan uppkomma.
24

 

Trafikverkets miljökrav ger en god förutsättning och vägledning till entreprenörerna. 

Miljökraven kan vara projektspecifika beroende på geografin, exempelvis inom tätbebyggt 

område. I ett tätbebyggt område ökar kraven på minskade avgasutsläpp från maskiner. I ”figur 

1” nämns detta som objektspecifika miljökrav. 

                                                             
22

http://www.trafikverket.se/contentassets/db4e52cfc1274e8c9baf71647515e120/vagledning_140402_uppdaterin

g.pdf  
23

http://www.trafikverket.se/contentassets/db4e52cfc1274e8c9baf71647515e120/vagledning_140402_uppdaterin

g.pdf)  
24

 ”Miljöbalken kap6 paragraf 3” 

 

http://www.trafikverket.se/contentassets/db4e52cfc1274e8c9baf71647515e120/vagledning_140402_uppdatering.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/db4e52cfc1274e8c9baf71647515e120/vagledning_140402_uppdatering.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/db4e52cfc1274e8c9baf71647515e120/vagledning_140402_uppdatering.pdf
http://www.trafikverket.se/contentassets/db4e52cfc1274e8c9baf71647515e120/vagledning_140402_uppdatering.pdf
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Trafikverkets generella miljökrav innehåller information om hur entreprenörer skall arbeta 

inom miljöfrågor. I kraven står det bland annat att entreprenörerna skall ha ett systematiskt 

miljöarbete. Inom ett systematiskt miljöarbete ska det bland annat finnas egen miljöpolicy och 

uppföljning av miljöarbetet. En viktig del av det systematiska miljöarbetet är att det ska 

framgå hur företagets verksamhet inverkar på miljön samt hur företagen kan minimera 

miljöeffekterna. Företaget måste även dokumentera och följa upp miljöarbetet. 

För att miljöarbeten ska underlättas för företag har många standarder utvecklats för att främja 

miljön samt uppfylla trafikverkets krav om systematiskt miljöarbete. Många företag med egna 

miljöambitioner arbetar med färdiga miljöstandarder för att uppnå miljökraven. ISO 14001 är 

en uppsamling av standarder om miljöledning, vilket är ett miljöledningssystem som bidrar 

till en ständig utveckling av miljöarbetena. Ett miljöledningssystem som kan kallas för ett 

systematiskt miljöarbete leder till att det sparas på resurser samt leder till att det används 

miljövänliga material som kan återanvändas, därmed uppfylls ett av de nationella miljömålen 

giftfri miljö. 

 

Som tidigare nämnt måste entreprenören ha en miljöansvarig för projektet, samt 

dokumentation om hur de skall uppfylla miljökraven.  I miljöplanen ska det framföras 

specifikt om vem som är miljöansvarig och hur miljökraven ska uppnås under 

entreprenadstiden. Det ska även beskrivas om energianvändningen samt hur det kan 

effektiviseras.  

  

Miljöklass 1 bränsle skall användas i entreprenadsutförande, men om det finns bränslen som 

har en mindre miljöpåverkan går det bra att använda det enligt kraven. Ett alternativt bränsle 

kan vara förnybart bränsle till exempel biogas. 
25

 Anledningen till det är att sänka emissioner 

till atmosfären från fordon.  

 

3.2 Basta 

Trafikverket har även krav på att materialen entreprenörerna använder följer 

miljöbedömningssystem BASTA.
26

 BASTA innehåller information om olika materials 

kemikalieinnehåll, det vill säga en databas där man har tillgång till material som är godkända 

samt miljövänligt att använda. BASTA är en styrande del av materialvalen i en 

vägkonstruktion. BASTA har sin grund i den europeiska lagstiftningen REACH, vilket 

innehåller bestämmelser över användningen av kemiska ämnen. Dessa faktorer resulterar en 

väg med reglerad kemisk användning samt att det nationella miljömålet ”giftfri miljö” delvis 

uppnås.
27

 

 

                                                             
25 http://www.trafikverket.se/contentassets/db4e52cfc1274e8c9baf71647515e120/vagledning_140402_uppdatering.pdf  

