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Sammanfattning 
Byggbranschen står i nuläget för utsläpp av cirka 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år 
och av dem står anläggningsbranschen för 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Alla 
aktörer i branschen står inför en tuff uppgift att minska de totala utsläppen tills 2050 då 
målet i Sverige är att minska energianvändningen med 50%.   

Genom att certifiera anläggningsprojekt fås en positiv utveckling av branschens miljöarbete. 
Då CEEQUAL är det enda certifieringssystem som finns översatt till svenska och att de har 
mest erfarenhet i branschen är CEEQUAL det populäraste valet för att certifiera 
anläggningsprojekt. I CEEQUAL bedöms beställarens, projektörens och entreprenörens 
miljöarbete i projekten. De delar som bedöms är projektstrategi, projektledning, människor 
och lokalsamhälle, markanvändning och landskapsutformning, kulturhistorisk miljö, ekologi 
och biologisk mångfald, vattenmiljö, fysiska resurser- användning och hantering samt 
transporter. 

Examensarbetes syfte och mål var att undersöka skillnaderna i arbetet med hållbarhet 
inom verksamhetsområdena Anlägg och Bygg i Veidekke genom en nulägesanalys av 
arbetssättet i projekten, samt bidra till ökad förståelse för hur certifieringssystem 
förbättrar ett projekt.  Genom att visa hur hållbarhetsarbetet mellan anlägg och bygg 
skiljer sig åt, visa vad man förbättrar genom att införa ett certifieringssystem samt ta fram 
alternativa metoder för att utföra delmoment i projekten på ett hållbarare vis. 
Undersökningen genomfördes med en litteraturstudie, nulägesanalys med tre olika 
projekt som jämfördes samt att förbättringsförslag presenterades och där CEEQUAL 
fokuserades mest på.    

Resultatet från undersökningen visade att grundidén i Veidekke Bygg och Anlägg är lika och i 
detta fall var enda skillnaden att bygg har kommit längre med certifieringssystem än anlägg 
samt att dokumentera projektet digitalt.   

Förbättringsområden som föreslogs var enligt följande: 

1. All dokumentation bör vara digital 
2. Storstadskraven ska uppfyllas 
3. Bör vara krav på användning av biodiesel 
4. Byte till energisnålare personalbodar 
5. Dokument för att få en bättre CEEQUAL bedömning 
6. Bör använda hjälpsystem för grävmaskiner  
7. Bör använda Eco asfalt 

Resultatet av CEEQUAL bedömningen visade att projekt Edsvalla VA skulle klara 
bedömningen ”Pass” med 27% vilket är precis på gränsen för att bli godkänt. De främsta 
förbättringar som bör ske för en klassning av CEEQUAL kapitel 4 och 8, anses vara:  

 Livscykelanalys av området 
 Vattenresursanalys  
 Analys av omkringliggande landskap  

 

Nyckelord: CEEQUAL, Hållbar utveckling, Veidekke, Miljö  
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Abstract  
The construction industry is currently releasing about 11 million tons of carbon dioxide 
equivalent per year, of which the infrastructure industry accounts for 6 million tons of 
carbon dioxide equivalent per year. All industry actors face a tough task of reducing total 
emissions by 2050, as the goal in Sweden is to reduce energy consumption by 50%.  

By certifying infrastructure projects, a positive development of the industry's environmental 
work will be achieved. Since CEEQUAL is the only certification system that has been 
translated into Swedish and has the most experience in the industry, CEEQUAL is the most 
popular choice for certification of infrastructure projects. CEEQUAL assesses the 
environmental work of the client, the projector and the contractor in the projects. The parts 
that are assessed are project strategy, project management, people and local communities, 
land use and landscaping, cultural history, ecology and biodiversity, water environment, 
physical resources use and management and transport. 

The aim and goal of the thesis work was to investigate the differences in the work on 
sustainability within the areas of infrastructure and construction in Veidekke through a 
status analysis of the work methods of the projects, as well as to contribute to a better 
understanding of how certification systems improve a project. By showing how the 
infrastructure and construction sustainability work is different, show what is improved by 
introducing a certification system and developing alternative methods to carry out more part 
of the projects in a more sustainable way. The survey was conducted with a literature study, 
status analysis with three different projects compared, and an improvement proposals were 
presented and where CEEQUAL was most focused. 

The results of the survey showed that the basic idea in Veidekke infrastructure and 
construction is the same and in this case, the only difference is that construction has come 
further with certification systems than infrastructure and to document the project digitally. 

Improvement areas suggested were as follows: 
 

1. All documentation should be digital 
2. City requirements must be met 
3. Should be required for use of biodiesel 
4. Change to energy-efficient staffing bids 
5. Documents to get a better CEEQUAL assessment 
6. Should use excavator excavators 
7. Should use Eco asphalt 

 
The result of the CEEQUAL assessment showed that the project Edsvalla VA would pass the 
assessment "Pass" by 27%, which is just on the verge of being approved. The main 
improvements that should be made for a classification of CEEQUAL Chapters 4 and 8 are 
considered to be: 

• Life cycle analysis of the area 
• Water Resource analysis 
• Analysis of surrounding landscape 

 

Keyword: CEEQUAL, Sustainable development, Veidekke, Environment 
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Begreppsförklaringar 
SGBC Sweden Green Building Council organisation för hållbart samhällsbyggande i Sverige. 

CEEQUAL Civil Engineering Environmetal Quality Assessment and Award Scheme 
hållbarhetscertifieringssystem för anläggningsprojekt. 

ICE Institution of Civil Engineers  

AC Arbetschef  

VA Vatten och avlopp  

BRE Building Research Establishment. En organisation som arbetar för bygg- och 
anläggningsbranschen.   

BREAM BRE Environmental Assessment Method. Brittiskt Hållbarhetscertifieringssystem. 

HIA Hållbar utveckling i Anläggningsbranschen  

HCA Hållbarhetscertifiering i Anläggningsbranschen  

ISO International Organization for Standardization. Världsledande Miljöledningssystem.  

SIS Swedish Standards Institute 

DNV Det Norske Veritas. Tredjeparts verifieringsföretag.  

HMS Hälsa arbetsMiljö Säkerhet 

MI Medarbetarinvolvering 

Storstadskraven De krav som Trafikverket, Göteborgs- och Stockholmsstad ställer på 
anläggningsentreprenader. 

Gryningsräd Är en oanmäld inspektion av myndigheter då de misstänker olaglig verksamhet. 
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1.0 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Den genomsnittliga svensken lever idag som om vi har fyra jordklot att leva av (WWF 2016). 
Vi överkonsumerar våra naturresurser såsom metall, olja och skog som om de är oändliga. 
Vår miljömedvetenhet behöver bli större för att kunna minska våra resurser och nå de mål 
som Riksdagen satt för att nå 2020 (miljömål.se 2017). Inom byggande av byggnader har det 
arbetas aktivt med att minska utsläppen genom olika metoder såsom certifieringssystem och 
alternativa metoder mm. medan anläggningssidan inte har kommit lika långt med 
miljötänket. Det finns ett fåtal intressanta certifieringssystem som kan användas inom 
anläggning, ett har visat sig vara mer intressant för svenska marknaden, brittiska CEEQUAL. 
CEEQUAL finns idag översatt till svenska och många svenska aktörer har anslutit sig att 
arbeta med CEEQUAL.       

Veidekke Anlägg Sydväst AC Område Värmland är en nystartad organisation som är under 
utvecklig. Denna rapport är ett steg i positiv riktning för att se hur de ligger till med de krav 
som är övergripande i Veidekke samt hur deras utveckling kan fortgå. Veidekke ses som ett 
av de ledande företagen i byggbranschen och har välutvecklade modeller och 
certifieringssystem för byggnation av bostäder och fastigheter men inte inom anlägg.  

1.2 Problemformulering 
Att arbeta aktivt med hållbar utveckling är mycket aktuellt och anläggningsbranschen 
behöver utveckla sitt hållbarhetsarbete. Följande frågor skall besvaras i arbetet:  

 Hur ser Veidekke Anläggs hållbarhetsarbete ut jämfört med Veidekke Byggs arbete 
med hållbarhet? 

 Vilka delar i ett projekt förändras om man certifierar sig i något av marknaders 
system? 

1.3 Syfte  
Syftet med denna rapport är att undersöka skillnaderna i arbetet med hållbarhet inom 
Anlägg och Bygg genom en nulägesanalys av arbetssättet i projekten samt bidra till ökad 
förståelse för hur certifieringssystem förbättrar ett projekt.   

1.4 Mål  
Arbetets mål:  

 Visa hur hållbarhetsarbetet mellan anlägg och bygg skiljer sig åt. 
 Visa vad man förbättrar genom att införa ett certifieringssystem. 
 Ta fram alternativa metoder för att utföra delmoment i projekten på ett 

hållbarare vis.    

1.5 Avgränsningar 
Denna studie har sitt fokus på att undersöka vilka förbättringspotentialer 
anläggningsprojekt inom Veidekke har under projektens produktionstid för att få projekt 
mer hållbara. Den del av hållbar utveckling som kommer beaktas är den ekologiska delen 
av hållbart byggande.  
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Om det framkommer att flera delar inom produktionen kan förbättras skall enbart en av 
dessa delar undersökas noggrannare då denna studies begränsning är tiden för ett 
exjobb.  

En av förbättringsåtgärderna för ett anläggningsprojekt är att införa certifieringssystemet 
CEEQUAL. Då detta system är stort avgränsas detta till de två största kapitel, 4 och 8. Som 
handlar om Markanvändning och landskapsutformning respektive Fysiska Resurser.    
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2.0 Metod 
2.1 Arbetsprocess 
Arbetets schematiska gång har sett ut som figur 1 visar. Litteraturstudien lade grund till 
arbetets utformning och val av fokusområden, de fokusområdens som valts beskrivs senare i 
kapitlet nulägesanalys. Fokusområdena valdes för att kunna jämföra arbetet idag och vad 
som behövs förbättras för att uppnå Veidekkes krav och hur långt före bygg ligger anlägg 
inom Veidekkes organisation. Nulägesanalysen grundar sig i de valda fokusområdena där tre 
jämförelser mellan projekten presenteras som resultat. 

2.2 Litteraturstudie 
Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie, möten med AC, mailkontakt genom ett 
mindre frågeformulär till berörda hållbarhetschefer inom bygg och anlägg för att få en tydlig 
bild vad som behöver förbättras inom branschen för att minska utsläppen. Inläsning av 
böcker, artiklar, rapporter och uppsatser räknas till litteraturstudie (Ejvegård 2003). För att 
få en tydlig struktur av rapporten studerades tidigare examensarbeten.  Litteratursökningen 
tog fram fakta om bl.a byggbranschens utsläpp i Sverige, certifieringssystem, 
hållbarhetsarbete inom Veidekke och nya metoder i branschen. Litteraturstudien la grunden 
för att bestämma rapportens olika delar såsom Teori, fokusområden och nulägesanalysen av 
de olika projekten.   

 

2.3 Nulägesanalys 
En nulägesanalys sattes upp för de olika projekt som rapporten behandlar. Analysen 
fokuserar på hur det ekologiska hållbarhetsarbetet är inom vissa delar av produktionen samt 
vilka miljödokument projekten upprättat.  

Rapporten studerar sammanlagt fyra stycken projekt som benämns projekt 1, projekt 2, 
projekt 3 och projekt 4. Projekt 1-3 är anläggningsprojekt och det sista projekt 4 är ett 
byggnadsprojekt.   

 

Litteraturstudie

Val av fokusområde

Metodutformning

Nulägesanalys

Resultat

Diskussion/analys

Slutsats

Figur 1. Arbetsprocessen 
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 Projekt 1, VA Edsvalla 
 Projekt 2, Rörbro Bässebol  
 Projekt 3, Vindkraftspark Långmarken 
 Projekt 4, Bussdepå Kristinehamn 

 

Nulägesanalysen ligger till grund för de tre jämförelser som görs i rapporten. Den första 
jämförelsen är hur Veidekkes branschområden Bygg och Anläggs miljöarbete skiljer sig åt. 
Den andra jämförelsen handlar om hur Veidekke Karlstad miljöarbete är inom anläggnings- 
jämfört med byggprojekt. Den tredje jämförelsen är hur väl projekten i regionen Värmland 
lever upp till de krav som Veidekke entreprenad har på miljödokumentation.  

