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Sammanfattning 
 
Avsikten med denna rapport är att den ska underlätta underleverantörernas måluppfyllelse 
utifrån Banverkets miljökrav. Rapporten är uppbyggd som ett exempel på en miljöplan 
upprättad i enlighet med FU 2000. Banverkets FU 2000 anger minimikrav för miljö, kvalitet, 
arbetsmiljö och säkerhet som Banverkets leverantörer måste uppfylla vid en upphandling. 
Författaren har skapat ett fiktivt företag vars miljöplan uppfyller miljökraven i FU 2000.  
 
Den samlade informationen kommer från förfrågningsunderlag, intervjumaterial samt en 
litteraturstudie. Arbetet påbörjades genom en teoretisk granskning av följande 
förfrågningsunderlag med diarie- upphandlingsnummer:  

• BRN03-39/IN7 
• F07-14807/IN70 
• F07-13800/IN70  

Granskningen resulterade i en sammanställning av projektens betydande miljöaspekter. Dessa 
är följande: 

• Järnvägens lokalisering  
• Utsläpp till mark och vatten 
• Material och kemiska produkter  
• Utsläpp till luft  
• Avfallshantering 
• Buller och vibrationer 
• Miljö och hälsokonsekvenser av brand, spill och andra onormala händelser 
• Underentreprenörer och leverantörer  
• Transporter 
• Utnyttjande av naturresurser (råvaror) 

 
Därefter gjordes intervju vid Banverket samt några av Banverkets entreprenörer som upprättat 
en miljöplan i enlighet med FU 2000. Målet med dessa intervjuer var att ta reda på hur 
granskningsarbetet av entreprenörers miljöplan genomförts, samt att skapa en bild av hur 
arbetet med miljöplanen fungerat.  
 
Banverkets FU 2000 har kopplingar till ISO 14001:2004, därför togs beslut att använda 
standarden för att upprätta detta exempel på miljöplan. Litteraturstudien är koncentrerad till 
litteratur om miljöledningssystem och ISO 14001.  
 
De betydande miljöaspekterna, krav och intervjumaterialet bildar tillsammans dokument, 
rutiner och instruktioner och dessa resulterar i en miljöplan som på ett strukturerat sätt visar 
på ett miljöarbete som uppfyller beställarens krav. Resultatet är ett exempel på en 
projektanpassad miljöplan med en struktur som följer kraven i ISO 14001 samt förslag och 
rekommendationer som endast rör upprättandet av miljöplan. 
 
 
 



 

Abstract 
 
The purpose of this report is to facilitate the subcontractor work on the basis of Banverket's 
environmental requirements, and help the subcontractor to meet the environmental 
requirements, and to assure that the documentation is properly made. The report is structured 
as an example of an environmental plan in agreement with the FU 2000. Banverket FU 2000 
specifies the minimum requirements regarding environmental, quality, safety and work 
environment that  suppliers must fulfil in a purchasing. The author has created a fictitious  
company whose environmental plan meets the requirements of FU 2000.  
 
Information used in this report comes from documents given by Banverket, interview material 
and a literature review. This work began with a theoretical examination of the following 
projects with registration numbers:  
• BRN03-39/IN7  
• F07-14807/IN70  
• F07-13800/IN70 
 
The study of  the three documents resulted in significant environmental aspects, such as:  
• The location of the railway  
• Discharge to land and water  
• Materials and chemical products  
• Discharge to air  
• Disposal  
• Noise and vibration  
• Environmental and health consequences of fire, waste or other unusual occurrences  
• Subcontractors and suppliers  
• Transport  
• Exploitation of natural resources (raw materials)  
 
Interviews were made at Banverket, and with some entrepreneurs who have established an 
environmental plan in agreement with the FU 2000. The goal with these interviews was to 
find out how  audit is made of the contractor environmental plan, and to obtain an  
understanding of how the work process with the environmental plan is accomplished.   
 
Banverket´s FU 2000 links to ISO 14001:2004, therefore it was decided to use the standard 
for setting up this example of the environmental plan. An literature study was made  
concentrated on environmental management systems and ISO 14001.  
 
The significant environmental aspects, together with Banverket's requirements and interview 
material form documents, routines and instructions. This results in an environmental plan 
which in a structured way indicate that the work with environmental issues meets with the 
requirements. The result of the study is an example of an environmental plan with a structure 
that follows the requirements of ISO 14001 as well as suggestions and recommendations that 
relate only to establishing the environmental plan. 
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1 Introduktion  
 

Kapitlet beskriver bakgrunden till examensarbetet samt en problemdiskussion med syfte 
och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
 

Ett förfrågningsunderlag (FFU), är ett samlat underlag som entreprenören får från 
Banverket. Det innehåller en beskrivning på vad som skall upphandlas samt vilka krav som 
ställs (Banverket, banportalen). Underlagen består av flera dokument, till exempel 
objektspecifika miljökrav eller administrativa föreskrifter. Objektspecifika miljökrav 
redovisar det specifika projektets betydande miljöaspekter samt krav som ställs. 
Administrativa föreskrifter rör det administrativa arbetet kring projektet. Banverkets FU 2000 
är en systemmodell för förfrågningsunderlag vid upphandling. Den anger minimikrav för 
miljö, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet som Banverkets entreprenörer måste uppfylla vid en 
upphandling. När ett företag ska lämna anbud på ett projekt krävs att de redovisar hur de ska 
uppfylla kraven i FU 2000 med avseende på miljö, arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet. Den 
redovisning som de gör ska gälla i anbudsskedet. Syftet med att kräva miljöplan och 
slutredovisning av entreprenörens miljöarbete är att säkra Banverkets miljöarbete. En 
miljöplan visar på hur entreprenörer ska uppfylla Banverkets miljökrav samt vilka 
förebyggande åtgärder som entreprenören ska vidta under kontraktstiden. Det är 
entreprenören som själv eller i ett samarbete med konsult lägger upp en miljöplan. Områden 
som miljöplanen redogör för är bland annat: 

• Miljöpolicy 
• Betydande miljöaspekter 
• Utbildning, medvetenhet och kompetens 
• Kommunikation  
• Ledningens genomgång  

 
Innan projektet startar ska Banverket ha granskat och godkänt miljöplanen. Miljöplanen skall 
då påvisa hur entreprenören ska driva sitt miljöarbete. Slutredovisningen av miljöplanen visar 
på vad som har hänt under projektets gång. Slutredovisningen görs när arbetet är avslutat och 
entreprenören lämnar in sin miljörapport tillsammans med annat material som Banverket 
kräver.  

1.2 Problembeskrivning 
 

När entreprenören sedan får jobbet ska miljöarbetet under kontraktstiden uppfylla kraven i 
FU 2000. När jobbet avslutas ska de redovisa och bevisa vad de gjort, om de uppfyllt kraven 
och om dokumentationen är korrekt utfört. Denna del brukar ofta ställa till störst bekymmer 
för entreprenören. Utifrån detta resonemang har följande forskningsfrågor utvecklats:   

• Vilka betydande miljöaspekter finns i förfrågningsunderlagen?  
• Vilka krav ställs?  
• På vilket sätt kommer entreprenörer att kunna strukturera upp sitt miljöarbete för att på 

bästa sätt uppfylla kraven? 
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1.3 Syfte och avgränsningar 
 

Utifrån ovanstående problembeskrivning ska föreliggande rapport underlätta 
underleverantörernas måluppfyllelse utifrån Banverkets miljökrav. Syftet är att rapporten ska 
vara ett exempel på en miljöplan upprättad i enighet med FU 2000. Därför har författaren 
skapat ett fiktivt företag vars miljöplan uppfyller miljökraven i FU 2000. Examensarbetet är 
begränsat till tio veckor som har orsakat begränsningar i arbetet. På grund av den rådande 
tidsramen består den insamlade informationen av förfrågningsunderlag samt intervjumaterial. 
Intervjuer är avgränsat till Banverkets entreprenörer kopplade till de specifika FFU, antalet 
intervjuer är ett rimligt antal med tanke på tidsramen för examensarbetet. Arbetet med 
granskningen av FFU är begränsad till projektens administrativa föreskrifter och 
objektspecifika miljökrav. Andra avgränsningar i miljöplanen är lagar och andra krav, 
kemikaliehantering samt riskanalys. Integreringen av miljöplanen i entreprenörernas 
befintliga miljöarbete kommer inte att behandlas i denna rapport det gäller framför allt 
miljöpolicy, miljömål etcetera.  
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2 Metod 
 

Följande kapitel beskriver strategin för att genomföra arbetet. 

2.1 Vetenskaplig grundsyn  
 

Enligt Holme & Solvang (1997) finns det två olika angreppssätt inom 
samhällsvetenskapen, det ena är kvantitativa metoder och det andra är kvalitativa metoder. 
Skillnaden är användningen av siffror och statistik, men båda metoderna har både starka och 
svaga sidor. Valet av metod görs utifrån kunskap och den frågeställning som ska undersökas. 

2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
När det gäller kvantitativdata handlar det om tal eller siffror medan det centrala är texten och 
orden i kvalitativdata (Repstad, 1999).  
 
Arbetsmetoden i denna rapport kommer endast att bestå av kvalitativdata. Det på grund av att 
datainsamlingen har bestått i att analysera dokument, texter och intervjumaterial. 

2.1.2 Deduktion och induktion 
 
När forskare arbetar deduktivt drar de slutsatser om enskilda företeelser utifrån allmänna 
principer och befintliga teorier. Ur befintlig teori härleds antaganden som sedan prövas 
empiriskt. Vid användning av befintlig teori bestäms vilken information som samlats in, hur 
tolkningen görs och hur resultatet ska relateras till teorin. Den induktive forskaren studerar 
forskningsobjektet utan en förankring i tidigare teori och utifrån den insamlade informationen 
formulerar forskaren en ny teori. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Det tillvägagångssätt som författaren ska angripa detta problem med är genom befintliga 
teorier om miljöledning och därför är rapporten uppbyggd utifrån förutfattade meningar det 
vill säga ett deduktivt arbetssätt. 