26
 http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Material-och-kemiska-produkter/Farliga-amnen-i-material-och-varor/Kriterier-             

for-bedomning-av-farliga-amnen-i-material-och-varor/  
27

 http://www.trafikverket.se/contentassets/804915721c99494bb815f4a23fb45a6c/bastas_presentation.pdf  

http://www.trafikverket.se/contentassets/db4e52cfc1274e8c9baf71647515e120/vagledning_140402_uppdatering.pdf
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Material-och-kemiska-produkter/Farliga-amnen-i-material-och-varor/Kriterier-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20for-bedomning-av-farliga-amnen-i-material-och-varor/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Material-och-kemiska-produkter/Farliga-amnen-i-material-och-varor/Kriterier-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20for-bedomning-av-farliga-amnen-i-material-och-varor/
http://www.trafikverket.se/contentassets/804915721c99494bb815f4a23fb45a6c/bastas_presentation.pdf
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3.3 Forskning om Materialens påverkan på miljön 

Valet av material har en betydelse för hur mycket miljöpåverkningen blir. För att identifiera 

materialen som har störst miljöpåverkan inom väg har en studie av konsultföretaget WSP 

genomförts. 

 

3.3.1 Studien 

Studien upprättades år 2012, där energianvändningen samt utsläppen granskades. Studien 

visar att infrastrukturhållningen (byggandet, driften samt underhåll) av vägarna och 

järnvägarna stod för 10 % av Sveriges totala utsläpp. Resultatet grundades på en 

LCA(Livscykelanalys), vilket är en analys på olika produkter för att undersöka dess 

miljöpåverkan under produktens livslängd.  

 

Varje produkt inom byggbranschen har en miljövarudeklaration och med hjälp av den kan det 

konstateras om hur mycket produkten kan påverka miljön. En Miljövarudeklaration är 

framkallad med hjälp av en livscykelanalys. Livscykelanalys är en metod för att redovisa 

miljöpåverkan på en produkt i dess livscykel från råvara tills att det blir avfall.  

 

I studien framgick det att 1/3 av den totala energianvändningen inom infrastrukturhållningen 

var inom asfaltsproduktionen samt förstärkning av vägar. I förstärkningar används bland 

annat cementpelare, betongpålar och kalkpelare som bidrar till den höga energianvändningen. 

 

 
Figur 2 Bild från PDF - Förstudie livscykelanalys i planering o projektering 

 

I studien kom man även fram till att en minskad materialanvändning resulterar i en minskad 

energianvändning och beroende på vilken typ av väg som byggs, brukas materialen olika 

mycket.  
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I ett tunnelprojekt har Trafikverket gjort en miljövarudeklaration på Botniabanan, vilket är ett 

system för information om produkters och tjänsters miljöpåverkan. Har man kommit fram till 

att där det användes lining (betongförstärkning) som metod, kunde det konstateras att 

utsläppet blev dubbelt så högt än ett vanligt vägbygge. Det konstaterades även att utsläppet 

från ett brobygge kunde vara upp till fyra gånger mer och dessa kunde resulteras med hjälp av 

en miljövarudeklaration. 

För att minska utsläppen av växthusgaserna samt energianvändningen har Trafikverket 

sammanställt flera studier som bland annat ”Life Cycle Impacts of Road Infrastructure 

Assessment of energy use and greenhouse gas emissions” av Sofiia Miliutenko från KTH, 

vilket har resulterats att nyckelfaktorn till att försöka reducera utsläppen är just 

materialvalet.
28

 

 

Trafikverket nämner en uppskattning som gjorts på förbifart Stockholm, där de har gjort en 

översikt för koldioxidavtrycket för vissa material och i denna studie visar att utsläppet kan 

minskas med 39 % för betong och med 30 % för asfalt. För att minska koldioxidutsläppet för 

betong har det föreslagits inbladning av flygaska eller slaggprodukter, med förutsättningarna 

att de uppfyller trafikverkets krav gällande farliga ämnen. I studien var det en undersökning 

om besparingarna av material hade en minskad energianvändning inom vägbyggen. Minskad 

energianvändning samt mindre materialanvändning resulterade lägre kostnader för 

entreprenörerna. 
29

 

 

Det har även tillsammans med en forskare ifrån KTH utförts en undersökning på hur ett antal 

miljöförhållanden har utvecklats från 1993 till 2007. Resultatet av undersökningen visar att 

föroreningarna som bildas då man producerar och transporterar material till diverse projekt 

har en större miljöpåverkan än till exempel uppvärmning av en fastighet. Detta beror även på 

olika faktorer som aktuell teknik och metoder som utvecklas och med hjälp av dessa 

reduceras konsumtionen av energianvändningen samt fossila bränslen.  