I nulägesanalysen presenteras förbättringsförslag som har potential att minska utsläppen för 
Veidekke. Där är CEEQUAL den förbättring som fokuserats mest på. För att exemplifiera en 
CEEQUAL bedömning gjordes detta på projekt 1 Edsvalla VA. Bedömningen gjordes med den 
svensköversatta manualen 5.1 som av upphovsrättsliga skäl inte får presenterats. Med 
hänsyn till rapportens avgränsningar (se kapitel 1.5) genomfördes bedömningen på kapitel 4 
och 8, Markanvändning och landskapsutformning respektive Fysiska Resurser. Resultatet av 
kapitlens bedömning presenteras med ett diagram där totala bedömningen med både 
beställarens, projektörens och entreprenörens poäng, maximal poäng som är möjligt att 
uppnå i kapitlet, Veidekkes poäng i kapitlet och de poäng som Veidekke maximalt kan uppnå 
i kapitlet tre kommentarer såsom övergripande kommentar om kapitlet, de bevis som 
saknas och rekommenderade åtgärder för Veidekke.    
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3.0 Hållbar utveckling  
3.1 Miljömål Internationellt, nationellt och lokalt 
År 2015 beslutade FN att upprätta 17 mål som världens länder skall klaras av tills 2030, 
Agenda 2030. Två av målen påverkar byggbranschen direkt så som mål 9 hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur och 11 hållbara städer och samhällen (Globala målen 2017). 

Den kungliga ingenjörsakademin (2014) har genom rapporten Ett Effektivare Samhälle tagit 
fram målet om effektivisera samhällets energianvändning med 50 procent tills 2050. I 
nuläget står byggbranschen för en stor förändring om dessa mål skall avklaras. Branschen 
står för ett utsläpp av cirka 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år (se figur 2) och av 
dem står anläggningsbranschen för 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år (Kungliga 
Ingenjörsakademin 2014). Som Figur 2 visar har byggbranschen lika stort utsläpp av koldioxid 
som alla personbilar i Sverige.   

 
Figur 2. Uppskattning av de årliga utsläppen av växthusgaser från byggprojekt (Kungliga Ingenjörsakademin 2014). 

Sverige har nationella miljömål som Riksdagen har beslutat om. De består av 16 miljömål 
som skall nås innan 2020. Miljömål.se har sammanställt hur utveckling ligger till för att nå 
målen och det är bara ett fåtal delmål inom varje huvudmål som anses möjliga att nå 
(Miljömål.se 2017). 

Indirekt berörs byggbranschen av alla mål men ett av målen är specifikt inriktat till 
byggbranschen, God Bebyggd Miljö. Som regeringen formade och beslutade om 2012. Målet 
innehåller bland annat hållbar avfallshantering, hushållning med energi och naturresurser 
och infrastruktur. Den ansvariga myndighet är Boverket som tillsammans med landstingen 
skall se till att målet (Miljömål.se 2017). 

Många kommuner runt om i landet har egna miljömål och visioner för att verka mot en mer 
hållbar levnadsstandard. Karlstads kommun har satt upp tydliga mål med hur de ska verka 
mer hållbart, Den Goda Gröna Staden där fem miljöpunkter arbetas aktivt med. Det är de 
nationella miljömålen som ligger tillgrund för miljöpunkterna. Miljöpunkterna är klimat och 
luft, vatten, natur och byggande (Karlstads Kommun 2017).  
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3.2 Definition av Hållbar Utveckling  
Begreppet Hållbar Utveckling kom allmänheten till känna i samband med att FN lanserade 
rapporten Vår gemensamma framtid (Brundtland 1987), Där hållbar utveckling fick följande 
definition: ” En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställas sina behov” (Dahlin 2014).   

 
Hållbar utveckling består av tre delar; Ekologisk-, Social- och Ekonomisk hållbarhet. Den 
ekologiska hållbarheten är grundläggande och ligger till grund hur den sociala och 
ekonomiska hållbarheten kommer bli, se figur 3 (KTH 2017). 

 
Figur 3. Modell av hållbar utveckling (KTH 2017). 

 
 

Vad som ingår i Ekologisk hållbarhet har kvantifierats i konceptet Planetens Hållbara Gränser 
där 9 globala processer som förändrar miljön på jorden av människors aktivitet (Se figur 4). 
De nio gränserna (Stockholms Universitet 2015):  
 Klimatförändring 
 Förlust av biologisk mångfald 
 Ozonskiktets uttunning i stratosfären 
 Havsförsurning 
 Biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler) 
 Förändrad markanvändning (t.ex. avskogning) 
 Färskvattenanvändning 
 Aerosoler i atmosfären (mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och 

levande organismer) 
 Nya kemiska substanser (”Novel entities”: t.ex. organiska föroreningar, radioaktivt 

material, nanomaterial och mikroplaster). 
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Den miljöpåverkan som anläggningsbranschen ger upphov till i sina projekt är (Byggsektorns 
Kretsloppsråd 2001):   
 Materialanvändning 
 Miljö- och hälsofarliga ämnen 
 Ingrepp i natur 
 Transporter – CO2 utsläpp m.fl.  
 Energianvändning under produktion 

3.3 Hur Veidekke arbetar med hållbar utveckling 

Veidekke Entreprenad AB arbetar aktivt med ekologisk hållbarhet och strävar mot ständig 
förbättring. De har bedömt de miljöområden som rör alla affärsområden inom koncernen för 
att se hur dessa kan hanteras. Se figur 5 för de miljöpunkter som Veidekke jobbar med. De 
rödmarkerade punkterna är de som läggs störst vikt på för att förbättra.  

Figur 4. Planetens nio gränser (Stockholms Universitet 2015)   
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Figur 5. Bild om Veidekkes miljöfokus 

 

3.3.1 ISO  
Veidekke Anlägg- och Bygg sydväst samt andra regioner är certifierade enligt ISO 9001 
(Kvalitetsledningssystem) och ISO 14001(Miljöledningssystem). De är de mest använda 
internationella standarderna och är välutvecklade då systemen introducerades 1987 
respektive 1996 (ISO 2017). 

ISO 9001 ett kvalitetsledningssystem för företag eller organisationer. Standarden berör allt 
från hur telefonsamtal behandlas till hur företaget/organisationen undviker driftstörningar. 
Ett ledningssystem sätter riktlinjer hur företaget/organisationen ständigt förbättras och 
justerar sin verksamhet för att nå upp till kundernas behov (SIS 2017). 

ISO 9001 baseras på sju principer (SIS 2017): 

 Kundfokus 
 Ledarskap 
 Medarbetarnas engagemang 
 Processinriktning 
 Förbättring  
 Faktabaserade beslut 
 Relationshantering  

ISO 14001 är ett miljöledningssystem för företag och organisationer.  Ett aktivt miljöarbete 
ger företaget/organisationen många fördelar. Dels som minskad användning av resurser, 
lägre kostnader för avfall och för vår miljö ger det följande fördelar (SIS 2017): 
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 Ökad processeffektivitet 
 Minskad användning av resurser och material per levererad nytta 
 Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för 

avfallshantering  
 Ökad andel förnybara resurser och system  
 Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete 
 Ökad kompetens i organisationen 
 Ökad dialog mellan organisation och intressenter 

När företag och organisationer fått ett ISO 14001 certifikat har de uppnått följande punkter 
(SIS 2017): 

 Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den 
standard som ska tillämpas 

 Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet 
 Systemet är beskrivet  
 System och beskrivning underhålls löpande  
 Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2004 av ett ackrediterat 

certifieringsorgan. Den standard som bör tillämpas är SS-EN ISO 14001:2004 
oavsett verksamhetens art och storlek. Det är möjligt att inom vissa gränser 
utesluta krav som inte är relevanta för användaren. 

Veidekke genomför flertalet revisioner för att säkerställa att de fortsatt jobbar enligt de 
riktlinjer som företaget satt upp enligt ISO och interna policys. Veidekke genomför fyra 
interna totalrevisioner; ekonomi, verksamhetssystem med kvalitet och miljö, inköp och 
personalfrågor. Ungefär en gång per projekt överlag och det som avgör antalet revisioner är 
projektets storlek. De som utför revisionerna är verksamhetsutvecklaren som även har 
ansvar för kvalitet och miljön i regionen, personalchefen, en controller och inköpschefen. 
Dessa fyra genomför revisionen för att säkerställa att projektet lever upp till vad som 
förväntas av ISO och interna policys1.  

För att bli certifierade enligt ISO måste en tredje part genomföra årliga revisioner. DNV är 
det företag som Veidekke anlitar för att genomföra detta för att bli certifierade enligt ISO 
9001 och 140012.  

3.3.2 Anläggning Sydväst miljöarbete 
Veidekke anlägg Sydväst arbetar aktivt med att förbättra sin hållbara utveckling inom 
organisationen. Det strävas efter att nå upp till FNs klimatmål (Agenda 2030) som nämnts 
tidigare i rapporten, samt att uppnå FNs tvågradersmål som sattes 2010 i Cancún2. 

I Anläggning Sydväst har en handlingsplan för internt bruk som definierar hur de i regionen 
skall arbeta för att utveckla verksamheten upprättas. En av punkterna är att enbart maskiner 
som klarar storstadskraven får användas2. Storstadskraven är de krav som Stockholmsstad, 

                                                           
1 Anders Johansson Arbetschef, intervju september 2016. 
2 Franco Montebovi Hållbarhetschef, mailkontakt april 2017. 
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Göteborgsstad och Trafikverket tagit fram. Utdrag ur rapporten beskriver en del av vilka krav 
som behandlas i storstadskraven:  

”Kraven behandlar bl. a. emissioner till luft och kemikalieanvändning. Arbetsmiljökrav, 
kvalitetskrav och etiska och sociala krav är inte inkluderade, eftersom dessa hanteras i andra 
dokument och rutiner hos beställarna. Miljökraven ska kunna harmoniseras med 
arbetsmetoder och strategiska frågor enligt dessa andra dokument och rutiner. Det 
systematiska miljöarbete och den miljöplan som ingår i miljökraven kan exempelvis med 
fördel integreras i presentationer av system och planer för kvalitet, säkerhet, hälsa, sociala 
frågor och liknande” (Trafikverket 2012). 

Man arbetar aktivt för att säkerställa vilka kemikalier som är säkra att bruka under projekt 
genom att använda SundaHus. I varje projekt skall dokument såsom, Byggmaterial och 
kemiska produkter och Kemikalielista för projektet tas fram. SundaHus är ett webbaserat 
system där kemikaliedatabas och materialdatabas finns2.  

Det viktigaste miljödokument som anläggningsprojekt ska ta fram till varje projekt är en 
Miljöplan. Miljöplanen definierar hur Veidekke ska arbeta i projektet med miljöfrågor samt 
kundens miljökrav2. 

I varje projekt finns ett antal kravdokument som ska vara med. Dessa dokument presenteras 
i ett senare kapitel.  

Veidekke som företag har stora mål med sitt miljöarbete men mycket av deras utveckling 
beror på hur kunden/beställarens miljökrav ser ut. Som Franco beskriver är kostnadsfrågan, 
att kommunerna har lägre miljökrav än trafikverket samt att kommunernas storlek har 
betydelse för deras krav på miljö, kvalitet och arbetsmiljö ett hinder för hållbar utveckling2. 

Hittills har inte Veidekke certifierat något anläggningsprojekt i Sverige. Men planen är att 
certifiera ett projekt i Stockholm till hösten. Inom Veidekke i Sverige finns en certifierad 
CEEQUAL Assessor2. 

 

3.3.3 Bygg Sydväst miljöarbete 
Veidekke Bygg Sydväst arbetar aktivt med ekologisk hållbar utveckling. Enligt Johan Alte3 
verkar regionen för att uppnå tvågradersmålet samt att sträva efter att nå upp till FNs 
klimatmål (Agenda 2030) som nämnts tidigare i rapporten (Globala målen 2017). 
Tvågradersmålet bestämdes av världens länder år 2010 i klimatförhandlingarna i Cancún för 
att begränsa den globala medeltemperaturökningen till lägre än 2 grader (Naturvårdsverket 
2017). 

I varje projekt finns ett antal kravdokument som ska vara med. Dessa dokument presenteras 
i ett senare kapitel. 

                                                           
2 Franco Montebovi Hållbarhetschef, mailkontakt april 2017. 
3 Johan Alte Hållbarhetschef, mailkontakt april 2017. 
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Även inom bygg arbetar man aktivt för att säkerställa vilka kemikalier som är säkra att bruka 
under projekt genom att använda SundaHus eller Svanen. I varje projekt skall dokument 
såsom Byggmaterial och kemiska produkter och Kemikalielista för projektet tas fram3.  

Det viktigaste miljödokument som Byggnationsprojekt ska ta fram är en Miljöplan. 
Miljöplanen definierar hur Veidekke ska arbeta i projektet med miljöfrågor samt kundens 
miljökrav2. 