2.2 Vetenskaplig metod  
 

Som vetenskaplig metod vid datainsamling och analys används exempelvis fallstudie, 
experiment, arkivstudie eller surveyundersökning (Bell, 1993).  

2.2.1 Fallstudie  
 
Fallstudie innebär att en undersökning är koncentrerad till en mindre begränsad grupp. Med 
ett ”fall” menas en person, en grupp, en organisation eller en situation. En studie av mer än ett 
fall kan även göras, till exempel två organisationer. (Patel & Davidson, 2003) Enligt Lundahl 
och Skärvad (1999) anses fallstudier vara vanligt förekommande vid kvalitativa studier.  
 
I denna studie kommer en koncentrerad granskning att göras till ett fåtal FFU. Rapporten 
kommer därför att bestå av en fallstudie av tre specifika FFU. Eftersom den insamlade 
informationen dessutom är av kvalitativ karaktär i denna rapport passar det bra med fallstudie 
som vetenskaplig metod.   



  4 

 
Enligt Svenning (2003) kan flera olika typer av datainsamlingsmetoder användas inom de 
”fall” som valts ut. Det kan till exempel röra sig om surveyundersökningar och 
dokumentanalyser. 

2.2.2 Surveyundersökning 
 
Vid en surveyundersökning svarar samtliga respondenter på samma slags frågor. De 
vanligaste metoderna för att få fram information vid en surveyundersökning är 
besöksintervjuer, telefonintervjuer samt enkäter. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
Surveyundersökning innebär att en större avgränsad grupp undersöks med hjälp av ett 
frågeformulär eller en intervju (Patel & Davidson, 2003). Bell (1993) menar att insamlingen 
av information via surveyundersökning är ett snabbt och billigt sätt att få fram information.  
 
För att snabbt få fram detaljerade kunskaper kring hur en miljöplan är uppbyggd ska 
besöksintervju genomföras på Banverket samt telefonintervjuer utföras med några av 
Banverkets entreprenörer. 

2.3 Datainsamlingsmetod 
 

Datainsamlingsmetod är det sätt som materialinsamlingen ska ske på, vilket till exempel 
kan göras genom intervjuer eller enkäter (Ejvegård, 2009). 

2.3.1 Litteraturstudie  
 
Litteraturstudiet introducerar forskaren inom sitt ämnesområde och definierar 
forskningsområdet. Parallellt med undersökning av förfrågningsunderlagen ska en 
litteraturstudie genomföras som koncentreras till första halvan av arbetstiden.  
 
Svenning (2003) menar att litteraturstudiet är nödvändigt genom hela undersökningen dock 
har studiet stort värde för undersökningen i början av studien. Detta för att få reda på vad som 
redan är gjort inom det studieområde forskaren har intresserat sig för. Studiet ger även upphov 
till intressanta frågeställningar, kännedom om teorier och begrepp. Med litteratur menas tryckt 
material som böcker, artiklar, rapporter, uppsatser, essäer men även den information som går 
att finna på Internet (Ejvegård, 2009). Böcker innehåller ett försök att sammanställa och 
systematisera kunskap inom ett problemområde. Där finns teorier och modeller i sin helhet, 
medan artiklar behandlar de senaste rönen inom problemområden. (Patel & Davidson, 2003) 
 
Eftersom det är en helhetsbild av ett område som författaren är intresserad av kommer 
litteraturstudien att koncentreras till böcker. Litteraturstudien gjordes för att finna fakta inför 
teoriavsnittet samt som underlag för frågeformulering inför intervjuerna. Sökningen gjordes i 
universitetsbibliotekets hemsida Lucia. Sökord som använts är: ISO 14001, miljöledning, 
upphandling och miljöledningssystem. Men data är även hämtad från Banverkets internetsida: 
Banportalen, där dokumenten generella systemkrav och generella miljökrav hämtats. 
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2.3.2 Arkivdata 
 
När material som redan tidigare analyserats återanvänds i en ny undersökning innebär det att 
en sekundär analys görs. Ett exempel på sekundär data är arkivdata. Med arkivdata avses till 
exempel brevsamlingar och aktmaterial. (Lundahl & Skärvad, 1999)  
 
Arkivdata i denna rapport består av FFU från följande projekt med diarie- 
upphandlingsnummer: BRN03-39/IN7, F07-14807/IN70 och F07-13800/IN70. Den del av 
datainsamlingen som bestått av arkivdata har granskats teoretiskt. Den teoretiska 
granskningen kommer att gälla de betydande miljöaspekterna från FFU, samt de krav som ska 
uppfyllas. 

2.3.3 Intervju och enkäter  
 
För att ta reda på åsikter, tyckande, uppfattningar och kunskaper hos en grupp människor 
används intervjuer eller enkäter (Ejvegård, 2009). Skillnaden är att vid intervjuer träffar 
vanligtvis intervjuaren intervjupersonen och genomför intervjun, men intervjun kan även 
genomföras via telefon. (Patel & Davidson, 2003) Vid enkätundersökningar är det 
uppgiftslämnaren som själv skriver in sina svar i ett frågeformulär. Det sker vanligen genom 
att respondenten får en förfrågan om att delta i undersökningen tillsammans med instruktion 
för ifyllnad av frågeformulär och ett svarskuvert. (Lundahl & Skärvad, 1999) Enligt Ruane 
(2006) brukar intervju ge en högre svarsfrekvens jämfört med enkäter. Enkäter gör det inte 
möjligt att samla in djupgående och meningsfull information. Dessutom är enkäter med öppna 
svar både tids och energikrävande för respondenterna.  
 
Det finns olika typer av intervjuer bland annat standardiserade, icke standardiserade och 
semistandardiserade intervjuer. Vid standardiserade intervjuer används en i förväg bestämd 
frågeformulering som ställs i en viss ordning.  Icke standardiserade intervjuer är ett mer 
flexibelt sätt att ställa frågor. Det väsentliga här är att resultatet uppnås, det vill säga att få 
fram informationen som är av betydelse. Då det i förväg bestäms frågor som ges till vissa 
personer kallas det för semistandardiserade intervjuer. Här kan även följdfrågor ställas 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Valet att göra intervjuer baseras på att de kan ge ett rikt material 
och ge möjlighet att ställa följdfrågor. Nackdelen är att de tar lång tid vid utformning av 
frågeunderlaget och att genomföra intervjuerna. Därför kommer endast ett fåtal intervjuer att 
kunna genomföras och en risk för skevhet i materialet kan uppstå (Bell, 1993).  
 
I denna undersökning ska intervjuer genomföras, detta på grund av möjligheten till att 
följdfrågor kan ställas, samt att en möjlighet att svara på respondenternas frågor finns, men 
även att samla in mer djupgående information. En hög svarsfrekvensen är avgörande för 
denna tidsbegränsade undersökning därför togs beslutet att genomgöra intervjuer istället för 
en enkätundersökning. 
 
Intervjuunderlaget kommer till större delen att bestå av bestämda frågor för olika personer så 
kallade semistandardiserade intervjuer. Men om behov finns skall följdfrågor kunna ställas, 
för att erhålla mesta möjliga information vid intervjutillfället.  På grund av den rådande 
tidsramen kommer intervjuer att föredras framför enkäter. Frågornas struktur baseras på 
böckerna Intervjuteknik av Häger, 2001 och Miljörevision av Almgren och Brorson, 2003. 
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2.4 Datakvalitet  
 

Datakvalitet innebär att kritiskt granska den metod som valts för insamling av information 
för att avgöra hur tillförlitlig och giltig informationen är (Bell, 2006).  

2.4.1 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet talar om hur en upprepning av ett tillvägagångssätt eller ett 
instrument kan ge samma resultat vid ett annat tillfälle under samma omständigheter. Validitet 
eller giltighet är ett sätt att visa på hur bra en fråga mäter eller beskriver det som ska mätas 
eller beskrivas. (Bell, 2006) Validiteten i rapportens undersökning handlar om hur väl 
undersökningsfrågorna är formulerade för att få ut det svar som ger den informationen som 
söks. Eftersom det handlar om intervjuer, med en möjlighet att ställa följdfrågor, kommer 
självklart resultatet variera när en annan person skall göra om samma sak trots att 
omständigheterna är de samma därför anses reliabiliteten inte vara så hög. När det gäller 
studien av förfrågningsunderlagen så är reliabiliteten relativt hög. Validiteten av den 
teoretiska studien och sammanställningen av de tre FFU är diskuterbar. Det kan finnas FFU 
som bättre skulle passa för denna undersökning, detta var utanför författarens möjlighet till 
påverkan. 

2.5 Val av FFU 
 

På order av uppdragsgivaren hämtades de specifika FFU från Banverket för att studeras. 
För att slutresultatet det vill säga miljöplanen skall täcka in ett så pass brett område för 
banverket som dessa tre gör. Det handlar om järnvägsbro över väg, järnvägsbro över vatten 
och drift och underhåll av järnvägsanläggning.  
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3 Teori 
 

Med hjälp av detta kapitel tydliggörs den teori som är relevant för upprättandet av en 
miljöplan. 

3.1 Miljöutredning 
 

Det första steget i arbetet med att implementera ett miljöledningssystem är en 
miljöutredning det vill säga en kartläggning av verksamhetens miljöstatus i nuläget. Under 
miljöutredningen identifieras, utvärderas och kvantifieras företagets miljöaspekter. Det utreds 
var i verksamheten de finns, varför de finns, hur de påverkar miljön och vilka miljöproblem 
miljöaspekterna skapar (Brorson & Larsson, 1998). 

3.2 Miljöledningssystem 
 

Syftet med ett miljöledningssystem är att det ska fungera som ett verktyg. Att systematiskt 
och effektivt säkerställa att miljöarbetet genomförs samt att genom ständiga förbättringar se 
till att verksamhetens miljöbelastning ständigt förbättras. Med ett miljöledningssystem har 
verksamheten en möjlighet att visa på hur arbetet med miljön fungerar både internt och 
externt (Ammenberg, 2004).  
 