 

I tabellen nedan observeras det att det röda motsvarar utsläppen av växthusgaser, där man tar 

hänsyn till uppvärmning av fastigheter.  

                                                             
28

Sofiia Miliutenko, Life Cycle Impacts of Road Infrastructure Assessment of energy use and greenhouse gas 

emissions 
29

 http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/44000 

http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/44000
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Figur 3 Bild från PDF - Förstudie livscykelanalys i planering o projektering 

 

Resultatet visar att föroreningarna blir allt mindre för varje år som går, med hjälp av krav och 

mål som myndigheterna ställer idag. Detta resultat är även på grund av nya innovativa 

lösningar och metoder som minskar utsläppen. De blåa staplarna i diagrammet visar utsläppen 

av växthusgaser då uppvärmningen av fastigheter exkluderas. Även om miljökraven, 

miljömålen samt miljöambitionerna är högre än vad de var för 10 år sen, ökar även den 

faktorn till den globala uppvärmningen. Den globala uppvärmningen ökar eftersom att 

brukande av material blir allt mer extremare, då fler byggnader byggs och städer rustas upp 

behövs det även flera vägar för att knyta an kommunikationen mellan dessa.  

3.4 Hur företag påverkas av kraven 

Materialvalen samt mängden material har en större betydelse för att uppnå en mindre 

miljöpåverkan och därför har trafikverket en hel del miljökrav för entreprenörerna. BASTA är 

ett krav för att minimera miljöeffekterna (se rubrik 3.2 Basta). Senare i kapitlet beskrivs det 

hur de olika entreprenörerna påverkas av de olika miljökraven. 

3.4.1 Miljö- och kvalitetsledningssystem 

Inledningsvis till kapitlet var det nödvändigt att förtydliga tre viktiga begrepp inom 

byggbranschen.  

3.4.1.1 ISO 

ISO 14001 är ett samlingsnamn för standarder om miljöledning vars syfte är att minska 

företagens miljöbelastning. Dessa standarder bildar ett miljöledningssystem för 

entreprenörerna. Systemet underlättar arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för 

ständiga förbättringar.
30

 

 

ISO 9000 är standarder som ligger i grund av ett kvalitetsledningssystem. Ledningssystemet 

kan innefatta rutiner samt förbättringar i verksamheten. En viktig del inom ISO 9000 är att 

ständigt utveckla organisationen gällande metoder och processer. Ledningssystemets funktion 

säkerhetsställs med revisioner som utförs av certifieringsorganet. 

                                                             
30

 http://www.sis.se/tema/ISO14001/ (30-05-2015) 

http://www.sis.se/tema/ISO14001/
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3.4.1.2 CEEQUAL 

CEEQUAL är ett certifieringssystem för bedömning samt betygsättning av ett 

anläggningsprojekt om hur hållbarhetsfrågorna har hanterats. Bedömningen utförs även för att 

betygsätta hur pass projektet har hanterat miljö- och sociala aspekterna. Dessa utförs från 

projektets idéskede till projektets slut. 

3.4.2 Grontmij 

Grontmij är ett konsultföretag som har expertis inom vägar. Deras verksamhet har flera roller 

inom byggprocessen och projektering är en av dem. Deras koncernvision är att arbeta för en 

hållbar utveckling vilket blir ett resultat av deras resurseffektiva lösningar för produktionen. 

Grontmij har ett ansvar att beställarens miljökrav följs och tillämpas i deras uppdrag och lika 

så i egna verksamheten. 

 

3.4.2.1 Kvalitets- och miljöpolicy 

För en vägledning för att uppnå miljökraven har Grontmij upprättat en intern kvalitets- och 

miljöpolicy. I policyn framgår det vissa nyckelord som är ”dialog med kunderna(beställaren) 

och identifiera kraven samt utveckla och genomföra tjänsterna utifrån kundernas miljökrav”. 

Det görs för att kunna anpassas efter de objektspecifika målen (se 3.1 Trafikverket). I policyn 

framgår det även att det ska observeras på miljöaspekterna och ha en dialog med kunderna för 

att hitta alternativa sätt för att minimera miljöpåverkan.  