Veidekke som företag har stora mål med sitt miljöarbete men mycket av deras utveckling 
beror på hur kunden/beställarens miljökrav är utformat. Som Johan Alte3 beskriver för att 
utveckla Veidekkes ekologiska hållbarhet finns hinder såsom; LOU, gamla vanor, efterfrågan 
och beställare.4 

Veidekke var först i norden med att bygga ett Svanenmärkt flerbostadshus. Efter det 
beslutades att alla egenproducerade Veidekkebostäder måste vara Svanenmärkta. Att vara 
Svanenmärkt inom Veidekkes regi innebär (Veidekke 2017): 

 Helhetssyn – Den viktigaste enskilda faktorn är att ha helhetssyn, från projektering 
genom hela byggprocessen till inflyttning och drift. 

 Fuktskyddsansvarig – Vi har alltid en fuktskyddsansvarig på arbetsplatsen. 
 Fuktsäkring – Vi anordnar alltid fuktsäkring i diskbänkskåp samt under diskmaskin, 

kylskåp och frysskåp. I badrumsväggar ställs höga fukt- skyddskrav. 
 Uppvärmning – Eftersom värme- och elanvändningen totalt sett blir låg, blir även de 

boendes driftskostnader lägre. 
 Vattenkranar – Energisnåla vattenkranar är viktiga komponenter för att skapa 

energieffektiva bostadshus. 
 Material – Vid materialval tar vi hänsyn till låga emissioner av produkter och material 

samt att vi bygger fuktsäkert. 
 Allergier – Ett bra hus för allergiker är ett hälsosamt hus för alla. 
 Ljudmiljön – En god ljudmiljö uppskattas mycket högt av de boende. Veidekke har 

högre ljudkrav än de svenska byggreglerna. 
 Isolering – En välisolerad klimatskärm med god täthet och minimala köldbryggor 

samt extra bra fönster. 
 Ventilation – Husen ska ha en god ventilation med ett från och tilluftssystem för 

effektiv värmeåtervinning. 
 Energieffektivitet – Våra hus använder betydligt mindre energi än de svenska 

byggreglernas gränsvärden, t.o.m. lägre än Svanens krav. 
 Vitvaror – Vitvaror vi installerar har en extra låg elförbrukning till gagn för miljön och 

som samtidigt ger låga kostnader för hyresgästerna. 

                                                           
2 Franco Montebovi Hållbarhetschef, mailkontakt april 2017 
3 Johan Alte Hållbarhetschef, mailkontakt april 2017. 
4  
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 Drift och underhåll – En genomtänkt drifts- och underhållsplan garanterar att huset 
förblir energisnålt och behåller sin goda innemiljö. 

 Boendeinformation – Information till de boende om varmvatten- och elförbrukning 
jämfört med husets genomsnitt ökar medvetenheten. 

 Koldioxidminskning – I våra Svanenmärkta hus, minskas utsläppen av koldioxid med 
ca 1,0 ton per lägenhet och år jämfört med en svensk normlägenhet. 

 Svanenmärkt – Svanen genomför regelbundna revisioner på byggarbetsplatsen. 
  

Veidekke bygger enbart Svanenmärkta flerbostadshus i egen regi men i den privata sektorn 
har Veidekke valt att kunna certifiera sig inom flertalet av de stora 
byggnadscertifieringssystemen. De har levererat projekt såsom Svanen, BREEAM, LEED, 
Miljöbyggnad och Green Buliding (Veidekke 2017).  

 

 

3.3.4 Krav på miljödokumentdokument i projekten  
Inom Veidekke finns det krav på minsta miljödokumentation som ett projekt bör innehålla 
(Veidekkessystem 2017). Dokumenten skiljer sig inte mellan bygg- och anläggningssidan. 
Projekten ska innehålla: 

Kontrollprogram – I varje projekt ska man upprätta ett kontrollprogram som visar vilka 
kontroller, vilken dokumentation, vem som verifierar kontrollerna för varje planerad 
aktivitet.  

Projektplan – Är ett dokument som upprättas inför varje projekt där arbetet med att 
uppfylla kundens önskemål, lagkrav och förordningar samt Veidekke Entreprenads egna 
krav. Arbetssätten beskrivs med avseende på Miljö, Kvalitet, HMS, ekonomi, tid, och MI.  

Projektstart checklista - Syftet med listan är att säkerställa att projekteringspersonalen har 
rätt förutsättningar för att påbörja projektering.  

Arbetsplatsrutiner – Ett dokument som informerar nya till arbetsplatsen vad Veidekke 
Entreprenad har för arbetsplatsrutiner. De handlar bland annat om: arbetsplatsen, 
arbetssättet, regler som är gällande, krishantering, kemiska produkter, material och trä, 
hantering av avfall och disciplinära åtgärder.  

Risk och Möjligheter, Kvalité, Miljö, HMS – Riskanalys som upprättas utifrån de 
förutsättningar som projektet ges, den erfarenhet och kunskap som finns i organisationen 
samt konsekvens dvs. vilka följder kan en risk åstadkommer och vilken sannolikhet att risken 
inträffar. Riskerna analyseras och involverade i riskmoment informeras innan momentet 
startar samt att åtgärd ska vara framtagen i god tid innan arbetet skall utföras.  

Nödlägesplan projekt – Om en olycka inträffar på arbetsplatsen är det detta dokument som 
skall följas. Det behandlar Arbetsplatsolycka, Miljöolycka, Brand och Gryningsräd.  
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Egenkontroll – Efter varje arbetsmoment skall arbetet kontrolleras så att det följt de regler 
och handlingar som är uppsatta enligt Arbetsberedningen. 

Miljörondsprotokoll – Under projektets gång skall miljöronder ske med jämna mellanrum. 
miljöronder kontrollerar miljödokumentation, avfall, kemikalier, natur och arbetsmetoder.  

Skydds- och Miljörond – Ska ske regelbundet under projektet, de som skall närvara på 
ronderna är alla skyddsombud och arbetsledningen. Skydds- och miljörond kontrollerar 
allmän ordning, arbetsmiljöplan, avstängningsanordningar, belysning, brandskydd, buller, 
byggelement, damm, drivmedel, ergonomiska hjälpmedel, fallskydd, formsättning, gaser, 
lyftanordningar, lyftredskap, maskiner, målningsarbeten, schaktningsarbeten, 
sprängarbeten, spont, ställningar, takarbeten, tillfällig el, tillfällig VA, trafik, UE, VA-arbeten, 
öppningar, fordon & däck, källsortering/avfall, farligt avfall/ säker hantering, kemiska 
produkter, bränsleförvaring, absorptionsutrustning, tank, uppställningsplats, drivmedel klass 
1, skydd av bef. vegetation och slamvatten hantering.  

Arbetsberedning – Innan varje delmoment i projektet skall en arbetsberedning upprättas 
och gås igenom med de berörande YA. Arbetsberedningen ska innehålla: Beskrivning av 
arbetsmomentet, handlingar, kalkyl, tider/kapaciteter, arbetsmiljö, skydd inklusive personlig 
skyddsutrustning/riskbedömning, kvalitet/egenkontroller, resurser/arbetskraft, UE, 
maskiner/hjälpmedel, montageplan, inköp/material, alternativa lösningar, 
renhållning/återvinning/miljö, framkomlighet/APD-plan/TA-plan och uppföljning/återföring.   

Avfallsmål – Veidekke Entreprenad AB har upprättat baskrav för avfallshantering i projekt. 
Kraven berör: mål, basnivå av källsortering, lagkrav på sortering, trångt på arbetsplatsen, 
bodsopor, entreprenörens redovisning, krav på avfallshanteringen och användningen av 
farliga ämnen. Veidekkes baskrav att sortera avfall är enligt följande:  

 Farligt avfall  
 El-avfall 
 Trä 
 Brännbart 
 Plast  
 Gips 
 Metall 
 Fyllnadsmassor 
 Deponi  

 

Byggmaterial och kemiska produkter – Regler för byggmaterial och kemiska produkter som 
är till för att följa Veidekke Entreprenads krav, miljölagstiftning och arbetsmiljölagstiftning.  

Fordon och maskinförteckning – Ett dokument som skall upprättas för alla maskiner i 
projektet där miljörelaterad fakta sammanställs. 

Kemikalielista projekt - Varje kemikalie som skall användas på arbetsplatsen måste 
genomgå en granskning. Granskningen resulterar i ett resultat som presenteras i ett register 
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där det finns 4 olika bedömningar. Instruktioner hur förvaringen av kemikalier ska gå till 
finns tillhandahållet i detta dokument också.  

 
3.4 Nytt på marknaden  
3.4.1 Personalbodar 
Många uthyrare av personalbodar kan idag erbjuda ett stort urval av energibodar.  Att 
använda energibodar minskar utsläppen av CO2 genom att bodarna är konstruerade med 
vattenburet uppvärmningssystem och mer isolerade ytterväggar samt golv och fönster. 
Cramo är Veidekkes leverantör av personalbodar och de har utvecklat ett koncept med deras 
Bod C60 där mer isolerade väggar/golv, FTX- ventilation, LED-belysning, isolerade 
förrådscontainers mm. halverar bodetableringens energiförbrukning upp till 50 %. Samtidigt 
som energiförbrukningen minskar blir det också en kostnadsbesparing för projektet (Cramo 
2017). 

3.4.2 Asfalt 
Olika typer av energisnål asfalt (ECO-Asfalt, Green Asphalt m.fl.) har utvecklas av olika 
aktörer på marknaden och de har olika systematiska metoder att ta fram miljöasfalt. 
Miljöasfalten har 30 % mindre koldioxidutsläpp än vanlig asfalt under produktionen. De olika 
metoderna för att ta fram en miljöneutralare asfalt är bland annat: bioolja vid uppvärmning 
och torkning av asfalten, återanvändning av asfalt och sänkning av temperaturen vid 
framtagandet av asfalten (NCC 2017) (Peab 2017). 

3.4.3 Hjälpsystem för grävmaskiner 
Genom ny teknik såsom ett 3D GPS styrt system kan grävmaskinisters arbete bil mer 
effektivt. I grävmaskinen finns en skärm med en 3D CAD modell som talar om exakt hur 
djupt, vilken vinkel och var maskinisten skall placera skopan under användandet.  På det 
sättet minskas tidsåtgången, behov av ritningar och käppar, kontroll av utsättare, pengar och 
tid (Leica 2017). 

3.4.4 Biobränsle 
I Sverige framställs framförallt biodiesel av raps och har benämningen RME 
(rapsoljemetylester) (Helmersson & Egnéus 2017) samt hydrering (vätebehandling) av 
vegetabiliska oljor och animaliska fetter och har benämningen HVO (hydrerad vegetabilisk 
olja) (Ecobränsle 2017). Miljövinsten med att låta maskiner använda RME är en minskning av 
CO2 utsläppen med 66% (Ecobränsle 2017) och HVO är en minskning med 90% (Ecobränsle 
2017). Leverantörer för dessa sorters bränsle finns på flertalet städer runt om i Värmland 
och eftersom biodiesel har samma egenskaper som vanlig diesel och kan användas i vanliga 
dieselmotorer är bytet från vanlig diesel enkelt.   

3.4.5 CEEQUAL 
3.4.5.1 Vad är CEEQUAL? 
CEEQUAL är ett brittiskt hållbarhetsystem som betygsätter alla olika sorters 
anläggningsprojekt för att utveckla och bedöma ett projekts hållbarhet. CEEQUAL började sin 
utveckling med det brittiska ICE (Institution of Civil Engineers) mellan 1999 till 2004. Numer 
drivs CEEQUAL av CEEQUAL Ltd som 2015 blev uppköpt av brittiska BRE (Building Research 
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Establishment) gruppen. Två av världens mest använda certifieringssystem inom 
byggbranschen CEEQUAL och BREAM är nu samlade under ett och samma företag. Visionen 
är att vidareutveckla systemen och så småningom ta fram ett BREAM For Industries 
(CEEQUAL 2017a).  

CEEQUAL är den organisation på marknaden som har störst erfarenhet av certifiering av 
anläggningsprojekt. Anläggningsprojekt innefattar all infrastruktur, landskapsarkitektur och 
vatten. CEEQUAL bedömer hur hög kvalitet projekt har inom ekonomi, miljö och social 
hållbarhet på det sättet belönas projektets olika delar såsom beställare, projektörer och 
entreprenörer hur mycket över lagkrav man arbetar för att få hållbar utveckling i projekten 
(SGBC 2017). 

Det finns fyra olika versioner av CEEQUAL (SGBC 2017): 

CEEQUAL for International Projects  
CEEQUAL for UK and Ireland Projects  
CEEQUAL Term Contracts for Maintenance  
CEEQUAL Term Contracts for Construction of Small or Repetitive Works 
 
För svenska projekt finns CEEQUAL for International Projects manual 5.1 översatt till 
svenska. Översättningen är enbart en språklig översättning och ingen anpassning till de 
svenska lagar och förhållande utan det är fortfarande de brittiska lagkraven och 
förhållanden. Det är SGBC som tillhandahåller CEEQUAL för svenska företag som är 
intresserade att certifiera projekt (SGBC 2017). 
 