Ammenberg (2004) redogör för implementeringen av ett ledningssystem på följande sätt. 
Arbetsgången vid införande av ett miljöledningssystem följer PDCA - cykeln. Som visas i 
figur 3.1 Det vill säga plan, do, check och act. Vid en översättning blir detta planera, 
gör/utför, studera/kontrollera och lär/agera. Under ISO 14001 standardens planeringsskede 
ingår miljöaspekter, lagar och andra krav, övergripande- och detaljerade miljömål och 
handlingsplan. Gör/utför kallas för införande och tillämpning i ISO 14001 och här ingår 
organisationsstruktur och ansvar, utbildning, medvetenhet och kompetens, kommunikation, 
dokumentation, dokumentstyrning, verksamhetsstyrning och nödlägesberedskap. 
Studera/kontrollera fasen kallas i ISO standarden för uppföljning vilket behandlar 
övervakning och mätning, avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder, redovisande 
dokument och revision. Slutligen PDCA-cykelns lär/agera kallas för ledningens genomgång i 
ISO 14001.   

                                        
Figur 3.1 visar PDCA – cykeln. Efter ”Miljömanagement” Ammenberg, 2004, Lund: 
Studentlitteratur, s 161.  
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3.3 Planering 
 

Här beskrivs systemelementen miljöaspekter samt miljömål. 

3.3.1 Miljöaspekter  
 
”Med miljöaspekt menas de delar av en organisations verksamhet, produkter eller tjänster som 
kan inverka på miljön. En betydande miljöaspekt är en miljöaspekt som har eller kan ha en 
betydande miljöpåverkan”. (Almgren & Brorson 2003) De betydande miljöaspekterna utgör 
sedan den röda tråden genom miljöledningssystemet och ett tydligt samband skall finnas 
mellan miljöaspekterna, miljön, mål och handlingsplaner som företaget uppför (Brorson & 
Larsson, 1998).  

3.3.2 Miljömål  
 
Miljömålen sätts utifrån miljöpolicyn (se punkt 3.4 nedan) och de betydande miljöaspekterna 
som framkommit under miljöutredningen. Målen kan indelas i två nivåer, övergripande 
miljömål och detaljerade miljömål (Ammenberg, 2004). De övergripande målen har ett 
långsiktigt tidsperspektiv medan de detaljerade målen görs mer tydliga med en 
tidsbegränsning och tillämpas med ett system för att kunna mäta målen (Almgren & Brorson, 
2003). Miljömålen fungerar som ett verktyg för att uppnå företagets miljöåtagande och 
fungerar som en drivkraft i miljöarbetet (Brorson & Larsson, 1998).   
 
Almgren och Brorson (2003) menar att handlingsplanen är direkt kopplat till de detaljerade 
miljömålen där företaget beskriver hur miljömålen ska uppnås. Handlingsplanen är ett 
hjälpmedel för att miljömålen ska uppnås. I handlingsplanen ska det tydlig framgå vilka 
aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås, vem som är ansvarig, resurser 
avsätts både personliga och tidsmässiga (Ammenberg, 2004). 

3.4 Miljöpolicy 
 

Syftet med miljöpolicyn är att kortfattat redogöra för verksamhetens allmänna inriktning 
av miljöarbetet. När policyn ska formuleras ska den vara relevant det vill säga bygga på de 
betydande miljöaspekterna, det skall finnas åtagande om ständiga förbättringar, förebyggande 
av föroreningar och lagefterlevnad. Eftersom miljömålen bygger på miljöpolicyn skall 
miljöpolicyn bestå av uppnåeliga löften, vara innehållsrik men kortfattad och lätt att minnas. 
(Ammenberg, 2004) 
 
Det är emellertid viktigt att miljöpolicyn ska återspegla företagets vision och ambition när det 
gäller miljöfrågorna menar Almgren och Brorson (2003) och därför utgör policyn en viktig 
del i ledningssystemet.  

3.5 Införande och tillämpning 
 

Här beskrivs systemelementen resurser, roller, ansvar och befogenheter, utbildning, 
medvetenhet och kompetens, kommunikation, dokumentstyrning, verksamhetsstyrning, 
beredskap och agerande vid nödlägen.  
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3.5.1 Resurser, roller, ansvar och befogenheter  
 
ISO 14001 standarden kräver att företaget ska definiera, dokumentera och kommunicera 
roller, ansvar och befogenheter. Syftet är att underlätta miljöledningen. (Ammenberg, 2004)  
 
Beroende på företagets ambitionsnivå, storlek samt vilken typ av verksamhet företaget 
bedriver anser Ammenberg (2004) har betydelse för vilken typ av ansvarspost och 
organisationsstruktur som är lämpligt för miljöarbetet.  

3.5.2 Utbildning, medvetenhet och kompetens 
 
Det krävs kunskap för att bli medveten och motiverad anser Ammenberg (2004). 
Medarbetarna ska dessutom ha en övergripande förståelse för miljöproblemen och hur 
företaget påverkar miljön, hur deras avdelning bidrar till påverkan inom miljöområdet samt 
konsekvensen av att inte följa ledningssystemets rutiner och instruktioner. Det är viktigt att 
företaget kartlägger behovet av miljöutbildning och att medarbetarna får lämplig 
miljöutbildning eftersom standarden kräver det. (Ammenberg, 2004). 
 
Almgren och Brorson (2003) anser att okunskap och felaktiga metoder kan ge upphov till 
miljöpåverkan och lagöverträdelse som kan få konsekvenser för företaget. Det innebär inte att 
personalen alltid behöver utbilda sig, en upplysning om hur arbetsuppgifter ska utföras under 
en period av inskolning bidrar också till kompetens. (Almgren & Brorson, 2003) 

3.5.3 Kommunikation 
 
Det är viktigt med kommunikation inom företaget för kunskap och informationsspridning, 
men även för att medarbetarna ska inhämta viktig information (Ammenberg, 2004). För att 
miljöarbetet ska fungera, bedömer Almgren och Brorson, (2003) det betydelsefullt att 
kommunikationen sker åt båda hållen det vill säga att ledningen kommunicerar med de 
anställda samt lyssnar på deras synpunkter.   
 
Det finns ofta problem vad gäller den interna kommunikationen i företaget. Det är svårt att 
skapa ett bra sätt att kommunicera i alla riktningar inom företaget (Ammenberg, 2004). 
 
Den externa kommunikationen kan till exempel handla om kontakter med myndigheter, 
miljöinformation till kunder, miljöredovisningar och miljörapporter. Den interna 
kommunikationen handlar om kommunikationen inom den egna verksamheten. (Ammenberg, 
2004) Vid nödsituationer är det extra viktig att den interna kommunikationen fungerar, då 
kontakten mellan medarbetarna skall ske snabbt. När det gäller den externa kommunikationen 
är det viktigt med en bra kontakt med närboende, myndigheter och samhället i övrigt. Genom 
dokumenterade rutiner för hantering av frågor från kunder och miljömyndighet eller klagomål 
från grannar, samt att göra miljöpolicyn tillgänglig för allmänheten klargörs den externa 
miljökommunikationen. (Almgren & Brorson, 2003) 

3.5.4 Dokumentstyrning 
 
Med styrning av dokumentation menas att dokumentationen skall gå att lokalisera, vara 
godkänd av behörig person, att uppdaterad version finns i verksamheten där den behövs och 
att inaktuell dokumentation tas bort och eventuellt sparas. Dokumenten skall dessutom vara 



  10 

tydliga och daterade även med ändringsdatum samt att det finns instruktioner för hur 
dokument färdigställs och omarbetas. (Ammenberg, 2004) 
 
Exempel på hur ett skriftligt dokument i ett miljöledningssystem kan se ut i figuren 3.2 nedan. 
 
Företagsnamn  Dok-nr: Sida: 

Utarbetad av: Godkänd av: 
Datum:  Utgåva: Rev-nr: 

 
RUBRIK 

1. syfte med instruktionen  
2. ansvar för att instruktionen sammanställs och underhålls 
3. instruktionens omfattning 
4. hur instruktionen ska tillämpas 
5. ansvar för att instruktionen tillämpas och följs upp 
6. distribution av instruktionen  
7. orsak till att instruktionen har reviderats 

Figur 3.2 visar ett exempel på dokumentstruktur. Efter ”Miljöledning” Brorson & Larsson, 
1998, Stockholm: EMS AB, s 159. 

3.5.5 Verksamhetsstyrning 
 
Verksamhetsstyrningens syfte är att begränsa företagets miljöpåverkan genom att se till att 
företagets aktiviteter sköts på ett kontrollerat sätt. Dokumenterade rutiner och instruktioner 
styr företagets aktiviteter som kan orsaka betydande miljöpåverkan och avvikelser från 
miljöpolicyn och miljömålen. Som till exempel underhållsarbete, kemikalie- och 
avfallsförvaring. Rutiner och instruktioner är styrande dokument vilket betyder att de visar på 
vad som ska göras. Rutiner kan avse dokument av ett övergripande slag, där dokumentation 
av instruktioner detaljerat beskriver en viss arbetsuppgift. (Brorson & Larsson, 1998) 
 
För att miljöledningssystemet skall vara verksamhetsanpassat och inte mötas av motstånd av 
medarbetarna skall personalen engageras när instruktioner och regler utformas eftersom de 
själva skall följa dessa regler och instruktioner. (Ammenberg, 2004) 

3.5.6 Beredskap och agerande vid nödlägen 
 
Det är viktigt att företaget identifierar risker anser Almgren och Brorson (2003) för att 
händelser som till exempel bränder, explosioner eller utsläpp kan inträffa och orsaka skador 
på människa och miljö. Särskilt viktigt är det att utvärdera hur känslig omgivande miljö är 
eftersom det påverkar riskscenariot.   
 
Det ska finnas rutiner för att identifiera olycksrisker och hur situationer ska hanteras när en 
olycka inträffat (Ammenberg, 2004). Men företaget ska även ha rutiner för att minimera att 
risker inträffar och mildra effekterna av olyckshändelsen (Almgren & Brorson, 2003). 
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3.6 Uppföljning  
 

Här beskrivs systemelementen övervakning och mätning, avvikelser, korrigerande och 
förebyggande åtgärder samt miljörevision.  