Visa ord från Jeroen van der Neut (VD Grontmij AB): 

”Stora förbättringar åstadkoms genom att genomföra många små förbättringar. Drivkraften i 

detta är alla medarbetares engagemang, yrkeskunnande och sunda förnuft. Det underlättas av 

ett bra ledningssystem som ständigt utvecklas, välbalanserade hjälpmedel och ett bra internet 

informationsflöde.” 
31

 

3.4.2.2 Miljömål och handlingsplan 

Varje avdelning i Grontmij sätter upp miljömål och handlingsplan för sin verksamhet. De ska 

innefatta vilka miljöpåverkan verksamheten har samt åtgärder för förbättringar. I 

handlingsplanen ska det framgå hur miljömålen ska uppnås. Målen uppföljs varje kvartal för 

att kunna identifiera eventuella avvikelser och ändra det i handlingsplanen. Uppföljningen 

sker i form av att uppdragsledaren får svara på ett par frågor om miljöpåverkan under 

projektet. 
32

 

1. Anser du att vårt uppdrag bidrar till att kunden minskar sin miljöpåverkan? 

2. Har du lämnat något förslag (utanför uppdraget) till miljöförbättringar hos kunden? 

Grontmij har som mål att bidra med att minska kundens miljöpåverkan med 40 %. Grontmij 

har även som mål att lämna miljöförslag för en minskad sänkning med 15 %. Det kan ske 

genom bland annat olika valmöjligheter inom produktionen.  

 

                                                             
31

 Jeroen van der Neut (VD Grontmij AB) 
32

 Kaan Demirtas (Intervju) 
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3.4.2.3 CSR (Corporate Social Responsibility)  

Med “Corporate Social Responsibility” menas företagens samhällsansvar. Grontmij tar ansvar 

genom att visa hur verksamheten påverkar samhället ur ett, miljömässigt, ekonomiskt och 

socialt perspektiv. Det viktigaste för att lyckas menas det att kunskapen som finns inom 

verksamheten ska leda kunderna i rätt riktning.
33

 

Grontmijs verksamheter arbetar med CSR rapporter årsvis för att rapportera det 

miljöpåverkan som gjorts till koncernledningen.  

Rapporterna innehåller energiförbrukningen (el och värme), vattenförbrukningen, mängden 

avfall och eventuella resor med fly, tåg och bilar. Det är ett sätt att kontrollera hur mycket 

miljöpåverkan verksamheten har och hur man kan minimera detta. 

3.4.2.4 Lagförteckning 

Det finns många parametrar inom miljölagstiftningen. Miljöbalkens har vissa kapitel där det 

finns paragrafer som berör Grontmijs verksamheter. Grontmij har upprättat ett 

verksamhetsövergripande regelverk där det bland annat framgår om hur man ska hantera 

kemikalier och avfall. I regelverket står det om kretsloppsprincipen där det framgår att 

material som utvinns ur naturen ska uthålligt sätt kunna användas, återanvändas och 

återvinnas. I miljöbalken står det även att egenkontroller ska utföras och i Grontmijs fall 

kontrolleras verksamheten för att olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön 

motverkas. När man ska använda kemikalier ska produktvalsprincipen att beaktas. Med det 

menas att miljövänligare alternativ ska väljas vilket även står som lag i miljöbalken. Dessa 

parametrar hanteras med en miljö- och kvalitetsledningssystem. Grontmij har ett 

ledningssystem som uppfyller kvalitetsstandarden ISO 9000 och miljöstandarden ISO 14001 

(se kapitel 3.4.1 Miljöledningssystem). 

3.4.2.5 Interna miljörutiner 

Konsultföretaget Grontmij rekommenderar deras kunder om alternativa möjligheter för att 

minimera miljöeffekterna. Förutom detta arbetas det i koncernen för att minimera 

verksamheternas inverkan på miljön. För att göra detta finns det upprättade miljörutiner för att 

bland annat uppfylla miljöbalkens stiftelser samt miljökraven från kunderna. Rutinerna består 

bland annat av hanteringar av avfall, val av transportsätt samt kemikaliehantering.  

3.4.2.5.1 Hantering av avfall 

Hanteringen av avfall sker på två olika sätt beroende om avfallen är miljöfarliga eller inte. 

Avfall och elektronik skrot sorteras och återvinns enligt den kommunala 

renhållningsordningen*. Avfallen sorteras i olika fraktioner vilket är papper, batterier, glas, 

färgpatroner samt returflaskor(plast). 

De miljöfarliga avfallen som till exempel jordprover(geoteknik) från förorenad mark ska 

fraktas och lämnas över till ett företag som är godkänt för att hantera dessa. Uppföljning av 

detta sker med ett transportdokument som innehåller uppgifter om avsändare, transportör och 

mottagare.  

*Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att upprätta en kommunal renhållningsordning 

som innehåller bestämmelser om hur avfall ska hanteras. 

                                                             
33

 Kaan Demirtas (Intervju) 
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3.4.2.5.2 Val av transportsätt 

Genom att planera och kommunicera ska resorna med fordon att minimeras. Det innebär att 

telefonsamtal eller videosamtal ska övervägas. Om det inte är möjligt ska tåg användas och i 

sista val ska det användas en bil med låg bränsleförbrukning. 

3.4.2.5.3 Kemikaliehantering 

Den som beställer kemikalier i verksamheten ansvarar över att det hanteras på rätt sätt genom 

att säkerhetsställa att lagkraven uppföljs. För att säkerhetsställa det krävs kunskap och det 

sker genom att affärenhetschefen utbildar om hur man hanterar och förvarar kemikalier. 

Uttjänta kemikalier ska lämnas över till en mottagare som får hantera miljöfarligt avfall. 

 

3.4.3 NCC 

NCC som etablerat sig bland annat inom vägproduktion är idag en av de ledande aktörerna i 

branschen. NCC har som engagemang att sträva efter en hållbar utveckling utöver att följa 

trafikverkets miljökrav samt miljöbalkens lagstiftelser.  

 

3.4.3.1 Utveckling av metoder 

Deras miljöambitioner samt ekonomiska tillgång leder till att nya byggmetoder utvecklas. 

Utvecklingen leder till mer innovativa lösningar och metoder samt en användning av 

produkter som ger mindre påverkan på naturen och leder även till lägre kostnader. Det 

resulterar i mindre utsläpp under produktions skede samt nollvision uppnås när det gäller 

miljöfarliga material. Det betyder att asfalten ska vara återanvändbar vilket innebär att inga 

farliga kemikalier får användas. För att uppnå det följs BASTA (se kapitel 3.2 Basta) för att 

utesluta miljöfarliga kemikalier och det leder till att miljömålet giftfri miljö uppnås.  

 

Avgasutsläppet är ett problem som byggbranschen är med och bidrar till. För att minimera 

utsläppet har NCC utvecklat ett nytt bränsle för asfaltsproduktion. Bränslet är till en stor del 

ersättning av de fossila bränslena som används och består av träpellets. Träpellets kräver en 

annorlunda teknik under asfaltsproduktionen för att upprätthålla likvärdig kvalitet. Eftersom 

att verkningsgraden på bränslet är högt ger det en energieffektiv process i asfaltverket.
34

 

Detta är lösningar som överskrider ett utav Trafikverkets krav om bränsleanvändning (se 

kapitel 3.1 Trafikverket). 

 

Då krav och föreskrifter uppdateras kontinuerligt av Trafikverket så använder NCC sig av 

miljöcertifieringar som bidrar till en högre standard inom deras produktion. 

Företagets egna miljöambitioner har lett till att en laboratorieorganisation har skapats som har 

i uppgift att analysera och utveckla nya produkter.
35

 Laboratorieorganisationen har 

miljöcertifieringen ISO 14001, vilket innebär att organisationen utvecklar produkter med en 

miljöaspekt som följer ISO standarden(se rubrik 3.4.1.1 ISO). Kompetensen inom företag om 

miljö samt hållbarhet har lett till att man inte överdimensionerar vägarna mer än nödvändigt. 

                                                             
34

 http://www.ncc.se/documents/h%C3%A5llbarhet/roadsdokument/greenfules_faktablad.pdf  
35 http://www.ncc.se/produkter-och-tjanster/vaglabratorier/  

http://www.ncc.se/documents/h%C3%A5llbarhet/roadsdokument/greenfules_faktablad.pdf
http://www.ncc.se/produkter-och-tjanster/vaglabratorier/
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Det leder till att man använder mindre material som resulterar en mindre miljöpåverkan samt 

en ekonomisk fördel för företaget.
36

 

 

Utöver de ISO standarden har NCC tagit initiativen att använda miljöklassningssystemet 

CEEQUAL(se 3.4.1.2 CEQUAAL), vilket är ett brittiskt system för att bedöma hur ett projekt 

lyckas med att behandla de viktigaste miljöfrågorna och sociala aspekter från projektets 

idéskede till produktionskedet.
37

 

Genom att använda CEEQUAL till olika mark- och anläggningsprojekt har NCC sparat ca 3-

3.5% av totala kostnaderna i varje projekt. För att nå sina miljömål har NCC olika terminaler 

för att återvinna olika material som asfalt, grus, sand, kross och andra jordprodukter som de 

antingen återanvänder eller säljer vidare.
38

 

 

Asfalt som omfattar en stor del utav vägkonstruktionen är något NCC satsar på att utveckla. 