3.4.5.2 Fördelar med CEEQUAL  
CEEQUAL som hållbarhetsbedömningssystem har över 12 års operativ erfarenhet och kan 
bedöma alla olika typer av anläggningsprojekt. De som certifierat sig med CEEQUAL har 
rapporterat förbättringar inom (CEEQUAL 2017c):  

 Rykte och bra PR- Det visar vilket ansvar de sökande tar för att verka mot ekologisk 
och social hållbarhet. 

 Kostnadsbesparingar- Tidigare projekt har rapporterat om kostnadsbesparingar då 
minskning av avfall, spill, ändringar i konstruktion och av materialval skett för att få 
ett högt betyg av CEEQUAL. 

 Betydande förbättringar i projekt där införande av ”best practice”- Genom 
förbättrad användning av LCC, avfallsminimering, minskning av klagomål, 
resurseffektivitet och miljöolyckor. 

 Förbättrad laganda- CEEQUAL belönar de projekt som ” gått den extra milen” hjälper 
det att utveckla positiv attityd kring utveckling. 

 Visar ett starkt engagemang för en hållbar agenda och offentligt erkännande- Till 
branschen, allmänheten, intressenter, projektteamet samt organisationen.  

3.4.5.3 Hur bedöms projekt? 
CEEQUAL är ett självutvärderingssystem där utbildade CEEQUAL assessorer bedömer och 
poängsätter projektens totala utförande med ett stort urval av frågor. Dessa frågor finns i 
CEEQUAL manualen 5.2.  
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CEEQUAL är ett bevisbaserat system och då krävs att projekten har dokumenteras noga för 
att kunna samla många poäng av manualens frågor. Svaren bygger på en bedömning som 
utförs av en utbildad Assessor. Assessorn har CEEQUAL-manualen som arbetsunderlag där 
de frågor som ska bevisas finns med. Svaren kontrolleras sedan av en oberoende tredje part 
CEEQUAL verifierare. För att certifiera sig debiteras projekten med en summa beroende på 
projektets värde eller projektets årliga värde.  Resultatet presenteras i form av ett certifikat 
med betyg och utmärkelse. Då projektet fått en utmärkelse ser CEEQUAL till att offentliggöra 
resultatet (CEEQUAL 2017).       

Poängen av bedömningen visar hur långt kommet det hållbara tänket i projektet är. 
Betygsystemet för CEEQUAL har en fyrgradig skala (SGBC 2017): 

 Pass – 25 % av totala poängen 
 Good – 40 % av totala poängen 
 Very Good – 60 % av totala poängen 
 Excellent – 75 % av totala poängen  

3.4.5.4 Vilka frågor bedöms?  
CEEQUALS manual som bedömningen av projekt följer består av 9 kapitel som presenteras 
nedan (CEEQUAL 2017b). 

1 Projektstrategi  
2 Projektledning 
3 Människor och lokalsamhälle 
4 Markanvändning och landskapsutformning 
5 Kulturhistorisk miljö 
6 Ekologi och biologisk mångfald 
7 Vattenmiljö 
8 Fysiska resurser- användning och hantering 
9 Transporter 

 
1 Projektstrategi 

Bedömer hur väl projektgruppen knutit an projektet till bredare hållbarhetsagenda kring 
väg- och infrastrukturprojekt och deras bidrag till hållbar utveckling. Målet med 
bedömningen är att resultatet kan leda till förbättringar och om deras projekt hjälper 
samhället mot ett mer hållbart levande.  
 

2 Projektledning 
Handlar om hur väl ledningen i projektet inför de aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor i 
förvaltningen av projektet samt i projektets utbildning och upphandling.  
CEEQUAL bedömer också vad som är byggt och hur det är byggt. Handboken hänvisar till 
de sociala problem som uppstår att bygga, konstruera och utveckla projekten inte de 
bredare frågorna om social acceptans.   
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3 Människor och lokalsamhälle 
Detta kapitel tar upp ett stort urval av positiva och negativa effekter om människor 
och/eller samhället påverkas av projektet. Kapitlet tar upp minimering av drift- och 
byggrelaterade störningar, lagkrav, samverkan med närboende och lokala grupper, hur 
effektiviteten i samtalen med lokalsamhället och mänsklig miljö, sysselsättning och 
estetik.    
 

4 Markanvändning och landskapsutformning 
Detta kapitel bedömer markanvändningen, lagkrav, översvämningsrisk, föroreningar och 
sanering. Kapitlet behandlar också landskapsfrågor inom design, rekreationsfunktioner, 
lokal karaktär, genomförande och förvaltning, färdigställande och eftervård.  
 

5 Kulturhistorisk miljö 
Omfattar grundläggande studier och undersökningar innan projektets start. Bevarande 
och framhävande åtgärder som ska vidtas om kulturhistorisk miljö finns. Det innefattar 
också kulturhistoriska tillgångar under vatten såsom vrak.  
 

6 Ekologi och biologisk mångfald 
Detta avsnitt behandlar effekter på platser med högt ekologiskt värde, skyddande av 
arter, undersökningar för bevarande och förbättringar av miljön.  
 

7 Vattenmiljö 
Kontroll av projektets inverkan på skyddet av vattenmiljön, lagkrav och förbättring av 
vattenmiljön om så möjligt.  
 

8 Fysiska resurser- användning och hantering 
Detta kapitel behandlar ett brett spektrum av fysiska resurser inom anläggningsprojekt. 
De frågor som berörs behandlar: LCC, hur projektet hanterar energi, vatten och 
koldioxidutsläpp under produktion och användning, hur effektiv hantering av material, 
inköp, återanvändning av material och återvunna material, hur projekten undviker farliga 
ämnen, dess hantering av avfall under produktion och användning. 
  

9 Transporter 
Kapitlet omfattar transport av alla typer, både trafik under bygg- och driftsskede. 
Byggskede handlar om hur avfall, parkering och byggnadsmaterial påverkar trafiken. 
Driftsskede behandlas hur drift och underhållspersonal påverkar trafiken. Det tas också 
upp hur kollektivtrafikens, fotgängares och cyklisters nya behov av tillgänglighet under 
produktion och under drift. 
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CEEQUAL internationals viktning av de olika kapitlen utgår från den brittiska och irländska 
marknaden och det beror på antal poäng per kapitel se tabell 1. 

 
Tabell 1. Viktning av CEEQUAL kapitel (Lundblad & Bark 2015 s.9) 

Kapitel Viktning (%) 
Projektstrategi 12,5 
Projektledning 10,9 
Människor och lokalsamhälle 10,6 
Markanvändning och 
landskapsutformning 

20,0 

Kulturhistorisk miljö 4,6 
Ekologi och biologisk mångfald 6,0 
Vattenmiljö 5,7 
Fysiska resurser- användning och 
hantering 

24,3 

Transporter 5,4 
 

Beroende på vad man inkluderar i sin bedömning får projekten olika utmärkelser (SGBC 
2017): 

 Sustainability Strategy & Performance Assessment. Då bedömningen av projektet 
inkluderar alla kapitel. 

 Sustainability Performance Assessment. Om kapitel 1 inte tas med i bedömningen, 
då Projektstyrning är valfritt att ta med till delas denna utmärkelse. 

 Whole Team Award. Där planering, utformning och utförande inkluderas i 
bedömningen. 

 Client & Design Award. Om planering och utformning bedöms. 
 Design Award. Endast utformning bedöms.  
 Design & Construction Award. Utförande och utformning bedöms. 
 Construction Award. Endast utförande bedöms. 
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4.0 Nulägesanalys  
Kapitlet analyserar sammanlagt fyra stycken projekt som benämns projekt 1, projekt 2, 
projekt 3 och projekt 4. Projekt 1-3 är anläggningsprojekt och det sista projekt 4 är ett 
byggnadsprojekt.  Projekten som analyseras är: 

 Projekt 1, VA Edsvalla 
 Projekt 2, Rörbro Bässebol  
 Projekt 3, Vindkraftspark Långmarken 
 Projekt 4, Bussdepå Kristinehamn 

Nulägesanalys fokuserar på hur det ekologiska hållbarhetsarbetet är inom vissa delar av 
produktionen samt vilka miljödokument projekten upprättat. Om varje projekt presenteras 
enligt följande:  

 Fakta om projektet i form av en tabell. 
 Vilka miljödokument som tillhör projektet. 
 Delar av projektets produktion.  

4.1 Projekt 1 - Edsvalla VA 
Tabell 2. Information om projektet. 

Upphandlingen avser: Befintliga VA-ledningar, vatten och 
spillvatten i Edsvallavägen ska saneras 
samt att ny dagvattenledning läggas, 
total ledningsträckning ca 430 m. 

Beställare: Karlstads kommun 
Projektör: Sweco (Grontmij) 
Upphandlingsförfarande: Förenklad upphandling 
Entreprenadform: Utförandeentreprenad 
Upphandlingsform: Generalentreprenad 
Ersättningsform: Fast pris utan indexreglering 
Tilldelningskriterium:  Viktning av anbudssumma och mjuka 

parametrar 
 

I projekteringen av Edsvalla VA togs dessa miljödokument fram: 

 Riskanalys Kvalité, Miljö o HMS – Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Arbetsberedning - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Nödlägesplan projekt - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Skydds- och miljörond - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Fordon och maskinförteckning - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Kemikalielista projekt - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Miljöansvar i projektet- Dokument som visar vad man har för ansvar beroende på 

befattning inom projektet.  
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 Miljöplan – Miljöplanen är projektets ledningsdokument av miljöarbetet. Planen 
beskriver övergripande delar samt dokument- och organisationsstrukturen i 
projektet.  

 Masshanteringsplan – Ett dokument som ska följas vid föroreningsklassning av 
schaktmassor och riskbedömning vid återanvändning av schaktmassor.  

 ISO certifikat – Certifikatet som visar kunden att regionen har ett 
miljöledningssystem. 

 Projektstart checklista (Pappersformat) – Se kapitel krav på miljödokument i projekt.  
 Karlstads kommuns miljökrav- För entreprenader ställer Karlstad kommun följande 

krav: Att entreprenören ska driva ett aktivt miljöarbete såsom ISO, en 
objektsanpassad miljöplan ska upprättas, krav på drivmedel, krav på fordonsutsläpp/ 
Euro klassning, krav på kemiska produkter, miljökompetens inom personal, 
avfallskrav mm.  

 Egenkontroll - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Arbetsplatsrutiner - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 

 
 

4.1.1 Delar under produktionen av Edsvalla VA 
Projektets omfattning var att byta befintliga VA-ledningar, vatten och spillvatten i 
Edsvallavägen samt att ny dagvattenledning lades, total var ledningsträckningen ungefär 430 
m.  

Då en helt ny dagvattenledning lades köptes diverse rördelar in från St Eriks i Kil. Att köpa in 
rördelar från St Eriks i Kil berodde på att avståndet mellan projektet och fabriken enbart 12 
kilometer och på det sättet är transporten minimal samt att service från fabriken kunde ske 
snabbt.  

Under projektets gång har ett antal olika fordon/maskiner arbetat i projektet.  Beställaren 
Karlstads kommun har i sitt dokument miljökrav vid upphandling av entreprenadtjänster 
kravet att tunga fordon ska har klassningen Euro V men dispens för Euro IV kan ges i 
särskilda fall. I projektet har enbart maskiner med de klassningarna används, vilket 
säkerställer att maskinerna lever upp till att ha ett lågt utsläpp av miljöfarliga ämnen. 
Exempel på fordon/maskiner:  

 Scania R560 lastväxlare 
 Volvo FH 440  
 Scania R420 
 Hjulgrävare > 20,1 ton 
 Bandgrävare 6,1-8,0 ton  
 Bandgrävare 21,1-24,0 ton  
 Hjulgrävare 15,1-17 ton  
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Karlstads kommun ställer också krav på lätta fordon som används i projektet. Personbilar får 
ej ha en högre emission av CO2 än 200g/km och lätta lastbilar får ej ha en högre emission av 
CO2 än 250 g/km och ej vara äldre än 8 år. I projektet användes en personbil, VW pickup.    

I samma dokument som ställer krav på fordon och maskiner från kommunen ställs också 
krav på återvinning. Minst ska sortering av hushållsavfall (avfall från lunchrum och toaletter), 
farligt avfall (spillolja, restkemikalier, batterier och lampor), el-avfall (kontorsmaskiner, 
mobiltelefoner, kablar, vitvaror) och förpackningar (papp, wellpapp, plast, metall, glas) göras 
i projektet. Eftersom projektets etablering låg bredvid en återvinningscentral och kommunen 
äger denna gjordes en uppgörelse om att källsortera i dessa kärl.   