3.6.1 Övervakning och mätning 
 
Syftet med rutinen övervakning och mätning är att förvisa sig om att företaget uppfyller 
lagkrav men samtidigt även att uppnå åtaganden om ständiga förbättringar. Företaget 
säkerställer på detta vis att de inte överskrider gräns eller riktvärden, mätningarna görs mot de 
mål som är angivet i de övergripande och detaljerade miljömålen, eller underlag som krävs av 
myndigheter och andra organisationer. (Brorson & Larsson, 1998) 

3.6.2 Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 
 
Det sker avvikelser från vad som är planerat inom alla företag och felen korrigeras och 
åtgärdas. För att förbättra arbetet är det viktigt med dokumentation och förebyggande åtgärder 
för att lära av vad som hänt och förhindra att de upprepas. (Almgren & Brorson, 2003) 
Brorson och Larsson (1998) förklarar att avvikelser uppstår på olika nivåer inom företaget och 
får olika slags omfattning. Vidden av åtgärder ska därför anpassas därefter. Rutinerna för att 
identifiera avvikelser bör vara enkla för att inrapporteringen av avvikelser ska förekomma. 
(Brorson & Larsson, 1998) I figur 3.3 nedan visas ett exempel på avvikelseblankett. 
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Företag: Anläggning: Avdelning/Funktion: 

Intern miljörevision   Miljörond  Annat  Avvikelse nr. Datum: 
Genomgång av 
dokumentation  
 

Besiktning av 
anläggningen  
 

Intervjuer  
 
 

Granskat systemelement enl. 
ISO 14001: 

 
Beskrivning av avvikelsen: 

Avvikelsekategori         Stor            Mindre              Observation 
Signatur revisor: Signatur kontaktperson: Tidsfrist för korrigering: 

Genomförda korrigeringar: 

Signatur kontaktperson: Genomfört datum: 

Revisorns uppföljning: 

Korrigerande åtgärder godkända av revisionsledaren: Datum: 
Figur 3.3 visar ett exempel på en avvikelseblankett. Efter ”Miljörevision” Almgren & 
Brorson, 2003, Täby: Green Bussines AB, s 141.  

3.6.3 Miljörevision 
 
Miljörevision innebär en systematisk utvärdering av företagets miljöledningssystem. 
Kontrollen görs för att försäkra sig om att miljöledningssystemet stämmer med kraven i 
standarden samt andra krav och för att försäkra sig om att miljöarbetet fungerar enligt vad 
som lovats. En revisionsplan utarbetas innan revisionen genomförs för att tala om vilka delar 
som ska granskas.(Ammenberg, 2004) 

3.7 Ledningens genomgång 
 

Brorson och Larsson (1998) menar att syftet med ledningens genomgång är att utvärdera 
om miljöledningssystemet verkligen leder till förbättringar för företaget. Men även ett sätt att 
möta upp förändringar i form av strängare miljölagstiftningar eller ändrade krav. 
 
För att kunna genomföra utvärderingen av ledningssystemet krävs det att det finns rutiner för 
att sammanställa information som är relevant för utredningen. Viktig information hämtas ur 
revisionsrapporter men enligt standarden skall ledningen granska behovet av förändringar i 
hela systemet. Ledningens genomgång sker regelbundet och ska dokumenteras. Upptäcks 
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sedan behov av förändringar ska dessa korrigeras i samtliga berörda delar till exempel policy, 
mål, handlingsplaner och instruktioner. (Ammenberg, 2004) 
 
Enligt Brorson och Larsson (1998) bör ledningens genomgång omfattas av: 

• en utvärdering av företagets miljöpolicy för att se om den tjänar sin funktion och 
om företaget uppnår ställda mål,  

• om miljöarbetet leder till förbättringar när det gäller resursminskning och att 
förstärka företagets position, 

• samt hur miljöarbetet verkligen fungerar i ute i fält. 
 

Vidare skriver Brorson och Larsson (1998) att behovet av förändringar kan bero på förändrad 
lagstiftning samt ändrade krav, ändrade förväntningar från intressenter, ändrade produkter 
eller ändrad verksamhet eller att utveckling inom vetenskap och teknik har gått framåt och 
företaget har erhållit nya erfarenheter från olyckstillbud eller olyckor.  
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4 Empiri 
 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för att genomföra examensarbetets olika delar 
med miljöplan och undersökning. Det vill säga hur insamlingen av litteratur och data har 
gjorts. 
 
Examensarbetet påbörjades genom att förfrågningsunderlag, (FFU) inhämtades från 
Banverket med diarie- upphandlingsnummer: BRN03-39/IN7, F07-14807/IN70, F07-
12629/IN 70 och F07-13800/IN70, namngivna FFU valdes utifrån uppdragsgivarens 
önskemål. Efter att dessa fyra granskats valdes tre ut för att sammanställas. Den fjärde 
förkastades på grund av att den inte tillförde något specifikt till rapporten, vilket de tre utvalda 
FFU gjorde. Olikheter i innehållet av de tre utvalda FFU var av vikt för att slutresultatet 
(miljöplanen) skulle beskriva en bred projektanpassad miljöplan som skildrar ett projekts 
olika skeden, från byggskede av järnvägen med efterföljande drift och underhåll.  De tre 
utvalda FFU nämns nedan: 

• BRN03-39/IN7 i detta FFU beskrivs drift och underhåll av följande 
järnvägsanläggningar: 

o Bastuträsk - Boden södra  
o Nyfors – Svedjan  
o Bastuträsk - Rönnskär  

• F07-14807/IN70, FFU beskriver: Haparandabanan, ny järnväg broentreprenad. 
• F07-13800/IN70, FFU beskriver: Haparandabanan bro och markentreprenad. 

 
Datainsamlingen har bestått av inläsning av specifika delar i FFU vilka är följande: 
Administrativa föreskrifter, (AF) och Objektspecifika miljökrav.  
 
Studien av objektspecifika miljökrav från de tre olika FFU resulterade i en sammanställning 
av sju av tio betydande miljöaspekter vilka är följande: 

• Järnvägens lokalisering  
• Utsläpp till mark och vatten 
• Material och kemiska produkter  
• Utsläpp till luft  
• Avfallshantering 
• Buller och vibrationer 
• Miljö och hälsokonsekvenser av brand, spill och andra onormala händelser 

 
De betydande miljöaspekterna är utförligare beskrivet i dokument 4.3.1 Betydande 
miljöaspekter.  
Eftersom en del av examensarbetet skulle ägnas åt en undersökning som skulle utmynna i 
förslag och rekommendationer samt en bästa möjliga miljöplan, utarbetades frågor till 
Banverket. Frågorna är ett resultat från författarens studie av FFU då funderingar uppstått.  
 
Banverket besöktes för en intervju med berörd person, det vill säga den som sköter kontakten 
och granskningen av entreprenörers miljöplaner. Detta för att ta reda på hur 
granskningsarbetet av entreprenörers miljöplan genomförs, samt för att få tips om 
förbättringsförslag och erhålla kunskap om vad som ingår i en miljöplan. Men även för att få 
kännedom om vilka entreprenörer som upprättat miljöplan enligt Banverkets föreskrifter. Där 
erhöll författaren en lista på entreprenörer som utfört projekt med kopplingar till de specifika 
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FFU i fråga. Listan bestod av tio entreprenörer som sedan kontaktades via telefon för en 
telefonintervju. Vid intervjun som genomfördes på Banverket upptäcktes att vissa frågor var 
överflödiga, det vill säga frågorna gav likartade svar, och valdes därför bort se Bilaga A: 
Frågor till BV.  
 
De nedanstående tre sista betydande miljöaspekter av tio är ett resultat från intervjumaterialet 
som inhämtats under intervjun på Banverket: 

• Underentreprenörer och leverantörer  
• Transporter 
• Utnyttjande av naturresurser (råvaror)  

 
Med hjälp av Banverket valdes tio entreprenörer ut med koppling till de tre utvalda FFU. Av 
dessa tio genomfördes endast åtta intervjuer på grund av ett bortfall på två entreprenörer. 
Frågeunderlaget till entreprenörerna bestod av bestämda frågor med möjlighet att ställa 
följdfrågor, för att erhålla mesta möjliga information vid intervjutillfället. När det gäller 
skevheten i materialet så kan ett mönster i svaren uppfattas och ett större antal intervjuer hade 
varit överflödiga. Frågorna till entreprenör är uppbyggda utifrån en huvudfråga: Vad är 
orsaken till att det uppstår svårigheter när miljöarbetet skall redovisas och entreprenören ska 
bevisa vad som gjorts? Utifrån denna huvudfråga tog författaren fram möjliga 
problemområden baserade på teorin om miljöledningssystem. 
En uppdelning i följande områden gjordes:  

• Engagemang 
• Utbildning och kompetens 
• Kommunikation  
• Förståelse och delaktighet 
  

Undersökning med Banverkets entreprenörer bestod av telefonintervjuer se Bilaga B: Frågor 
till entreprenör. Den undersökningen koncentrerades till de entreprenörer som infört en 
miljöplan enligt Banverkets krav i FU 2000. Telefonintervjuer gjordes med de utvalda 
entreprenörernas miljöansvarige för att utröna problemområden vid uppförandet av miljöplan 
det vill säga hur dessa entreprenörers miljöarbete matchar Banverkets krav samt vilka 
förbättringsförslag som kan uppföras.  
 
I de frågor som ställdes under telefonintervjuerna uteslöts frågor rörande granskningen av 
slutrapporten som från början var tänkt att ställa. Eftersom frågor ställdes generellt om 
uppbyggande av miljöplan och inte för de specifika projekten ur de tre utvalda FFU som 
nämnts tidigare. Att tillägga här är att frågorna som ställdes till entreprenörerna gav de svar 
som söktes men var kanske inte de mest ideala för miljöplanen och denna rapport. Därför har 
större delen av intervjumaterialet inte varit användbar för detta arbete och tyvärr uteslutits. 
Författaren borde ha genomfört intervjuerna med entreprenörerna efter att den teoretiska 
granskningen av FFU färdigställts. Utifrån de delar som varit oklara efter den teoretiska 
granskningen borde författaren skapat intervjumaterial för att skapa klarhet i dessa för att på 
så sätt skapa en bästa möjliga miljöplan. Det har inneburit att svar rörande utbildning, 
kommunikation samt förslag och rekommendationer har behållits i rapporten. Övriga frågor 
som respondenterna svarat på har författaren inte haft användning för i rapporten. 
 