Utvecklingen av laboratorieorganisationen har resulterat i att företaget har tagit fram en ny 

lågenergisasfalt, NCC Green Asphalt. NCC Green Asphalt ger cirka 30 % lägre 

koldioxidutsläpp i produktionen samt renoveringarna av vägarnas slitlager. Slitlagret är den 

ytan som syns på vägen, det vill säga den yttersta asfalten. Med hjälp av en tillsättning av 

vatten i bindemedlet blir asfalten mer elastisk och det leder till att temperaturen kan sänkas 

med 40 grader Celsius i jämförelse med uppvärmningen av asfalten i en vanlig 

asfaltsproduktion.
39

 Genom att sänka temperaturen av tillverkningen sparas det 

energikostnader för uppvärmningen av asfalten. NCC Green Asphalt besprutas på vägen med 

en metod som kallas för tankbeläggning. Med denna metod tillverkas asfalten på arbetsplatsen 

och därför elimineras de flesta transportkostnaderna. 

 

Tankbeläggningsmetoden är en metod där spridningen av stenmaterialen och bituminet är 

separat vilket innebär att blandningen av asfalten sker på direkt vägen. Metodens största 

fördelar är energieffektiviseringen då uppvärmningen av bituminet inte är lika hög som i den 

traditionella metoden samt att stenmaterialen inte behövs värmas upp. Nackdelen med 

metoden är att om bindemedlet (bituminet) blir för litet i förhållande till stenmaterialen, leder 

det till att stenmaterialen inte binds ihop och stenskott förekommer. Metoden resulterar en 

kostnadseffektiv produktion därför har efterfrågan på asfalteringsmetoden blivit större.
40

  

 

  

                                                             
36 http://www.ncc.se/om-ncc/ncc-i-sverige/ncc-roads/ 
37 http://www.ncc.se/press/cision-page/ed20b98a1f139344/fullbokat-p%C3%83%C2%A5-nccs-utbildning-i-milj%C3%83%C2%B6certifiering/ 
38 http://www.ncc.se/produkter-och-tjanster/atervinning-av-asfalt/ 
39 http://www.ncc.se/pagefiles/1819/faktablad_greenasphalt.pdf http://www.ncc.se/produkter-och-tjanster/ncc-green-asphalt/ 

http://www.ncc.se/press/cision-page/ed20b98a1f139344/fullbokat-p%C3%83%C2%A5-nccs-utbildning-i-milj%C3%83%C2%B6certifiering/ 

http://www.ceequal.com/benefits.html http://www.ncc.se/hallbarhet/vart-miljoarbete/miljocertifieringar/ceequal/s. 15 i PDF. 

40
 http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sa-skoter-vi-vagar1/Underhall-av-belagda-vagar-/Belaggningar/Tankbelaggningar/  

http://www.ncc.se/om-ncc/ncc-i-sverige/ncc-roads/
http://www.ncc.se/press/cision-page/ed20b98a1f139344/fullbokat-p%C3%83%C2%A5-nccs-utbildning-i-milj%C3%83%C2%B6certifiering/
http://www.ncc.se/produkter-och-tjanster/atervinning-av-asfalt/
http://www.ncc.se/pagefiles/1819/faktablad_greenasphalt.pdf
http://www.ncc.se/produkter-och-tjanster/ncc-green-asphalt/
http://www.ncc.se/press/cision-page/ed20b98a1f139344/fullbokat-p%C3%83%C2%A5-nccs-utbildning-i-milj%C3%83%C2%B6certifiering/
http://www.ceequal.com/benefits.html
http://www.ncc.se/hallbarhet/vart-miljoarbete/miljocertifieringar/ceequal/
http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sa-skoter-vi-vagar1/Underhall-av-belagda-vagar-/Belaggningar/Tankbelaggningar/
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3.4.4 Svevia  

Svevia AB är ett anläggningsföretag inom Sverige som ägs av den svenska staten
41

.  Företaget 

har flera målsättningar där de bland annat satsar på en långsiktighet, lönsamhet, effektivitet, 

utveckling samt miljö och socialt ansvarstagande. Precis som alla andra entreprenader måste 

Svevia tillämpa alla krav och mål som staten ställer och genom att certifiera med ISO 14001 

är de i god väg att uppfölja dem. Svevia har även sina egna miljöambitioner och ett av dem är 

att minska dess miljöpåverkan med 10 % till år 2020.  