Under produktionen fanns det en personalvagn på arbetsplatsen som hyrdes av Cramo av 
typen: Personalvagn 5 personer. Boden har två uppvärmningssystem antingen i form av 
direktverkande el eller gasvärmare. I detta fall användes bara el för uppvärmning.  

PEAB stod för beläggningsarbetet när jobbet med ledningarna var klara, olika asfaltstyperna 
som användes var AG 16, ABb 16 och ABT 11 alla dessa är ”klassiska” asfaltsorter.  

 

4.2 Projekt 2 Bässebol bro över bäck väg 204 Kristinehamn 
Tabell 3. Information om projektet. 

Upphandlingen avser: Utbyte av bro över bäck på väg 204 
Kristinehamn 

Beställare: Trafikverket 
Projektör: WSP 
Entreprenadform: Utförandeentreprenad 
Ersättningsform: Löpande räkning enligt 

självkostnadsprincipen 
 

Miljödokument: 

 Arbetsberedning - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Miljöplan – Miljöplanen är projektets ledningsdokument av miljöarbetet. Planen 

beskriver övergripande delar samt dokument- och organisationsstrukturen i 
projektet.   

 Nödlägesplan projekt - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Projektplan - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt.  
 Egenkontroll – Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Arbetsplatsrutiner - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Skydds och miljörond - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt.  

4.2.1 Delar under produktionen av Bässebol bro över bäck 
Projektet omfattar byte av befintlig bro över vattendrag till en större rörbro för att tillgodose 
framtida högre vattenflöden.   
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Under projektets gång har ett antal olika sorters fordon/maskiner arbetat i projektet.  
Beställaren tTrafikverket har i sitt dokument generella miljökrav vid 
entreprenadupphandling/ Administrativa föreskrifter ställer krav att tunga fordon minst ska 
har klassningen Euro IV. I projektet har enbart maskiner med högre klassning än detta krav 
används. Exempel på fordon/maskiner:  

 Scania P124GB  
 Scania R560LB  
 Volvo FH   
 Volvo FH  
 Volvo FH16  
 Scania R480LB  

Trafikverket ställer också krav på lätta fordon som används i projektet. Personbilar får ej ha 
en högre emission av CO2 än 200g/km. I projektet användes en personbil, VW pickup. 

Under produktionen fanns det personalbod 6 man + dusch och kontor på två rum på 
arbetsplatsen som hyrdes av Cramo. Bodens uppvärmningssystem var direktverkande el.  

PEAB stod för beläggningsarbetet när jobbet med bron var klar, olika asfaltstyperna som 
användes var AG 22 ECO och ABT 11 ECO dessa asfaltsorter är av typen ECO-Asfalt och 
genom detta val har projektet minskat sina utsläpp av CO2 med 2,074 kg (Peab 2017). PEABs 
ECO-Asfalt baseras på tillverkning med bioolja, som är en återvunnen restprodukt från 
livsmedelsindustrin som är koldioxidneutral och på så sätt minskar förbrukningen av 
naturresurser.   

Eftersom detta projekt nästan enbart handlade om schakt av massor blev det en liten mängd 
avfall. Då kompromissades att man hade en container med deponi för hade man haft full 
avfallshantering hade det blivit en för stor kostnad för projektet och outnyttjad.  

4.3 Projekt 3 Långmarken Vindkraftspark  
Tabell 4. Information om projektet. 

Upphandlingen avser: Byggnation av 8 verk, 4300m nya 
vägar, 1800 m befintliga vägar 

Beställare: Eolus Vind 
Entreprenadform: Totalentreprenad 
Upphandlingsform: Öppen 
Ersättningsform: Fast pris utan indexreglering 
Tilldelningskriterium:  Lägsta pris 

 

Miljödokument: 

 ISO certifikat – Certifikatet som visar kunden att regionen har ett 
miljöledningssystem 

 Skogsstyrelsen utredning av skogen - Den här rapporten innehåller 
naturvärdesinventeringen, bedömningar av påverkan på naturvärdena samt 
rekommendationer om vilka åtgärder som bör vidtas för att minimera den negativa 
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påverkan på naturvärdena som kan uppstå i samband med uppförandet av 
vindkraftsanläggningen.   

 Projektstart checklista - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Arbetsberedning - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Projektplan - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Fordons och maskinförteckning-Finns ej ifylld på server, kan finnas på papper i en 

pärm. 
 Riskhantering miljö - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Miljöronder - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt.  
 Krisberedskapsplan - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Avfallsplan - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt.  
 Kemikalielista - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Arbetsplatsrutiner- Se kapitel Krav på miljödokument i projekt.  
 Egenkontroll - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 

 
4.3.1 Delar under produktionen av Långmarken Vidkraftspark 
Detta projekts produktion togs inte med i analysen på grund av att tillgång till produktionsdokument 
samt möte med platsledningen inte gick att ordna. Projektet togs med för att bidra till jämförelsen av 
Veidekkes kravdokument.  

4.4 Projekt 4 Bussuppställning Kristinehamn  
Tabell 5. Information om projektet. 

Upphandlingen avser: En bussdepå intill Resecentrum i 
Kristinehamn Depån ska innehålla 
uppställningsplatser för fordon, ramper 
med mediaförsörjning, verkstad med 
smörjgrop och lyft, tvätthall, förråd, 
teknikutrymmen, kontors- och 
personalutrymmen samt lokaler för 
administration, möten, utbildning och 
motion. 

Beställare: Värmlandstrafik AB 
Projektörer: A: Sweco Architects AB 

K: Skåre Bygg konstruktion 
W: Henrik Adolfsson Ingenjörsbyrå AB 
V/S: Klimat och VVS Teknik AB  
E: Elkonsultgruppen  
M: Irmab  

Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande 
Entreprenadform: Totalentreprenad 
Ersättningsform: Fast pris utan indexreglering 
Tilldelningskriterium:  Viktning av anbudssumma och mjuka 

parametrar 
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Miljödokument: 

 Arbetsberedning - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Miljöplan – Miljöplanen är projektets ledningsdokument av miljöarbetet. Planen 

beskriver övergripande delar samt dokument- och organisationsstrukturen i 
projektet.  

 Projektplan - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Riskanalys - upprättat en riskanalys med förslag till kontrollåtgärder gällande för 

pålnings-, packnings- samt schaktningsarbete. Uppdraget omfattar inventering av 
byggnader, anläggningar och övriga installationer inom ett område med cirka 50 meters 
radie från arbetsområdet. 

 Risk och möjligheter Kvalité Miljö HMS - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Miljöronder - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Egenkontroller - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Kemikalielista - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Kontrollprogram - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Arbetsplatsrutiner - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Projektstart checklista - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Nödlägesplan - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt. 
 Fordon och maskinförteckning - Se kapitel Krav på miljödokument i projekt

  

4.4.1 Delar under produktionen av Bussuppställning Kristinehamn 
En ny bussdepå intill resecentrum i Kristinehamn för Värmlandstrafiks räkning med hall för 
tvätt och städ samt verkstad och kontor. Följande gjordes: 

Under projektets gång har ett antal olika sorters fordon/maskiner arbetat i projektet.  
Beställaren Värmlandstrafik har i Administrativa föreskrifter krav på att entreprenören ska 
ha ett miljöledningssystem såsom ISO 14001.  

Veidekke upphandlade HEAB för alla markarbeten och beställaren inte hade några miljökrav 
på markentreprenaden. Veidekke ställde i sin tur miljökraven; Miljökrav För Upphandling Av 
Trafikverket, miljözonskraven samt att maskiner får vara max 6 år gamla av HEAB. 
Beläggningen runt om byggnaden var asfalt i olika typer. De som användes var AG 16, ABb 16 
och ABT 11 alla dessa är ”klassiska” asfaltsorter ingen ECO-Asfalt användes.  
Som nämndes ovan ställdes väldigt få miljökrav. Det påverkar också maskinvalet i 
entreprenaden. Inom mark och bygg användes fordon/maskiner i varierad miljöklassning. 
Exempel på fordon/maskiner:  

 Hjulgrävare >20,1/7-13 ton  
 Bandgrävare 21,1-24 ton  
 Hjulgrävmaskin CAT 315D 
 Bandgrävmaskin CAT 320D 
 Bandgrävmaskin CAT 323E 
 Bandgrävmaskin Hitachi 280 



30 
 

 Hjullastare L60F  
 Väghyvel  
 Lastbil Volvo FM 480 Euro III 
 Lastbil Scania R440 Euro VI 
 Lastbil Scania P380 Euro IV 
 Hjullastare JBC 
 Teleskoplastare Merlo roto 60.24  
 Teleskoplastare Merlo roto 45.21 
 Teleskoplastare Merlo roto 40.30 

 
Enbart tre maskiner hade redovisad miljöklassning och efter samtal med platsledning kom 
det fram att även om kraven på maskiner i projektet var att använda maskiner som max är 6 
år gamla användes flertalet äldre maskiner som hjullastaren och Väghyveln.   

Byggnadens grund är platta på mark. Genom att konstruera plattan på ett effektivt sätt 
minskas betongåtgången för plattan och på så sätt minskas byggnadens CO2 påverkan. 
Projektets betong levererades av KEWAB betong (Nuvarande Thomas Betong Ilanda).  

Byggnadens klimatskal består av PAROC sandwichelement som producerades i Finland. Även 
om Sandwichelementen är 300 tjocka och har ett mycket bra isoleringsvärde är transporten 
från Finland med lastbil inte bra för diverse utsläpp av växthusgaser.     

Projektets prefabricerade betongytterväggar var planerade att köpas in från en fabrik i 
Lettland. Under projektet visade det sig att fabriken i Lettland inte kunde leverera de 
beställda väggarna. Istället levererade St Eriks i Kil och Kynningsrud i Uddevalla alla 
betongytterväggar. Av den ändringen minskade transporterna av väggarna betydligt!  

 
De personalutrymmen som fanns under produktionstiden för projektet är inhyrda av Cramo 
med toa, tvätt, dusch, omklädnad och samlingslokal för 20-24 man samt 4 kontorsplatser. 
Bodens uppvärmningssystem är direktverkande el. Detta är inte marknadens 
energieffektivaste bod utan drar mer än marknadens bästa. 

 
Projektets hantering av avfall sorterades till stor del. Det gjordes en övervägning vilket utbud 
som behövdes. Eftersom större delen av avfallet kunde sorteras till dessa delar valdes: 
hushållsavfall, brännbart, deponi, metall, batterier och farligt avfall.    
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5.0 Jämförelse 
5.1 Jämförelse 1, mellan Bygg o Anlägg Sydväst 
De båda branschområdena bygg och anlägg strävar efter att nå upp till internationella mål 
med sitt miljöarbete. Anlägg och Bygg strävar efter att uppnå FNs klimatmål (Agenda 2030) 
samt att uppnå FNs tvågradersmål som sattes 2010 i Cancún.  

Analys: Organisationerna strävar efter att bli mer miljösmarta i riktlinje till samma mål vilket 
är mycket bra. Genom att ha ett större mål utvecklas arbetet i varje projekt som 
organisationen åtar sig.  

Veidekke anlägg sydväst har tillskillnad från Veidekke bygg en handlingsplan för internt bruk 
som innehåller mål och riktlinjer för miljöarbetet. 

Analys: Då handlingsplanen är för internt bruk har jag endast fått tillgång till vissa delar i 
den. Att ha en handlingsplan för olika fokusområden är positivt för företagets 
miljöutveckling. Enligt personal har inte alla vetskap om denna handlingsplan. För att få 
bästa möjliga miljöförbättring borde all tillhörande personal få tillgång till planen.  

Ingen information om att Veidekke bygg har en sådan handlingsplan har kommit fram.  

Både bygg och Anlägg arbetar aktivt med SundaHus databas för analys av kemikalier i 
produkter.  

Analys: För att bedriva ett projekt utan farliga kemikalier är det viktigt att platsledningen har 
egen tillgång till antingen dess databas eller kan ringa experter och rådfråga. För under ett 
projekt kan det tillkomma flertalet produkter som behöver kollas för förbjudna kemikalier.  

Veidekke bygg har gjort flertalet certifieringar av projekt med olika system såsom svanen 
BREAM LEED och miljöbyggnad. Veidekke var också först med att certifiera ett 
flerbostadshus med Svanen och efter det bestämdes att alla egna byggda flerbostadshus 
skall vara certifierade med Svanen.  

Veidekke anlägg har än idag inte certifiera något av sina projekt. Men till hösten planeras ett 
arbete att certifieras med CEEQUAL.  