Svaren rörande förbättringsmöjligheter som erhållits under dessa intervjutillfällen har direkt 
använts som underlag för uppbyggnad av rubriken Förslag och rekommendationer.   
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Vid besöket på Banverket erhölls olika checklistor. Checklistor samt Generella systemkrav 
och Generella miljökrav i Banverkets FU 2000 utgåva I, beskriver de krav som entreprenören 
skall uppfylla. Tillsammans med dessa krav bildar de betydande miljöaspekterna samt 
intervjumaterialet dokument, rutiner och instruktioner. Där numreringen i dokument, rutiner 
och instruktioner går efter systemelementsnumreringen i ISO 14001 för att tydliggöra 
sambanden till standarden samt att klargöra kopplingen mellan olika dokument, rutiner och 
instruktioner. Dessa resulterar i en projektanpassad miljöplan som på ett strukturerat sätt visar 
på ett miljöarbete som uppfyller kraven beställaren ställer. Den projektanpassade miljöplanen 
redovisas i kapitlet 6 Resultat. 
 
Litteraturstudien har skett genom informationssökning på universitetsbibliotekets hemsida. 
Informationen har legat till grund för teorikapitlet i rapporten men har även byggt upp metod 
kapitlet samt varit underlag för de frågor som författaren använt sig av under de intervjuer 
som genomförts. Studien av litteratur skulle koncentreras till den första hälften av 
examensarbetet men har varit genomlöpande under hela examensarbetet. På grund av att 
intervjumaterialet inte var tillfredsställande, utifrån vad som krävdes för miljöplanen, har 
litteraturstudien pågått löpande under hela examensarbetet. Författaren har därför hämtat 
information till dokument och rutiner utifrån litteraturen för vissa av de dokument och rutiner 
som finns i miljöplanen.  
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5 Analys 
 
Kapitel beskriver hur insamlad data från den empiriska undersökningen tillsammans med 

litteraturstudien redovisad i teorikapitlet byggt upp en projektanpassad miljöplan som 
framförs i resultatavsnittet.  
 
Eftersom generella systemkrav i FU 2000 bland annat har kopplingar till standarden ISO 
14001:2004, med rubriker som redovisande dokument, kompetens och uppföljning kändes det 
relevant att använda den standarden för att upprätta detta exempel på projektanpassad 
miljöplan. I de generella miljökrav som ställs i FU 2000 finns ytterligare kopplingar till 
systemelement och miljöaspekter som litteratur om miljöledningssystem berör. Det kändes 
väsentligt att använda strukturen i ISO 14001 samt litteratur om miljöledning där tydlighet 
framhävs vid upprättandet av miljöplanen. För övrigt uppfattar Banverket att det kan saknas 
tydlighet och samband genom entreprenörers miljöplan.  

5.1 Miljöpolicy och betydande miljöaspekter 
 

Vid intervjun med Banverket framkom det att de utför en analys av de betydande 
miljöaspekter som banprojekten ger upphov till. Data är därför hämtat och sammanställt ur de 
objektspecifika miljökraven för de tre projekten, där de betydande miljöaspekterna finns 
beskrivna. Enligt teorin ligger de betydande miljöaspekterna till grund för miljöpolicyn och så 
även i detta arbete. För att bygga upp en struktur på rutiner och dokument av miljöpolicy och 
betydande miljöaspekter har upplägget hämtats från litteratur om miljöledningssystem samt 
ISO 14001. Under intervjun på Banverket, inhämtades checklista för miljöplan. Där 
framkommer det att miljöpolicy skall vara redovisad se dokument 4.2.1 Miljöpolicy rutin 4.2 
Miljöpolicy. Miljöplanen ska uppmärksamma de betydande miljöaspekterna samt rutin ska 
upprättas för att hantera de identifierade betydande miljöaspekterna se dokument 4.3.1 
Betydande miljöaspekter. Hänvisningarna i kapitel 5 finns att finna i resultatkapitlet som 
presenterar miljöplanen. 

5.2 Miljömål, övergripande och detaljerade miljömål, 
handlingsplaner, förebyggande av grumling samt sulfidjordar 
 

Enligt Banverkets checklista ska entreprenören upprätta specifika miljömål för projektet. I 
denna miljöplan som redovisas i resultatavsnittet har målen byggt på de betydande 
miljöaspekterna från de tre projektens objektspecifika miljökrav se rutin 4.3.3 Miljömål.   
Data för de detaljerade miljömålen och handlingsplaner kommer ur objektspecifika miljökrav, 
generella miljökrav samt administrativa föreskrifter för projekten. Där de är baserade på 
projektens miljömål, en uppdelning har gjorts för att passa de olika nivåerna i mål och 
handlingsplaner i enighet med teori. För de mål som tagits fram för dessa projekt se dokument 
4.3.3.1 Övergripande miljömål, dokument 4.3.3.2 Detaljerade miljömål, rutin 4.3.3.3 
Handlingsplaner och dokument 4.3.3.4 Handlingsplaner. Instruktioner är upprättade för att 
ytterligare beskriva arbetsmetoder för den verksamhet som ger upphov till betydande 
miljöpåverkan se instruktion 4.3.3.8 Sulfidjordar och instruktion 4.3.3.7 Förebyggande av 
grumling. Även här har strukturen hämtats från miljöledningslitteratur med rutiner och 
dokument, samt ledningssystemet ISO 14001. De mål som presenteras i denna miljöplan 
gäller specifikt de projekt som sammanställts utifrån FFU, vid andra projekt som ska upprätta 
miljöplan gäller naturligtvis andra förutsättningar gällande betydande miljöaspekter där av 
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andra mål. Övriga mål som kan gälla för entreprenörers verksamhet behandlas inte i 
miljöplanen. 

5.3 Förteckningar  
 

Under intervjun med Banverket framkom det att slutredovisningen av miljöplanen ska 
redovisa förteckningar av kemiska produkter, material, fordon och arbetsmaskiner samt avfall. 
Dessa bygger upp standardens systemelement verksamhetsstyrning och är upprättade som 
dokument i denna miljöplan. På grunda av att det inte funnits tillgång till verklig råvara i 
denna miljöplan är de redovisade som tomma tabeller. Tabellerna är upprättade enligt 
checklista Slutredovisning miljö som inhämtats från Banverket. Se dokument 4.3.3.5 
Förteckning över fordon och maskiner, dokument 4.3.3.6 Förteckning över förbrukad mängd 
drivmedel, dokument 4.4.6.3 Förteckning över kemiska produkter samt råvara, dokument 
4.4.6.5 Förteckning över farligt avfall. 

5.4 Resurser, roller, ansvar och befogenheter 
 

Organisationsstruktur och ansvarsfördelning ska vara definierade enligt Banverkets 
checklista miljöplan, vilket även standarden kräver. Upplysning för denna rutin är hämtad 
från uppdragsgivaren av examensarbetet samt strukturen bygger på litteraturstudie om 
miljöledningssystem. Detta gav upphov till rutin 4.4.1 Resurser, roller, ansvar och 
befogenheter.  

5.5 Utbildning, medvetenhet och kompetens samt miljöutbildning  
 

Utifrån de administrativa föreskrifterna, generella miljökrav samt generella systemkrav 
har data hämtats om utbildning. Strukturen för uppbyggnad av rutin och instruktion kommer 
utifrån litteraturstudie om miljöledning. I Banverkets checklista för miljöplan skall 
entreprenörens personal ha genomgått miljöutbildning, enligt teorin kräver även standarden 
miljöutbildning.  
 
Under intervjun med Banverket framkom att entreprenören inte uppfattat att en rutin för 
utbildning ska redovisas i miljöplanen, det framkom även under intervjuerna med 
entreprenörer att anmärkningar fåtts kring miljöutbildning. Därför är det extra viktigt att visa 
på hur företaget ska uppfylla miljöutbildningskravet. Teorin stödjer vikten av kunskap för 
medvetenhet och motivation. Men även för att okunskap och felaktiga metoder kan ge upphov 
till miljöpåverkan och lagöverträdelser som får konsekvenser för företaget.  Teorin ger även 
stöd för att det är viktigt att företaget kartlägger behovet av miljöutbildning. Vilket resulterade 
i en rutin 4.4.2 Utbildning, medvetenhet och kompetens. 

5.6 Kommunikation 
 

I Banverkets checklista för miljöplan skall entreprenörens personal ha fått information om 
projektets miljöförutsättningar. Det skall även finnas rutiner för att kommunicera miljöfrågor 
internt och externt. Kommunikation är även ett krav i ISO standarden.  Rutinen 
kommunikation i denna miljöplan är strukturerad efter litteraturstudie om miljöledning. Samt 
viss data kommer ur intervjuunderlaget från entreprenörer se rutin 4.4.3 Kommunikation.  
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Under intervjun med entreprenörerna framkom det att miljöarbetet oftast kommuniceras 
mellan företagen. På frågan hur kommunikationen fungerar i företaget svarar de flesta att det 
fungerar bra men att det kan bli bättre, eller att de är sämst på kommunikation. Teorin ger stöd 
för att det ofta finns problem när det gäller den interna kommunikationen i företaget. Denna 
rutin är viktig, en bra kommunikation inom företaget medför kunskap och 
informationsspridning. Men för att miljöarbetet ska fungera är det betydelsefullt med 
kommunikation åt båda hållen inom företaget.  

5.7 Underentreprenör och leverantör 
 

Miljöplanen skall även innefatta entreprenörens underentreprenörer samt leverantörer. 
Strukturen är uppbyggd enligt litteraturstudie av miljöledning och är en del av miljöplanens 
verksamhetsstyrning. Upplysning för uppbyggnad av denna rutin är hämtad från 
uppdragsgivaren för examensarbetet samt ur administrativa föreskrifter för projekten. 
Resultatet blev en rutin för underentreprenör samt leverantör se rutin 4.4.6.1 
Underentreprenör och leverantör. 