Företaget arbetar med allt ifrån snöskottning till produktion av vägar vilket ökar 

växthuseffekten. För att minimera detta utbildar Svevia sina medarbetare i Eco Driving och 

samtidigt förnyar de sina fordon gradvis till den högsta miljöklassen. Syftet med detta är att 

optimera resurseffektiviseringen i sina transporter och samtidigt få ner kostnaderna för 

företaget.
42

  

I produktionen har Svevia en stor resursförbrukning av ballast (krossad berg), vilket resulterar 

i många lastbilstransporter in och ut till arbetsplatsen. För att minimera transportsträckorna 

utvinner de materialen från tillgängliga bergtäkter som ligger närmast projekten. Inom 

företaget har man även bestämt sig för att källsortera avfall i varje arbetsplats, då målet med 

detta är att återanvända vissa material och följa kraven som ställs utav Trafikverket.
43

  

Även SVEVIA arbetar med tankbeläggningsmetoden vilket innebär att de att tillverka asfalten 

på plats, vilket leder till färre transporter. 
44

 

Inom norden är Svevia de enda producenterna som tillverkar gummiasfalt, där det blandas 

gummi i bindemedlet för asfalten. Med hjälp av undersökningar som 

”Gummiasfaltbeläggning Sammanställning av utförda mätningar och provningar” och ” 

Gummiasfalt laboratorieförsök” från Trafikverket, visar det sig att asfalt med gummi i 

bindemedel har en längre livstid och är även miljövänligare samt mer ekonomiskt.
 45

 
46

 Detta 

är på grund av att man kan dimensionera ett tunnare slitlager som kräver mindre material. En 

annan fördel med gummi i bindemedlet är att asfalten reducerar buller från trafiken vilket 

både är ett krav och ett mål hos Naturvårdverket. Gummiasfalten anpassar sig bättre när det 

gäller tjällyftning, då asfalten blir mer flexibel och kan hantera markrörelser bättre än 

traditionell asfalt.
47

 Gummit som används i asfalten utvinns av gamla däck, vilket leder till 

låga kostnader för materialet. 

 

                                                             
41

 http://www.svevia.se/om-svevia/bolagsstyrning.html 
42

 http://www.svevia.se/om-svevia/ansvarsfullt-foretagande/minskad-miljopaverkan/bransleforbrukning.html 
43

 http://www.svevia.se/om-svevia/ansvarsfullt-foretagande/minskad-miljopaverkan/ovrig-miljopaverkan.html 
44

 http://www.svevia.se/produkter--tjanster/asfalt/tankbelaggning/tankbelaggning---ett-klokt-val.html 
45

http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/gummiasfalt/00_huvudrapport_vti_sam

manstallning_gummiasfalt_2011_05_02.pdf 
46

http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/gummiasfalt/ref_19_Gummiasfalt_labor

atorieforsok_Leif_Viman.pdf 
47

http://www.svevia.se/aktuellt/nyheterochpressmeddelanden/error/nyheter2011/sveviatestargummiasfaltinorr.5.

2400ba4b12f52ecf1c1800078607.html  

http://www.svevia.se/om-svevia/ansvarsfullt-foretagande/minskad-miljopaverkan/bransleforbrukning.html
http://www.svevia.se/om-svevia/ansvarsfullt-foretagande/minskad-miljopaverkan/ovrig-miljopaverkan.html
http://www.svevia.se/produkter--tjanster/asfalt/tankbelaggning/tankbelaggning---ett-klokt-val.html
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/gummiasfalt/00_huvudrapport_vti_sammanstallning_gummiasfalt_2011_05_02.pdf
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/gummiasfalt/00_huvudrapport_vti_sammanstallning_gummiasfalt_2011_05_02.pdf
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/gummiasfalt/ref_19_Gummiasfalt_laboratorieforsok_Leif_Viman.pdf
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Bygga_och_underhalla/gummiasfalt/ref_19_Gummiasfalt_laboratorieforsok_Leif_Viman.pdf
http://www.svevia.se/aktuellt/nyheterochpressmeddelanden/error/nyheter2011/sveviatestargummiasfaltinorr.5.2400ba4b12f52ecf1c1800078607.html
http://www.svevia.se/aktuellt/nyheterochpressmeddelanden/error/nyheter2011/sveviatestargummiasfaltinorr.5.2400ba4b12f52ecf1c1800078607.html
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4 SLUTSATS 