Analys: Att bygg ligger långt före anläggning med att certifiera projekt är negativt eftersom 
att inom ett anläggningsprojekt finns det mycket potential att minska miljöpåverkan. Sedan 
2013 finns CEEQUAL international översatt till svenska och många andra svenska aktörer har 
certifiera projekt, att Veidekke ligger efter på den punkten.  
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5.2 Jämförelse 2, krav på dokumentation och projektens dokumentation 
Veidekke entreprenad ställer krav på den dokumentation som skall finnas med i 
projekteringen och produktionen av projekt. I kapitel krav på miljödokumentation i 
projekten sammanställs alla de dokument som är betingande att ha med.  

Tabell 6. Tabell över de miljödokument som projekten har och inte har.  

Dokument  
Projekt 1 

Edsvalla VA 

Projekt 2 
Bässebol 
Rörbro 

Projekt 3 
Långmarken 

vindkraftspark 

Projekt 4 
Kristinehamn 

Bussdepå 
Kontrollprogram         
Projektplan         
Projketstart checklista         
Arbetsplatsrutiner          
Risk och Möjligheter, Kvalité, 
Miljö, HMS         
Nödlägesplan         
Egenkontroll         

Miljörondsprotokoll 
Kan uteslutas om man har skydds- och 
miljörondsprotokoll    

Skydds- och 
Miljörondsprotokoll         
Arbetsberedning         
Avfallsmål Generella planer finns inom veidekke 
Byggmaterial och kemiska 
produkter Generella planer finns inom veidekke 
Fordon och 
maskinförteckning         
Kemilkalielista         

Miljöplan     
Ingår i 
Projektplanen   

Karlstads kommuns miljökrav          
Miljöansvar i projektet          
Masshanteringsplan         
ISO certifikat         
Utredning av skogen 
(Skogsstyrelesen)          

     
Dokument finns     

Dokument borde finnas      
Projektspecifikt dokument     

 

 

 



33 
 

Projekt 1 Edsvalla VA 

Analys: Stor del av kravdokumenten finns med i projektet och det är enbart två dokument 
som saknas. Men dessa två dokument är mycket viktiga att ha med i projekten. 

Projekt 2 Rörbro Bässebol  

Analys: Stor del av kravdokumenten finns med i projektet och det är fem dokument som 
saknas samt två av dokumenten är krav från beställaren.   

Projekt 3 Långmarken Vindkraftspark 

Analys: Projektet har missat ett dokument (kontrollprogram) och att kontrollprogrammet 
saknas är gemensamt för dessa tre anläggningsprojekt.  

Projekt 4 Kristinehamn Bussdepå 

Analys: Byggprojektet är det enda projekt som har all dokumentation med och alla dokument 
finns lagrade på projektets server. Alla tre anläggningsprojekten har till viss del 
dokumentation på servern och i pappersformat medan byggprojektet har allt material på 
servern samt kopior utskriva i pappersformat. Detta tyder på att byggprojekt är mer digitalt 
än de tre anläggningsprojekten. 

 

5.3 Jämförelse 3, projekt i Värmland 
De fyra projekten som rapporten grundas på har en mycket god miljödokumentation och 
lever i stor mån upp till Veidekkes krav på dokumentation. Det som skiljer projekten är att 
byggprojektet i Kristinehamn har alla kravdokument med i sin dokumentation men 
anläggningsprojekten har några enstaka dokument som fattas. Det projekt som sticker ut är 
projektet Bässebol som saknade flera miljökravsdokument. Det saknades fem olika 
dokument, där ett av de dokument som saknas är ett krav från beställarens att ha med.  

Hur välutformat miljöarbetet blir i de olika projekten har mycket med vad beställaren har för 
krav på entreprenören. I dessa projekt har beställaren varit Karlstad kommun, Trafikverket, 
Eolus Vind och Värmlandstrafik. Även om Värmlandstrafik var den beställare som hade minst 
krav på entreprenören var det ändå de som hade med alla Veidekkes kravdokument medan 
Trafikverket har strikta krav på entreprenören och det projektet saknade fem dokument. 
Varför det skiljer på detta sätt kan bero på att Bässebol projektet enbart höll på i ett fåtal 
veckor och bussuppställningen i över ett år.  

När det gäller skillnaderna på de olika maskiner som används i projekten regleras det av 
beställarens miljökrav. Karlstads kommun och trafikverket har höga krav på tunga fordon 
och lätta fordon medan de andra beställarna ej hade några maskinkrav. Här ses ingen 
generell skillnad mellan bygg och anläggningsprojekt.  

Beställarna hade olika krav på vad det gäller asfalt: ett av projekten hade kravet på sig att 
använda ECO-asfalt, då de andra projekten inte hade några krav användes vanlig asfalt 
eftersom en ECO-asfalt blir en merkostnad.  
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Det miljöarbete som gäller för både byggprojekt och anläggningsprojekt är i grunden lika, 
man har samma kravdokument. Projektens miljöarbete är mycket bra utformade men 
miljöarbetet kan alltid utvecklas.   

 

  



35 
 

6.0 Förbättringar 
 

Storstadskraven 

De tre projekts produktion som har analyserats har kravet att uppfylla storstadskraven. 
Många av maskinerna som användes i projekten uppfyller kravet på maskiner men i ett av 
projekten finns det dokumentation som tyder på att äldre maskiner har används än vad som 
är tillåtet i projektets miljöplan av UE. När UE upphandlas är det viktigt att de också får ta del 
av projektets miljöplan så de kan följa den samt att alla maskiner som används i projektet 
rapporteras till projektets ledning för godkännande av maskinen. 

Biodiesel   

Genom att byta ut bränslet till biodiesel kan projektet minska utsläpp av växthusgaser från 
maskiner och fordon mellan 60-90 % beroende på om RME eller HVO köps in. För att 
använda biodiesel behövs väldigt få ändringar på maskinerna/fordonen och tillgängligheten 
av leverantörer i regionen är god.  

Energibodar 

Veidekke hyr personalbodar av Cramo och om projekt hyr in energibodar istället för vanliga 
bodar kan energiförbrukningen för etableringen halveras. Vilket leder till en minskning av 
utsläpp.  

Eco-Asfalt  

De två aktörer som Veidekke främst skall anlita är Sydbeläggningar och Sandahls Grus & 
Asfalt. Veidekke i Värmland har inte anlitat vare sig Sydbeläggningar eller Sandahls på grund 
av deras geografiska position. Andra aktörer som Värmlandsregionen kan anlita är; Skanska 
Asfalt, Peab Asfalt samt NCC Asfalt. Dessa tre aktörer har olika metoder att ta fram 
miljöasfalt. Genom att använda en miljöasfalt minskas koldioxidutsläppen med cirka 30 % 
under produktionen av materialet. Om enbart sådan asfalt används i projekt kan varje 
projekt bidra till att minska koldioxidutsläppen.  

Den som i första hand bestämmer vilken asfaltsort som ska användas i projekt är beställaren. 
Ställer inte beställaren några krav på miljöneutralare asfalt ställer inte Veidekke några krav 
på att använda det på grund av att det blir en merkostnad och då kan man inte vara 
konkurrenskraftig med andra aktörer. Om fler beställare kräver att miljöneutralare asfalt ska 
användas, kan det tänkas att forskningen om en ännu miljöneutralare asfalt påskyndas.  

 

System för grävmaskiner 

Om grävmaskiner och andra schaktningsmaskiner använder sig av 3D GPS styrt system blir 
projektets schaktning mer effektiv och eftersom Veidekke i Värmland inte har några egna 
maskiner behöver Veidekke ställa krav på sina UE att ha denna teknik för att genomföra 
denna förbättring.  
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Avfall 

De tre projekt som rapporten behandlat har olika grad på avfallshanteringen och genom att 
ha en hög källsortering med alla olika typer av sortering kan mer material återanvändas. Om 
alla projekt följer detta kan stora besparingar av växthusgaser ske. 

CEEQUAL 

Genom att certifiera projekt i CEEQUAL får man positivare rykte och bra PR, 
kostnadsbesparingar, betydande förbättringar i projekt där införande av ”best practice”, 
Förbättrad laganda och visar ett starkt engagemang för en hållbar agenda och offentligt 
erkännande. De kapitel av CEEQUAL kommer implementeras på projekt 1 (Edsvalla VA) där 
endast kapitel 4 och 8 för att de gemensamt står för 44 % av CEECUAL bedömningen samt 
att en bedömning av hela CEEQUAL inte hinns med.  

 

6.1 Resultat CEEQUAL bedömning   
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av analysen av de två kapitel som den 
grundar sig på. För en fullständig genomgång av CEEQUAL frågor, se Bilaga 1. I analysen 
jämförs projektets relevanta dokumentation kring dess miljöarbete mot den dokumentation 
som CEEQUAL vill att projektet tar fram för en certifiering. Kapitlen kommer presenteras 
med:  

1. Diagram  
 Bedömning: Den bedömning som gjorts med både beställare, projektör och 

entreprenör. 
 Max: Maximal poäng per kapitel 
 Entreprenörens poäng: Veidekkes poäng på kapitlet 
 Entreprenörens maximala poäng: Veidekkes maximala poäng på kapitlet 

 
2. Kommentarer  
 En kommentar om kapitlet  
 Bevis som saknas  
 Rekommenderade åtgärder för Veidekke  

 

Miljödokument från projektet som anses vara relevant vad CEEQUAL efterfrågar vid 
certifiering: 

 Riskanalys Kvalité, Miljö o HMS 
 Arbetsberedning 
 Nödlägesplan projekt  
 Skydds- och miljörond  
 Fordon och maskinförteckning  
 Kemikalielista projekt 
 Miljöansvar i projektet 
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 Miljöplan 
 Masshanteringsplan 
 ISO certifikat  
 Projektstart checklista 
 Karlstads kommuns miljökrav 
 Egenkontroll 
 Arbetsplatsrutiner 
 Markteknisk undersökningsrapport  
 Riskanalys Ramböll  
 Miljökrav Veidekke/Karlstads Kommun 

 

Kap. 4 Markanvändning och landskapsutformning  

I detta kapitel behandlas frågor som berör markanvändningen och landskapsutformning. 
Projektets val av plats bedöms med hänseende av frågor som handlar om förorenad mark, 
tidigare utnyttjad mark, effektivitet i markanvändningen och förorenad mark. Frågorna berör 
bevarande av jord- och grusresurser och översvämningsrisker behandlas likväl. De faktorer 
som är viktiga inom landskapsutformning är hur väl projektet anpassat sig till landskapets 
karaktär samt anpassning till vegetation.  

Resultat av bedömningen

 

Figur 6. Sammanställning av resultat för kapitel 4. 

Sammanfattning  

Bedömningens poäng: 103/438 - 24% 

Veidekkes poäng: 0/86 – 0% 
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Kommentar  

Eftersom detta projekt är ett renoveringsprojekt blir den nya markanvändningen och 
landskapsutformningen den samma som tidigare det gör att flertalet av frågorna utesluts. 
Enbart fyra av CEEQUAL frågor berör entreprenören efter strykning av frågor. Om 
förbättringar görs i framtiden till liknande projekt kan poängen höjas markant.  

Bevis som saknas för Veidekke 

 Formell planering för att val av tillfällig mark  
 Miljöteknisk markutredning 
 Information om hantering av flyktiga markföroreningar 
 Dokument som visar förberedande lanskapsarbete 

Rekommenderade åtgärder 

I framtida projekt bör mer fokus ligga på att få in information om landskap, mark och 
översvämning i projekten. Det bör också finnas dokumentation som förtydligar om hur 
marken används och om vegetation ingår i projektet. Då kan eventuella frågor uteslutas.  

En analys kring det omgivande landskapet där ett utförligt dokument tas fram för att visa hur 
projektet tar hänsyn till landskapets utveckling, värde och karaktär. Detta hade täckt flertalet 
obesvarade frågor. Om dessa punkter tydligt är med i kommande projekt kan procentsatsen 
väntas hamna omkring 40 %.  

 

Kap. 8 Fysiska resurser – användning och hantering  

Detta kapitel tar upp frågor om avfallshantering och avfall, som ofta blir en stor del av 
byggarbeten, schaktning och rivning. Hur projekt använder sina fysiska resurser kan påverka 
miljöpåverkan genom material, vatten och energi som förbrukas. Genom att implementera 
tänket på inköp och användning av byggmaterial ur ett livscykelperspektiv samt återvinning 
och återanvändning av avfall kan ge stora miljövinster. Ett stort fokus ligger även på energi 
och hur minskning av koldioxidutsläpp ska ske.   
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Resultat av bedömningen 

 

Figur 7. Sammanställning av resultat för kapitel 8. 

 

Sammanfattning 

Poäng efter färdigt projekt: 276/981 - 28% 

Veidekkes poäng: 183/537 – 34% 

 

Kommentar 

I detta kapitel finns det en hel del frågor gällande ytbehandling och vattenanvändning som 
är oklart för projektet. Det kan vara så att flertalet frågor kan uteslutas men det behöver 
diskuteras med en utbildad assessor.     