5.8 Dokumentstyrning 
 

Det skall finnas dokumenterade rutiner för dokumentstyrning enligt Banverkets checklista 
miljöplan, men även standarden kräver detta.  Denna rutin är helt uppbyggd utifrån 
litteraturstudie om miljöledning. Alla dokument, rutiner samt instruktioner i denna miljöplan 
är uppbyggda utifrån denna, se rutin 4.4.5 Dokumentstyrning.  

5.9 Hantering av material och kemiska produkter, avfallshantering 
samt förteckning över farligt avfall 
 

Data kommer ur generella- och objektspecifika miljökrav. Dessa rutiner förekommer i 
miljöplanen på grund av att de är benämnda som betydande miljöaspekter i dokumentet för de 
betydande miljöaspekterna. De hamnar under entreprenörers verksamhetsstyrning som är ett 
krav dels i standarden men finns även som rubrik i Banverkets checklista miljöplan. Se rutin 
4.4.6.2 Hantering av material och kemiska produkter och rutin 4.4.6.4 Avfallshantering. 
Dessutom skall kemiska produkter, material och farligt avfall förtecknas för att kunna 
redovisas i slutredovisning av miljöplan se rubrik 5.3 Förteckningar ovan. 
 
Under intervjun med Banverket framkom det att vid granskning av miljöplanen ibland saknas 
en kemikalieförteckning samt en produktanalys för de kemikalier som används. En 
missuppfattning är att de ska redovisas i ett senare skede vid slutredovisningen.  

5.10 Renhållning och rengöring  
 

Data för denna rutin är hämtad från administrativa föreskrifter för projekten. Rutinen finns 
inte med som en punkt i checklistan. Men beslut att inkludera den i miljöplanens 
verksamhetssystem togs eftersom lokalisering är en betydande miljöaspekt och påverkas i 
högsta grad av denna rutin. Dessutom avgjorde beslutet att ha med denna rutin efter intervjuer 
både med Banverket och med entreprenörer där det framkom att problem uppstått vid 
slutbesiktningen när det gäller nedskräpning. Se rutin 4.4.6.6 Renhållning och rengöring. 
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5.11 Beredskap och agerande vid nödlägen samt 
nödlägesberedskap  
 

Enligt checklistan skall en rutin för att hantera olyckor finnas med i miljöplanen och en 
räddningsplan ska upprättas.  Data för denna rutin är hämtad från objektspecifika miljökrav. 
 
Det som även var avgörande för denna rutins existens var de synpunkter på miljöplanen som 
entreprenörer haft efter Banverkets granskning. Synpunkter gällande bränsleläckage från 
maskiner till mark och vatten, kemikaliehantering, slarv och oaktsamhet. Se rutin 4.4.7 
Beredskap och agerande vid nödlägen och instruktion 4.4.7.1 Nödlägesberedskap. 

5.12 Övervakning och mätning  
 

Enligt checklistan ska entreprenören ha rutin för övervakning och mätning, vilket även 
standarden kräver. Rutinen är endast uppbyggd utifrån litteratur om miljöledning. Se rutin 
4.5.1 Övervakning och mätning.  

5.13 Avvikelsehantering samt avvikelserapport miljö 
 

Banverkets checklista visar på att en rutin för hantering av avvikelser skall finnas i 
miljöplanen. Dessutom ska ansvar och befogenheter vara klarlagda för att hantera och utreda 
avvikelser, vilket även standarden påvisar. Viss data för denna rutin är hämtad från 
objektspecifika miljökrav. Övrig information och struktur kommer ur litteraturstudie om 
miljöledning. Se rutin 4.5.3 Avvikelsehantering med tillhörande rutin 4.5.3.1 Avvikelserapport 
miljö. Har entreprenören ett befintligt system för hantering av avvikelser kan de bortse från 
rutin 4.5.3.1 Avvikelserapport miljö. 

5.14 Slutredovisning  
 

Rutinen slutredovisning skapades för att sammanställa de redovisande dokument som 
beställaren begär. Data kommer från intervju med Banverket samt ur generella systemkrav. 
Rutinernas strukturer är uppbyggda enligt litteratur om miljöledning. Se rutin 4.5.4.1 
Slutredovisning. 

5.15 Miljörevision   
 

Enligt checklista miljöplan skall även en rutin för revision av entreprenörens miljöplan 
inkluderas i miljöplanen, som även standarden kräver. Data för rutinerna är hämtade från 
litteraturstudie om miljöledning.  
 
Även Banverket gör besök och ronder hos entreprenören (rond är en lightversion av revision 
som görs en gång per entreprenad). Genom ronder kan Banverket kontrollera hur 
entreprenörens miljöplan och miljöarbete når ut i hela organisationen. Oftast har de 
entreprenörer med väl fungerande miljöplan också ett fungerande miljöarbete, se rutin 4.5.5 
Miljörevision. 
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5.16 Ledningens genomgång  
 

Det skall även finnas en rutin för genomgång av miljöplanen med stöd av checklista 
miljöplan och standaren. Data för rutinen är hämtad från litteraturstudie om miljöledning. 
Under intervjun med entreprenörerna framkom det att engagemang för miljöplansprocessen är 
stigande med ledningsansvar. Samt att det är viktigt att ledningen visar engagemang med att 
jobba med miljöfrågor, att ronder utförs med uppföljning är viktigt för att sprida engagemang 
och delaktighet. För detta finns stöd i teorin där ett väl fungerande miljöarbete är förankrat i 
ledningens engagemang, se rutin 4.6 Ledningens genomgång. 
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6 Resultat  
 

Här kopplas studien av förfrågningsunderlaget samman med teori om 
miljöledningssystem samt FU 2000 och bildar ett exempel på en projektanpassad miljöplan. 
Med tillhörande förbättringsförslag.  

6.1 Miljöplan  
 
Detta avsnitt visar på ett exempel på en projektanpassad miljöplan.  
 
Företag: Entreprenad 
AB 

Område: 
Miljöpolicy 

Införd: 
090511 

Rev. 
datum: 

Utgåva:1 Rutin -
nr: 4.2 

Sida: 1/2 

Ansvarig utgivare: 
 

Status:  

 
Miljöpolicy 
 

1. Rutinens syfte: 
 

Miljöpolicyns syfte är att förmedla företagets synsätt och ställningsstagande i miljöfrågor. 
Och ska avspegla de betydande miljöaspekterna.  
 

2. Rutinens omfattning: 
 

Alla anställda omfattas av denna rutin. Nyanställda samt alla personer som arbetar på 
företaget skall presenteras för vad som står skrivet i miljöpolicyn. 
 

3. Tillämpning av rutinen: 
 

Det är ledningen som ska fastställa vår miljöpolicy. Utifrån de lagar och andra krav som vi 
berörs av samt de miljöaspekter som vi berörs av ska miljöpolicyn innehålla ett åtagande om 
ständiga förbättringar tillsammans med ett åtagande om att förebygga föroreningar.   
 
Utifrån miljöpolicyn skall vi fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål se 
dokument 4.3.3.1 Övergripande miljömål och 4.3.3.2 Detaljerade miljömål.  
 
Miljöpolicyn ska finnas tillgänglig för allmänheten på företagets hemsida och finnas synlig i 
företagets lokaler där den kommuniceras via anslagstavlor till alla personer som arbetar för 
oss eller på uppdrag hos oss.  
 
Alla anställda ska kunna redogöra för vad som står skrivet i miljöpolicyn.  
 
Alla nyanställda skall introduceras i vår miljöpolicy, detta sker vid genomgång av miljöplan 
se rutin 4.4.2 Utbildning, medvetenhet och kompetens.  
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Företag: Entreprenad 
AB 

Område: 
Miljöpolicy 

Införd: 
090511 

Rev. 
datum: 

Utgåva:1 Rutin -
nr: 4.2 

Sida: 2/2 

Ansvarig utgivare: 
 

Status:  

 
Under ledningens genomgång ska miljöpolicyn granskas, hållas aktuell och uppdateras se 
rutin 4.6Ledningens genomgång.   
 
Policyn skall vara dokumenterad (se dokument Ett exempel på miljöpolicy 4.2.1), införd och 
underhållen. Denna miljöpolicy är uppbyggd efter beställarens betydande miljöaspekter, för 
en mer ingående beskrivning hur entreprenören skriver sin miljöpolicy för att passa deras 
verksamhet får entreprenören själv fylla i här. 

 
4. Ansvarig för rutinen: 
 

Det är VD som ansvarar för att denna rutin efterlevs, samt för uppdatering vid ledningens 
genomgång. Samt att policyn följer de krav som ställs gällande lagar och andra krav samt att 
den behandlar de miljöaspekter som verksamheten genererar. 
 
VD ansvarar för att miljöpolicyn kommuniceras och sprids på arbetsplatsen. Samt att 
miljöpolicy finns tillgänglig för allmänheten. 
 

5. Orsak till revision av rutinen: 
 

 Rutinen är inte reviderad. 
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Företag: 
Entreprenad AB 

Område: 
Ett 
exempel på 
miljöpolicy  

Införd: 
090511 

Rev. 
datum: 

Utgåva:1 Dokument 
-nr: 4.2.1 

Sida: 1/1 

Ansvarig utgivare: 
 

Status:  

 
Ett exempel på miljöpolicy  
 
Verksamheten omfattas av anläggning av järnväg, väg, vägbroar och järnvägsbroar, 
(anläggning av bro sker över väg och över vatten). Driftåtgärder omfattar exempelvis 
vintertjänster, lövsopning och drift av teknikbyggnader.  
Underhållsåtgärder är alla åtgärder med ändamål att upprätthålla ett bra skick.  
 
Företaget omfattar ett åtagande om att följa tillämpliga lagar och andra krav som 
verksamheten berörs av. Att hålla kunskap och utbildning aktuell för alla medarbetare och på 
så vis upprätthålla engagemang och ett aktivt miljöansvar i de dagliga rutinerna. Miljöpolicyn 
samt våra mål ska kommuniceras till alla personer inom företaget och finnas tillgänglig för 
allmänheten. 
 