Trafikverket har ett ansvarsområde inom de nationella miljömålen. För att dessa ska uppnås 

måste de anpassa sina miljökrav för att kunna nå de mål som ställs. De generella miljökraven 

finns för att underlätta för entreprenörerna att följa och nå dessa mål. Men som nämnt tidigare 

finns det även objektspecifika miljökrav som är baserade på omständigheterna i projekten 

som tas i hänsyn vid kravställning. 

Entreprenörerna arbetar med ett systematiskt miljöarbete eller så kallad ledningssystem(se 

3.4.1 miljöledningssystem) för att uppnå de miljökrav som ställs. Enligt krav ska 

entreprenörerna även upprätta en miljöplan där det framgår vilka miljöpåverkan verksamheten 

kan ha samt lösningar för dessa. 

Även miljöbalken har en stor påverkan på hur verksamheter arbetar med deras miljöarbeten. I 

Grontmijs fall fanns det en upprättad lagförteckning baserad på miljöbalken inom företaget 

som reglerade vissa parametrar. Dessa lagkrav är grunden till miljöarbeten Grontmij utför 

inom verksamheten. I deras uppdrag av bland annat Trafikverket anpassas projektet efter de 

krav som ställs och även kommer med förslag som kan vara bättre gentemot miljön. 

Myndigheters ansvar över de nationella miljömålen(se 2.3 Nationella miljömålen och 

miljöbalken) har påverkat med högre kravställningar som entreprenörsvärlden anpassar efter. 

Inom produktionen har miljökraven samt miljöbalken en stor påverkan på utvecklingen av 

miljöarbeten och tillvägagångssättet. Det har resulterat att näringslivet har höjt sina 

ambitioner i form av nya metoder samt lösningar för att minimera miljöpåverkan. En viktig 

del av detta är konkurrensen där företag vill komma med bättre lösningar för att stick ut i 

anbudsskedet. De utveckling som sker kommer att minska byggprocessens påverkan på 

miljön genom en minskad resurs- och energiförbrukning. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur miljökraven har uppstått och hur det påverkar 

byggprocessen. Syftet är även att undersöka hur det påverkar entreprenörernas 

miljöambitioner och tillvägagångssätt. 
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   5 DISKUSSION 

 

Miljökraven har resulterat i en kostnadseffektiv produktion med mindre material- samt 

energianvändning. Vilket kan vara ett svar på varför de ledande entreprenörerna har höga 

miljöambitioner. NCC använder metoden Tankbeläggning som är en energieffektiv lösning 

som resulterar att den totala kostnaden för produktionen sänks. Med mindre kostnader kan 

entreprenörerna sänka anbudspriset och därmed kan konkurrenskraften öka i 

upphandlingarna. En annan aspekt är att företagens miljöambitioner är lockande av 

myndigheterna som har ett ansvarsområde inom de nationella miljömålen. Alltså har 

miljökraven resulterat att entreprenörernas miljöarbete blivit prioriterad under anbudsskedet.  

Entreprenörernas miljöambitioner som har lett till olika certifieringar vilket är ett starkt 

varumärke som höjer konkurrenskraften och tilliten mot företaget. Miljöledningssystemet ISO 

har blivit ett medel för att säkra att man följer en hög standard med miljöarbetet.    

Resultatet visar att det finns samband mellan företagens miljöambitioner, konkurrenskraften 

samt lönsamheten. Det viktiga med sambanden är att de främjar i vårt fall Trafikverket men 

också entreprenörerna som NCC och SVEVIA.  

Vi anser att miljökraven som har en grund i målen är nödvändigt. Det har ökat näringslivets 

miljöambitioner och resulterat i nya miljövänliga tillvägagångssätt inom produktionen samt 

ett kontrollerat miljöarbete.  

Som slutsats har miljökraven resulterat i ett ekonomisk fördelaktigt läge under produktions 

skede på grund av energieffektivisering och den minskade materialanvändningen. Detta 

resultat har ökat intresse i företag om hur miljöambitioner kan utvecklas för att få en högre 

konkurrenskraft i branschen samt minimering av resursanvändning för att uppnå 

kostnadseffektiva lösningar. 
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