Bevis som saknas för Veidekke  

 Livscykelanalys 
 Resultat av en materialplan 
 Beräkningar på återvunnet material  
 Materialförteckning av projektet inför framtida rivning (irrelevant i detta projekt)  
 Dokument som visar att förnybara energikällor har införlivats i projektet 
 Specifikationer på materials och byggprodukters vattenavtryck 
 Dokumentation på projektets vattenanvändning 
 Dokument om lokalt införskaffat material  
 Avfallshanteringsplan med specifikationer 
 Inspektionsrapport för avfall 
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 Tillstånd för avfallshantering 
 Materialprognoser  
 Logistikplanering 
 Dokument som bevisar att material förvarats på rätt sätt 
 Specifikationer hur överskottsmaterial hanterats   

 

Rekommenderade åtgärder  

Miljöplanen i projektet är en god grund för att redovisa materialval och resurser då detta 
bara är en liten del av detta kapitels bedömning. Det behövs flertalet nya projektspecifika 
dokument för att få höga poäng.  

Det är tre stora områden som behöver täckas in:  

 Vattenresurser. Görs det i framtiden en utvärdering eller analys av projektens 
vattenanvändning kan 123 poäng medräknas. Kapitlets procentsats hamnar då runt 
ca 41% och entreprenörens procentsats hamnar då runt 57%. 

 Livscykelanalys. Sammanställs en livscykelanalys i framtida projekt kan 112 poäng 
medräknas och kapitlets procentsats hamnar då runt 40% och entreprenörens 
procentsats hamnar då runt 55%. 

 Beräkningar som behöver göras till nästkommande projekt är; energi, schaktning och 
återanvändning. Om dessa beräkningar görs och dokumenteras kan det ge en 
förbättring på 100 poäng vilket ger kapitlets procentsats 38% och entreprenörens 
procentsats hamnar då runt 53%. 

 

De två kapitlen tillsammans ger: 

Total bedömning av beställare, projektör och entreprenör: 

379/1419 - 27 %  Pass 

Total bedömning av Veidekke: 

183/623 - 29 %  Pass 
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7.0 Diskussion/Föreslagna åtgärder  
Nedan här kommer en lista med föreslag på åtgärder till Veidekke. Listans utformning är 
sådan att den första i listan är bedömd att vara enklast genomförbar samt en kommentar till 
varför den är genomförbar.  

1. All dokumentation digital 
Kommentar: Projekt 4 (byggprojektet) hade all sin dokumentation på servern till 
skillnad från anläggningsprojekten som hade en blandning mellan digitalt och 
pappersformat. Genom att digitalisera all sin dokumentation i framtiden underlättas 
kontroller av krav, bevis på genomförda arbeten samt bevis för en CEEQUAL 
bedömning.  

2. Storstadskraven 
Kommentar: Veidekke har som krav att alla maskiner/fordon i projekten skall uppfylla 
dessa krav och som rapporten visar finns det projekt där dessa krav inte följs. Vad 
skall man då göra för att se till att alla projekt följer kraven? Svaret på den frågan är 
att vara tydlig med UE att det är storstadskraven som gäller och att de måste följa 
dom om inget annat anges samt att det står angivet i kontraktet som skrivs mellan 
parterna. Det är också lika viktigt att medarbetarna på Veidekke vet om att alla 
projekt måste följa Storstadskraven.    
 

3. Krav på enbart användning av biodiesel. 
Kommentar: Veidekke I Värmland har inga egna maskiner att tillgå utan till alla 
markarbeten anlitas en UE. I och med att alla maskiner använder sig av diesel skulle 
ett skifte till RME eller HVO vara möjligt att kräva av UE. Det kan tänkas att det blir 
en större kostnad att anlita UE med de kraven medan en minskning av utsläpp av 
växthusgaser sker med ca 60-90%.   
 

4. Byte av personalbodar  
Kommentar: Cramo är det företag som Veidekke hyr bodar av och om man sätter upp 
kravet att alla personalbodar som Veidekke i Värmland hyr skall vara energibodar blir 
minskningen av energi av personalbodarna upp till 50%. Detta skulle leda till en 
minskning av utsläpp och driftkostnaden samt negativt att bodarnas hyra förväntas 
vara högre än de vanliga personalbodarna. En viktig aspekt att tillägga är projektets 
storlek, är det ett stort och långt projekt lönar sig energibodarna mer än i mindre 
projekt.  
 

5. Dokument för att få en bättre CEEQUAL bedömning 
Kommentar: CEEQUAL bedöms som ett bra certifieringssystem för anläggningsprojekt 
dock passar det bättre på större projekt än de som hittills genomförts i Värmland av 
Veidekke. Ser man på projektet som bedömts behövs mer specifika miljödokument 
såsom LCC, vattenresurser, diverse beräkningar på schakt energi och återanvändning 
och analys om kringliggande landskap. Om åtgärd 1 gjorts blir arbetet med att hitta 
bevis till bedömningen smidigare för assessorn/verifieraren.  
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Innan ett projekt certifieras bör medarbetare utbildas/informeras vilka dokument 
som behövs upprättas för att få ett högt betyg. 
Certifiering med CEEQUAL anses också som ett bra sätt att utveckla Veidekkes arbete 
med hållbar utveckling.  
Genom att utnyttja miljöledningssystemet CEEQUAL utvecklar företaget på 
projektnivå sitt arbete med miljö, man får ett mycket större offentligt erkännande att 
man satsar på miljöbesparingar, vidareutveckling av miljöarbetet blir en mer 
fokuserad på i företaget då det ställer krav på alla inom företaget/projektet.  
 

6. System för grävmaskiner 
Kommentar: Ställa krav på att grävmaskiner skall ha 3D GPS styrningssystem anses 
vara svårt att genomföra då inga maskiner ägs i egen regi av Veidekke. Specifika 
större projekt kan det vara lönsamt att ha detta system i maskinerna eftersom 
grävmaskinens arbete blir effektivare och på det sättet används mindre bränsle. När 
Veidekke i Värmland börjar äga maskiner i egen regi är det positivt att använda 3D 
GPS styrningssystem i alla projekt för att öka effektiviteten.    
 

7. Eco asfalt 
Kommentar: Som beskrivet finns det idag olika typer av Eco-asfalt på marknaden och 
i nuläget bedöms det vara beställarens ansvar att framföra Eco-asfalt i projekt i form 
av krav i AF. Till viss del är denna punkt oaktuell för Veidekke Värmland. Det enda 
sättet om inte beställaren ställer krav på Eco-asfalt är att lämna gröna sidoanbud.  
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8.0 Slutsats 
Grundidén i Veidekke Bygg och Anlägg är lika, man tänker mycket på ekologisk hållbarhet 
och arbetar dagligen med dessa frågor. I detta fall är enda skillnaden att bygg har kommit 
längre med certifieringssystem än anlägg samt att dokumentera projektet digitalt.   

Förbättringsområden som föreslogs var enligt följande: 

1. All dokumentation bör vara digital 
2. Storstadskraven ska uppfyllas 
3. Bör vara krav på användning av biodiesel 
4. Byte till energisnålare personalbodar 
5. Dokument för att få en bättre CEEQUAL bedömning 
6. Bör använda hjälpsystem för grävmaskiner  
7. Bör använda Eco asfalt 

Kan framtida anläggningsprojekt bidra till en mer hållbar utveckling. Det bör fokuseras på de 
första fyra punkterna i listan då de är bedömda att vara enklast att genomföra samt den 
femte punkten bör implementeras på ett större projekt där en certifiering är relevant.      

Resultatet av CEEQUAL bedömningen visar att projektet skulle klara bedömningen ”Pass” 
med 27% vilket är precis på gränsen för att bli godkända. Inför kommande projekts 
certifiering av CEEQUAL finns stor förbättringspotential, de främsta förbättringar som bör 
ske för en klassning av CEEQUAL kapitel 4 och 8, anses vara:  

 Livscykelanalys av området 
 Vattenresursanalys  
 Analys av omkringliggande landskap  

Genom att utnyttja miljöledningssystemet CEEQUAL utvecklar företaget på projektnivå sitt 
arbete med miljö, man får ett mycket större offentligt erkännande att man satsar på 
miljöbesparingar, vidareutveckling av miljöarbetet blir en mer fokuserad på i företaget då 
det ställer krav på alla inom företaget/projektet.  
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Bilaga 
Bilaga 1 
4. MARKANVÄNDNING OCH LANDSKAPSUTFORMNING  

 

4.1.1 ALTERNATIV PROJEKTPLACERING 
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Utesluts för att det är omöjligt att ha en alternativ placering av projektet, då projektet gick ut på att 
renovera. 

4.1.2 MOTIVERING FÖR PLATSENS LÄMPLIGHET (O) 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 MUR (markundersökningsrapport)  
 Riskanalys Ramböll  

BEVIS SOM SAKNAS: 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 70/70 
 

 

4.1.3 EFFEKTIV MARKANVÄNDNING 
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Då platsen redan är använd sedan tidigare. 

4.1.4TILLFÄLLIG MARKANVÄNDNING 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Process och planering av val av tillfällig mark 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/4 
 

 

4.1.5 TIDIGARE ANVÄNDNING AV PLATSEN  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Kartor 
 Ritningar 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 23/23 
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4.1.6 BEVARANDE AV JORD OCH ANDRA RESURSER  
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Ingen ny mark användes för projektet. 

4.2.1 RISKBEDÖMNING AV FÖRORENING (O) 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Riskanalys Ramböll 
 

BEVIS SOM SAKNAS: 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 10/29 
 

 

4.2.2 MILJÖSPECIALISTER INOM FÖRORENAD MARK  
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Projektets art då det är en renovering av ledningar i marken.  

4.2.3 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV FÖRORENAD MARK   
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Projektets art då det är en renovering av ledningar i marken. 

4.2.4 UTVÄRDERING AV SANERINGSALTERNATIV   
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Saneringsåtgärder inte ingår i det arbete som ska bedömas.  

4.2.5 FLYKTIGA MARKGASER 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Information hur projekteringen hanterat flyktiga markföroreningar.  
 En miljöteknisk markundersökning 

 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/34 
 

 

4.2.6 IMPLEMENTERING AV SANERINGSÅTGÄRD  
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Projektets utformning är ett renoveringsprojekt.  
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4.2.7 SANERINGSÅTGÄRDENS LÅNGSIKTIGA EFFEKTIVITET   
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Inga saneringsåtgärder har vidtagits och då kan ej den långsiktiga effektiviteten bedömas. 

4.2.8 FÖRHINDRA FRAMTIDA FÖRORENING    
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Ingen förorening har påvisats under produktion och saneringsåtgärder har inte krävts.  

4.3.1 BEDÖMNING AV ÖVERSVÄMMININGSRISK (O) 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Avrinnings- och översvämmningsanalys 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/26 
 

 

4.3.2 FÖRBÄTTRINGAR TILL FÖLJD AV SKYDDSÅTGÄRDER MOT ÖVERSVÄMNING     
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Åtgärder mot översvämning  
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/79 
 

 

4.3.3 IMPLEMENTERING AV FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Åtgärder av översvämning skall stärkas att det är medtaget i färdiga projektet.  
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/80 
 

 

4.3.4 LÅNGSIKTIGT SKYDD OCH ANPASSNING MOT ÖVERSVÄMMNING    
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 
Projektet har en mycket liten omfattning och kommer inte finnas någon risk att översvämning 
sker.  

 

4.4.1 LANDSKAP OCH VISUELLA FAKTORER    
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UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Att ingen ny mark används.  

4.4.2 LOKAL LANDSKAPSKARAKÄR     
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Att ingen ny mark används och marken återställs till samma form sen innan.  

4.5.1 EFFEKTER PÅ LANDSKAPETS KARAKTÄR     
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Inte beläget i ett område som är erkänt och skyddat på grund av landskapets eller stadsbildens stora 
värde.  

4.5.2 PRINCIPER FÖR LANDSKAPSUTVECKLING   
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Projektets saknar landskapsarbete.  

4.5.3 BEFINTLIG VEGETATION     
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Projektet påverkade inte befintlig vegetation.  

4.5.4 EGENSKAPER SOM INTE RÖR VEGETATION  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Projektplan som täcker in rekreations- och landskapsvärde. 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/21 
 

 

4.6.1 FÖRSLAG PÅ LANSKAPSUTFORMNING  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Strategi för landskapsutformning  
 Plan för landskapsarbete  

 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/21 
 

 

4.6.2 FÖRBEREDANDE LANDSKAPSARBETE  
 
BEVIS SOM FINNS: 
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BEVIS SOM SAKNAS: 

 Dokument om förberedande lanskapsarbete  
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/31 
 

 

4.6.3 VALDA ARTERS LÄMPLIGHET 
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Projektets gjordes på befintlig mark och ingen möjlighet fanns för annan planering.  