Entreprenad AB:s verksamhet omfattar ett åtagande om ständiga förbättringar. Detta yttrar sig 
i en förbättring av verksamhetens miljöpåverkan genom att:  
 

• Vi ska vidtag åtgärder och gällande villkor för att minska påverkan på naturmiljö, 
kulturmiljö och friluftsliv. 

 
• Vi ska förebygga förorening och begränsa utsläpp till mark och vatten.  

 
• Vi ska arbeta förebyggande för att begränsa att miljöolyckor inträffar.  

 
• Vi ska sträva mot att välja miljövänligt bränsle, kemiska produkter och material som 

innebär en mindre miljöbelastning.  
 

• Vi ska arbeta för en hållbar utveckling genom återvinning och återanvändning av 
avfall, samt minska uppkomsten av avfall. 

 
• Vi ska arbeta för att få en bättre miljö när det gäller buller och vibrationer. 

 
• Underentreprenörer samt leverantörer skall omfattas av miljöplanen. 

 
 
 



  25 

 
Företag: 
Entreprenad AB 

Område: 
Betydande 
miljöaspekter 

Införd: 
090511 

Rev. 
datum: 

Utgåva:1 Dokument 
-nr:4.3.1 

Sida: 
1/1 

Ansvarig utgivare: 
 

Status:  

 
Betydande miljöaspekter för projektet 
 
Järnvägens lokalisering: 
Påverkan på naturmiljö kan ske då järnvägen passerar känsliga områden. Påverkan på 
kulturmiljö kan ske då det inom arbetsområden finns fornlämningar och kulturlämningar.  
Påverkan på friluftsliv sker då järnvägen korsar vandringsled, skoterled och vandringsstig. 
 
Utsläpp till mark och vatten:  
Vattenverksamhet kan innebära en risk för grumling av vattnet och påverka vattenkvaliteten.   
Felaktig hantering av sulfidjordar kan medföra risk för försurning.  
Påverkan på vattenkvaliteten, grumling, från bergsschakter eller sprängningsarbeten. 
 
Utnyttjande av naturresurser (råvaror): 
Ingen förteckning över förbrukad mäng: betong, stål, koppar och aluminium.  
 
Material och kemiska produkter:  
Ingen förteckning över material och kemiska produkter.  
Ingen förteckning över förbrukad mängd kemiska produkter.  
 
Utsläpp till luft:  
Transporter, fordon och maskiner orsakar utsläpp till luft vid förbränning av fossila bränslen.  
 
Avfallshantering: 
Verksamheten genererar avfall och farligt avfall. 
Verksamheten har ingen kontroll över avfallshanteringen.  
 
Transporter:  
I verksamheten brukas fordon och arbetsmaskiner. 
Det finns ingen förteckning över fordon och maskiner som brukas i projektet. 
Det finns ingen förteckning över förbrukad mängd drivmedel. 
 
Buller och vibrationer: 
Verksamheten ger upphov till buller och vibrationer från maskiner, fordon och annan 
utrustning vid drift och underhåll. 
 
Miljö och hälsokonsekvenser av brand, spill och andra onormala händelser: 
Förorening och läckage till mark och vatten kan ske vid onormala händelser. 
 
Underentreprenörer och leverantörer: 
Det finns ingen information om underentreprenörer och leverantörers miljöarbete. 
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Företag: Entreprenad 
AB 

Område: 
Miljömål  

Införd: 
090511 

Rev. 
datum: 

Utgåva:1 Rutin -
nr:4.3.3 

Sida: 1/2 

Ansvarig utgivare: 
 

Status:  

 
Miljömål  
 

1. Rutinens syfte: 
 

Rutinens syfte är att ta fram miljömål för projektet. Syftet med miljömålen är att förtydliga 
miljöpolicyn och de betydande miljöaspekterna som företaget ska arbeta med för att 
åstadkomma ständiga förbättringar och skapa mätbara åtaganden i miljöarbetet.  
 

2. Rutinens omfattning:  
 

Denna rutin omfattar företagets miljöpolicy och betydande miljöaspekter. 
 

3. Tillämpning av rutinen: 
 

Vi ska fastställa, införa och underhålla dokumenterade övergripande- och detaljerade 
miljömål för projektet. Målen skall dessutom överensstämma med miljöpolicyn. 
 

• Övergripande miljömål 
Övergripande mål är mer av visionär och långsiktig karaktär. De övergripande 
miljömålen finns dokumenterade i dokument 4.3.3.1 Övergripande miljömål. Utifrån 
principer och åtagande i miljöpolicyn, projektets betydande miljöaspekter, lagar och 
andra krav upprättas de övergripande miljömålen.  Miljöpolicyns långsiktiga visioner 
avspeglas i de övergripande miljömålen, för att förverkliga dessa mål samspelar de 
övergripande miljömålen med de mer detaljerade och kortsiktiga målen. 

 
• Detaljerade miljömål 

Detaljerade mål ligger närmare i tiden det vill säga är mer kortsiktiga än de 
övergripande målen. De detaljerade målen är mer effektiva och ska helst vara mätbara. 
Detaljerade miljömål förtydligar de övergripande miljömålens delmoment mot ett 
slutgiltigt mål. Dokument 4.3.3.2 Detaljerade miljömål bygger på de övergripande 
miljömålen. 

 
De detaljerade miljömålen skall vara uppfyllda när projektet är avslutat, ansvarig för 
att det genomförs är platschefen. Personella samt ekonomiska resurser skall tillsättas i 
sådan grad att målen kan uppfyllas. De detaljerade miljömålen ska vara mätbara. För 
att kontrollera att de aktiviteter som genererar betydande miljöpåverkan förankrade i 
miljömålen utförs, mäts miljömålen enligt rutin 4.5.1 Övervakning och mätning.  

 
Här kan entreprenören själv fylla i detaljer för att kunna verkställa denna rutin.  Det 
vill säga vem som ansvarar för att ta fram miljömålen samt hur miljömålen tas fram. 
Hur delaktighet skapas för att uppnå verksamhetens mål. Vilka personella, 
ekonomiska och tidsmässiga resurser som behövs för att nå de kortsiktiga målen 
etcetera. 
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• Handlingsplaner 

Handlingsplaner är ett förtydligande för att uppnå de övergripande- och detaljerade 
miljömålen se rutin 4.3.3.3 Handlingsplaner.  

 
Vid inledning av ett nytt projekt skall all personal ta del av de miljömål och handlingsplaner 
som omfattas av projektet, för att använda sig av rätt arbetsmetod och uppfylla gällande 
bestämmelser. 
 
Målen ska vara uppfyllda när projektet är avslutat till 100 %.  
 
Under Ledningens genomgång se rutin 4.6 skall miljömålen granskas för att se om de har 
uppnåtts.  
 

4. Ansvarig för rutinen: 
 

Platschefen ansvarar för att denna rutin samt att dokument 4.3.3.1 Övergripande miljömål och 
dokument 4.3.3.2 Detaljerade miljömål hålls aktuella. Samt att nya miljömål som under 
ledningens genomgång fastställs och dokument och rutiner uppdateras. KMA (KMA står för 
Kvalitet-, Miljö- och Arbetsmiljöansvarig) ansvarar för efterlevnad av de miljömål som vi på 
företaget tagit fram. Samt att informera anställda om de miljömål som verksamheten strävar 
mot. 
 

5. Orsak till revision av rutinen:  
 
Rutinen är inte reviderad. 
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Övergripande miljömål 
 
Företagets övergripande miljömål är: 
 

• Vidta försiktighetsmått, villkor och åtgärder under arbetsmoment i känsliga områden. 
 

• Arbeta förebyggande med att minska påverkan på mark och vatten.  
 

• Skapa rutiner kring arbetet med avfallshanteringen. 
 

• Skapa rutiner kring transporter, fordon och maskiner. 
 

• Skapa rutiner kring arbetet vid användning av material, kemiska produkter och 
råvaror. 

 
• Inkludera underentreprenör samt leverantör i miljöplanen. 

 
• Skapa rutiner för att minska miljö och hälsokonsekvenser av brand, spill och andra 

onormala händelser. 
 

• Arbeta för buller- och vibrationsbekämpning.  
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Detaljerade miljömål 
 
De detaljerade miljömålen för detta exempel på miljöplan är: 
 

• Påverkan på känsliga områden. 
Villkor ska följas för körning i mark. 
Försiktighetsåtgärder vidtas vid körning på mark samt uppläggning av massor. 

 
• Bekämpa buller och vibrationer.  

 
• Utsläpp till luft. 

Miljöklassade drivmedel ska föredras därför ska hydraulvätskor som uppfyller 
miljökraven användas (se svensk standard 15 54 34). 
Smörjfett som uppfyller miljökraven ska användas (se svensk standard 15 54 70) 
miljöklass A-C eller likvärdigt skall användas. 
För spårgående fordon och arbetsmaskiner ska diesel och bensin av miljöklass 1 eller 
bättre användas. Alkylatbensin skall användas för bensinmotorer<20 kW. 
Motor och arbetsmaskiner ska servas regelbundet. 
Vi ansvarar för dammbindning som krävs. Vid transporter, uppläggning och 
bearbetning av makadamballast eller andra dammbildande material skall dessa vattnas. 

 
• Verksamhetens påverkan på mark och vatten.  

Instruktioner för sulfidjordar. 
Instruktioner för grumling. 
Instruktioner för anläggning av trummor.  

 
• Avfallshantering.  

För att få kontroll över avfallshanteringen kommer transportdokument ifyllas, 
förteckning över farligt avfall med mängd, typ och avfallskod med mera samt rutiner 
för avfallshantering att upprättas.  

   
• Företagets transporter. 

För att få kontroll över användningen av transporter, fordon och maskiner ska vi 
upprätta en förteckning över fordon och arbetsmaskiner som används under projektet. 
Vi ska upprätta en förteckning över förbrukade mängder och typer av bränsle som 
genereras under projektets gång, som ifylles löpande.  
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• Företagets material, kemiska produkter och råvaror. 