4.7.1 LÅNGSIKTIG SKÖTESPLAN   
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Det antas att ingen planering behövs för projektet har enbart en beläggning av asfalt. 

Sammanfattning  

Bedömningens poäng: 103/438 - 24% 

Entreprenörens poäng: 0/86 – 0% 

Kommentar  

Eftersom detta projekt är ett renoveringsprojekt blir den nya markanvändningen och 
landskapsutformningen den samma som tidigare det gör att flertalet av frågorna uteslutas. 
Enbart fyra av CEEQUAL frågor berör entreprenören efter strykning av frågor. Om 
förbättringar görs i framtiden till liknande projekt kan poängen höjas markant.  

Bevis som saknas för entreprenören  

 Formell planering för att val av tillfällig mark  
 Miljöteknisk markutredning 
 Information om hantering av flyktiga markföroreningar 
 Dokument som visar förberedande lanskapsarbete 

Rekommenderade åtgärder 

I framtida projekt bör mer fokus ligga på att få in information om landskap, mark och 
översvämning i projekten. Det bör också finnas dokumentation som förtydligar om hur 
marken används och om vegetation ingår i projektet. Då kan eventuella frågor uteslutas.  

En analys kring det omgivande landskapet där ett utförligt dokument tas fram för att visa hur 
projektet tar hänsyn till landskapets utveckling, värde och karaktär. Detta hade täckt flertalet 
obesvarade frågor. Om dessa punkter tydligt är med i kommande projekt kan procentsatsen 
väntas hamna omkring 40 %.  
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8. FYSISKA RESURSER 
 

8.1.1 RIKTLINJER OCH MÅL FÖR RESURSEFFEKTIVITET (O)   
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Miljöplan 
 Masshanteringsplan 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Åtgärdsplan som styrker implementeringen av riktlinjer för resurseffektivitet  
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 8/31 
 

 

8.2.1 LIVSCYKELANALYS (O)  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Livscykelanalysrapport 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/56 
 

 

8.2.2 IMPLEMENTERINGAR AV IDENTIFIERADE MÖJLIGHETER TILL FÖRBÄTTRINGAR I LCA 
(O) 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Livscykelanalys 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/56 
 

 

8.3.1 RESURSEFFEKTIVITET MATERIALANVÄNDNING – PALNERING (O) 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Miljöplan  
 Miljöansvar 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Materialplaner för projektet  
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/10 
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8.3.2 RESURSEFFEKTIV MATERIALANVÄNDNING – GENOMFÖRANDE  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Dokument att materialplanen genomförts 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/16 
 

 

8.3.3 OPTIMERING AV SCHAKT OCH ÅTERFYLLNAD   
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Miljöplan  
 Miljöansvar 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Beräkningar på återfyllnad och schakt  
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/12 
 

 

8.3.4 BESTÄNDIGHET OCH LITET UNDERHÅLLSBEHOV 
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Att det inte finns några byggnader med i projektet. 

8.3.5 LÅNGSIKTIGT PLANERAT UNDERHÅLL (O)  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Dokument om en plan för underhåll 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/15 
 

 

8.3.6 MASSHANTERING 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Masshanteringsplan 
 

BEVIS SOM SAKNAS: 
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POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 18/18 
 

 

8.3.7 FÖRDELAKTIG ÅTERANÄNDNING AV MATJORD  
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 
 Att ingen matjord fanns med i projektet. 

 

8.3.8 FRAMTIDA DEMONTERING/RIVNING  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Miljöplan 
 

BEVIS SOM SAKNAS: 
 Beräkningar på procentandel som kunde ha återvunnits 

 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/12 
 

 

8.3.9 MATERIALFÖRTECKING  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Materialförteckning av inbyggda material inför framtida rivning.  
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/5 
 

 

8.4.1 MINSKNING AV ENERGIFÖRBRUKNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Miljöplan  
 Miljökrav Veidekke/Kommunen 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Dokumentation att projektet övervägt minskad energiförbrukning 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/21 
 

 

8.4.2 GENOMFÖRANDE AV MINSKNINGAR   
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 
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Ingen energianvändning under drift. 
 

8.4.3 MÖJLIGHETER TILL FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR OCH/ELLER ENERGIKÄLLOR MED 
LÅGT ELLER INGET KOLDIOXIDUTSLÄPP   
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

Ingen energianvändning under drift. 

8.4.4 INFÖRLIVA FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR OCH/ELLER ENERGIKÄLLOR MED LÅGT ELLER 
INGET KOLDIOXIDUTSLÄPP   
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Dokument som visar att energikällor med lågt koldioxidutsläpp införlivats i projektet.  
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/30 
 

 

8.5.1 ENRGIANVÄNDNING – ATT BEAKTA VID PROJEKTERING   
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Miljöplan  
 Miljökrav Veidekke/Kommunen 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 47/47 
 

 

8.5.2 ENERGIANVÄNDNING – ATT BEAKTA FÖR ENTREPRENÖREN  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Miljöplan 
 

BEVIS SOM SAKNAS: 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 38/38 
 

 

8.5.3 MASKINPARK – URVAL OCH UNDERHÅLL 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Miljöplan 
 Maskinförteckning 
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BEVIS SOM SAKNAS: 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/15 
 

 

8.5.4 FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR OCH/ELLER ENERGIKÄLLOR MED LÅGT ELLER INGET 
KOLDIOXIDUTSLÄPP UNDER BYGGSKEDET 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Dokumentation om alternativa energikällor under projektet. 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/15 
 

 

8.6.1 VATTENAVTRYCK (O) 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Material och byggprodukters vattenavtryck 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/78 
 

 

8.6.2 VATTENANVÄNDNING UNDER DRIFT   
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 
Vattenanvändningen under drift för projektet är obefintligt.  

 

 

8.6.3 VATTENANVÄNDNING UNDER BYGGSKEDET  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Miljöplan 
 

BEVIS SOM SAKNAS: 
 Dokumentation om projektets vattenanvändning i projektering och produktion  

 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/110 
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8.7.1 ANSVARSFULLA INKÖP AV MATERIAL (O) 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Miljöplan 
 Förfrågningsunderlag 
 Information från underleverantörer 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 38/38 
 

 

8.7.2 LOKALT ANSKAFFAT OCH ÅTERVUNNET MATERIAL (O) 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Dokument angående lokalt anskaffat material  
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/15 
 

 

8.7.3 INKÖP AV TRÄ    
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 

 Inget trä användes under produktionen.  
 

8.7.4 BEVARNADE AV BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER OCH MATERIAL  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Miljöplan  
 Masshanteringsplan 
 Ritningar 
 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Hanteringsplan av bevarande av material och befintliga konstruktioner 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 10/15 
 

 

8.7.5 ÅTERANVÄNT ELLER ÅTERVUNNET MATERIAL (O) 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Miljöplan  
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BEVIS SOM SAKNAS: 

 Avfallshanteringsplan 
 Specifikationskrav  

 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/16 
 

 

8.7.6 ÅTERVUNNEN ELLER ÅTERANVÄND FYLLNING OCH FÖRSTÄRKNINGSMATERIAL  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Miljöplan 
 

BEVIS SOM SAKNAS: 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 4/10 
 

 

8.8.1 FARLIGA MATERIAL  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Miljöplan  
 

BEVIS SOM SAKNAS: 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 15/15 
 

 

8.8.2 APPLICERING AV YTBEHANDLING 
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 
Projektets art.  

 

8.8.3 YTBEHANDLING MED LÅG HALT FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN OCH/ELLER 
BIOLOGISKT NEDBRYTBARA 
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 
Projektets art. 

 

8.8.4 BEDÖMNING AV FARLIGA MATERIAL  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Arbetsberedningar 
 Miljörond 
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BEVIS SOM SAKNAS: 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 8/8 
 

 

8.9.1 PLANERING AV AVFALLSHANTERING PÅ ARBETSPLATSEN (O) 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Miljöplan  
 Avfallsplan  

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Inspektionsrapporter  
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 12/30 
 

 

8.9.2 AVFALLSHANTERARENS ANSVAR 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Fraktsedlar på avfall 
 

BEVIS SOM SAKNAS: 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 10/10 
 

 

8.9.3 PRESTANDA FÖR SORTERINGSANLÄGGNING/ÅTERVINNINGSCENTRAL 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Dokument från avfallshanteringen  
 

BEVIS SOM SAKNAS: 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 21/21 
 

 

8.9.4 TILLSTÅND FÖR AVFALL SOM BEHANDLAS ELLER ANVÄNDS PÅ PROJEKTPLATSEN (O) 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS:  

 Tillstånd för avfallshantering 
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POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/14 
 

 

8.9.5 FARLIGT AVFALL OCH SPECIALAVFALL  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Fraktsedlar  
 

BEVIS SOM SAKNAS: 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 14/14 
 

 

8.10.1AVLÄGSNA OCH FORSLA BORT BEFINTLIG VEGETATION  
 
UTESLUTEN PÅ GRUND AV: 
Ingen växtlighet på gatan.  

 

8.10.2 ANVÄNDNING AV RIVNINGSAVFALL PÅ ARBETSPLATSEN  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Beräkningar av vilken volymprocent av material från rivning som användes i projektet.   
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/35 
 

 

8.10.3 FÖRDELAKTIG ÅTERANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR   
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Miljöplan 
 

BEVIS SOM SAKNAS: 
 Beräkningar på den mängd återanvänd schaktmassa som användes 

 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/35 
 

 

8.10.4  INERT AVFALL SOM INTE SKICKAS TILL DEPONI  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Fraktsedlar 
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BEVIS SOM SAKNAS: 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 10/15 
 

 

8.10.5  ICKE-FARLIGT AVFALLS SOM INTE SKICKAS TILL DEPONI 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 Fraktsedlar  
 

BEVIS SOM SAKNAS: 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 14/21 
 

 

8.10.6 ÖVERSKOTTSMATERIAL (O) 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Dokument på materialprognoser  
 Dokument på logistikplanering 

 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/23 
 

 

8.10.7 FÖRVARING AV MATERIAL (O) 
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Dokument som visar att material förvarades på rätt sätt 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/23 
 

 

8.10.8 ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTTSMATERIAL  
 
BEVIS SOM FINNS: 

 
BEVIS SOM SAKNAS: 

 Dokument som visar hur överskottsmaterial hanterades 
 
POÄNG MED BEFINTLIGT DOKUMENTATION: 0/18 
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Sammanfattning 

Poäng efter färdigt projekt: 276/981 - 28% 

Entreprenörens poäng: 183/537 – 34% 

 

Kommentar 

I detta kapitel finns det en hel del frågor gällande ytbehandling och vattenanvändning som 
är oklart för projektet. Det kan om möjligt vara så att flertalet frågor kan uteslutas men det 
behöver diskuteras med en utbildad assessor.     

Bevis som saknas för entreprenören  

 Livscykelanalys 
 Resultat av en materialplan 
 Beräkningar på återvunnet material  
 Materialförteckning av projektet inför framtida rivning (irrelevant i detta projekt)  
 Dokument som visar att förnybara energikällor har införlivats i projektet 
 Specifikationer på materials och byggprodukters vattenavtryck 
 Dokumentation på projektets vattenanvändning 
 Dokument om lokalt införskaffat material  
 Avfallshanteringsplan med specifikationer 
 Inspektionsrapport för avfall 
 Tillstånd för avfallshantering 
 Materialprognoser  
 Logistikplanering 
 Dokument som bevisar att material förvarats på rätt sätt 
 Specifikationer hur överskottsmaterial hanterats   

 

Rekommenderade åtgärder  

Miljöplanen i projektet är en god grund för att redovisa materialval och resurser då detta 
bara är en liten del av detta kapitels bedömning. Det behövs flertalet nya projektspecifika 
dokument för att få höga poäng.  

Det är tre stora områden som behöver täckas in:  

 Vattenresurser. Görs det i framtiden en utvärdering eller analys av projektens 
vattenanvändning kan 123 poäng medräknas. Kapitlets procentsats hamnar då runt 
ca 41% och entreprenörens procentsats hamnar då runt 57%. 
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 Livscykelanalys. Sammanställs en livscykelanalys i framtida projekt kan 112 poäng 
medräknas och kapitlets procentsats hamnar då runt 40% och entreprenörens 
procentsats hamnar då runt 55%. 

 Beräkningar som behöver göras till nästkommande projekt är; energi, schaktning och 
återanvändning. Om dessa beräkningar görs och dokumenteras kan det ge en 
förbättring på 100 poäng vilket ger kapitlets procentsats 38% och entreprenörens 
procentsats hamnar då runt 53%. 

 

 