För att få kontroll över användningen av material, kemiska produkter och råvaror 
kommer vi att upprätta en förteckning över typ av material, kemikalie och råvara som 
brukas under projektet.  

 
• Företaget underentreprenör samt leverantör skall ta del av miljöplanen. 

 
• Skapa rutiner för att minska miljö och hälsokonsekvenser av brand, spill och andra 

onormala händelser. Genom att genomföra riskanalys för projektet, skapa rutiner för 
avvikelsehantering, samt nödlägesberedskap. 
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Handlingsplaner 
 

1. Rutinens syfte: 
 

Syftet med rutinen är att genom kartläggning av mål, ansvar, resurser och tidsperiod uppnå 
företagets miljömål. 
 

2. Rutinens omfattning: 
 

Rutinen omfattar företagets detaljerade miljömål. Alla nivåer i företaget ska vara delaktiga i 
att nå målen.  
 

3. Tillämpning av rutinen:  
 

Vi ska upprätta, införa och underhålla handlingsplaner för att kunna uppnå våra miljömål. 
 

• Ansvarfördelning för att uppnå övergripande och detaljerade miljömål. Här kan 
entreprenören själv fylla i hur de ämnar fördela ansvaret för denna rutin.  

 
• Handlingsplanen ska visa på: 

o En beskrivning av tillvägagångssättet för att uppnå målet 
o Målet med åtgärden 
o Vem som bär ansvaret för att aktiviteten genomförs 
o När aktiviteten ska vara avslutad och hur rapporteringen ska ske 
o Resurser och tidsplaner för att uppnå målen 

 
• Regelbunden utvärdering av handlingsplanen ska göras. Med det menas en gång per 

entreprenad, för att konstatera om miljömålen har uppnåtts. 
 
Här kan entreprenören själv fylla i hur de avser att att verkställa denna rutin. Det vill säga 
vem som har ansvaret för varje aktivitet, när målen ska uppnås samt hur uppföljningen ska 
ske etcetera. 
 

4. Ansvarig för rutinen: 
 

Platschefen ansvarar för att denna rutin hålls aktuell.  
KMA ansvarar för efterlevnad av de handlingsplaner som vi på företaget tagit fram samt 
sköter utvärderingen. 
 

5. Orsak till revision av rutinen:  
 

Rutinen är inte reviderad. 
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Handlingsplaner 
 
Lokalisering  
Det får inte uppkomma körskador på lämningar. Vi ska ta hänsyn genom att köra på frusen 
mark. Arbetsmaskiner och andra fordon kan även orsaka mark- och vegetationsskador. För att 
förhindra detta skall körning inte ske på alltför litet snötäcke och körningen planeras ute i fält 
för att undvika påverkan på känsliga områden.  
 
Ingen uppläggning av avbaningsmassor eller ris får ske i våtmarksområden, sumpskogar, 
naturområde, fornminnesområden, vid vattendrag eller tomtmark, stigar, vägar eller rågångar.  
 
Överskottsmassorna läggs på Banverkets anvisade upplag för jordmassor som skall ske i 
närområdet. Det krävs tillstånd för anläggning av krossplats och uppläggning av massor. 
Tillstånd skall finnas innan uppläggning får ske. 
 
Kulturmiljö och fornlämningar skall vara skyddssnitslade. Nyfunna lämningar skall meddelas 
Banverkets miljösamordnare och länsstyrelsen. Det finns förbud mot att beträda området 
innan märkning skett. Skador får inte uppkomma på lämningar i form av övertäckning. 
 
Transporter eller framförande av fordon skall ske inom fastställt arbetsområde, det samma 
gäller för uppställning av fordon och transporter. Transporter ska ske så att bestående skador 
på mark och vegetation inte uppstår. Påverkan på mark och vegetation i våtmarksområden, 
sumpskogar och naturområde skall minimeras det vill säga arbeten och transporter inom dessa 
områden får endast ske om inga skador uppkommer. För terrängkörning på barmark skall i 
första hand befintlig transport och förbindelsevägar till järnvägen användas. Transport skall 
ske så att skador på mark och vegetation minimeras. Vid körning som berör naturreservat, 
natura 2000 eller fågelskyddsområden skall särskild hänsyn tas till naturvärden. Då körning 
sker på privat mark måste markägarens medgivande skaffas.   
 
Vi upprättar och underhåller anordningar för tillfälligt skydd av mark och vegetation. 
Vi ska skydda träd, buskar och andra växter mot skada för att bevaras. Det gäller stam som 
rotzon. Spikning i trädstammar, fastsättning eller liknande som kan skada trädens bark får inte 
ske. 
 
Påträffas förorenad jord som kan påverka lagskyddade naturintressen ska beställaren 
kontaktas. 
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Påverkan på mark och vatten 
Arbete som kan medföra grumling skall anmälas till Banverket minst två veckor innan start. 
Arbetet skall ske med skyddsåtgärder för att begränsa spridning av större partiklar.   
 
Slänterosionsskydd läggs kontinuerligt på skärningsslänter i flytningsbenägen eller 
vattenmättad jord.  
 
Sedimentationsanläggningar skall upprättas så att ingen sedimenttransport av partiklar sker 
(det vill säga grus, sand och finsand). Grumlande arbeten i vatten skall utföras om möjligt 
under vintern. 
 
För hantering av grumlande arbeten se instruktion. 
 
För hantering av sulfidjord se instruktion. 
 
Vid sprängningsarbeten skall föreskrifter om tillvägagångssätt följas. 
 
För att bekämpa buller och vibrationer ska vi: 
Göra en besiktning av fastigeter som kan påverkas av vibrationer. Det ska mätas, upprättas 
och dokumenteras kontrollprogram för eventuella vibrationer vid närliggande bostäder.  
Om riktvärden utomhus kan innehållas för bullrande verksamhet, behövs i normala fall inte 
kontroll för buller inomhusgenomföras. 
 
Om verksamheten har en tidsbegränsning på högst två månader bör 5 dBA högre värden 
tillåtas. Vid kortvarigt bullrande verksamhet, högst 5 minuter per timme, bör upp till 10 dBA 
högre nivåer accepteras, dock inte kvälls och nattetid. Om verksamheten har begränsad 
varaktighet samt innehåller kortvariga händelser bör riktvärdet höjas till högst 10 dBA. 
 
Vi ska välja maskiner, utrustning och arbetsmetoder som ger minsta möjliga bullerstörningar 
samt åtgärda för att minska bullerstörning. Om riktvärden utomhus inte kan uppnås med 
åtgärder som är tekniskt möjliga och/eller ekonomiskt rimliga bör målet vara att riktvärden för 
buller inomhus uppnås. Verksamhet som ger upphov till buller skall genomföras under mindre 
störningskänsliga tider, det vill säga inte under kvällar, helger eller helgdagar. 
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Förteckning över fordon och maskiner 
 
Förteckning ifylles fortlöpande under projektets gång. Dokumenten ska bevaras se rutin 
4.5.4.1 Slutredovisning.   
 
Spårgående fordon  Väg fordon Arbetsmaskiner 
   
   
   
   
   
 
 
Företag: 
Entreprenad 
AB 

Område: 
Förteckning 
över förbrukad 
mängd 
drivmedel 

Införd: 
090511 

Rev. 
datum: 

Utgåva:1 Dokument 
-nr:4.3.3.6 

Sida:1/1 

Ansvarig utgivare: 
 

Status:  

 
Förteckning över förbrukad mängd drivmedel 
 
Förteckning ifylles fortlöpande under projektets gång. Dokumenten ska bevaras se rutin 
4.5.4.1 Slutredovisning.   
 
Typ av bränsle  Spårgående fordon (m³) Väg fordon (m³) och 

arbetsmaskiner (m³) 
Diesel   
Bensin   
Gas   
Etanol   
Annat   
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Förebyggande av grumling 
 
En åtgärd är att avtäckta ytor skall ligga öppna endast en kort tid för att minska risken för 
erosion och grumling.  
Arbetet skall ske med skyddsåtgärder för att begränsa spridning av större partiklar detta kan 
göras med fördröjningsmaskin eller sedimenteringsmaskin med överfall. Åtgärderna ska 
godkännas av Banverket.  
 
I samråd med Banverket ska åtgärder för arbete i vatten utföras som länsor eller sedimentation 
av uppumpat vatten. 
 
Åtgärd av grumling med sedimentfällor för att begränsa sedimenttransport. 
 
Grumlande arbeten som kan påverka vattenkvaliteten i vattendrag ska genomföras under 
lågvattenförhållanden. För att avskilja större partiklar vid kraftigt regn ska magasin 
dimensioneras som följer: 
 

• Nederbördsmängd 10 millimeter/timme då fällan är placerad vid bergupplag eller 
bergschakt. 

• Nederbördsmängd 20 millimeter/timme då fällan är placerad vid jordupplag eller 
jordschakt. 

• Hydraulisk uppehållstid: 2 minuter. 
• Djup: 22 meter. 
• Avrinningsområdet för det vatten som passerar sedimenteringsmagasinet ska beräknas.   

 
Reningsanläggningar och sedimentfällor ska tömmas på sediment när de är fyllda till max 
50%. Kontrollplan skall upprättas som inkluderar skötsel och dokumentation av tömt slam. 
 
Även anläggning av trummor ska göras under lågvattenförhållande för att minska påverkan på 
vattenkvaliteten i vattendrag. Trummor och andra anläggningar i vatten ska utformas så att de 
inte utgör en barriär för växt- och djurliv. 
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Sulfidjord 
 
Innan uppläggningen av sulfidjorden påbörjas avtäcks ett område för upplaget på sådant sätt 
att minst 0,5 meter av torvlagret schaktas undan. Sedan läggs sulfidjorden på den urschaktade 
ytan och täcks över med ett minimum 0,2 meter tjockt lager av organisktmaterial (helst 
avbaningsmassor) och därpå ett lager med minst 1 meter morän och överst ett minimum 0,2 
meter tjockt lager av tillvaratagna vegetationsmassor eller torv. Moräntäckning sker 
kontinuerligt så att sulfidjorden inte exponeras för luft och nederbörd. Upplaget formas som 
en kulle för att minimera att massorna får kontakt med luft. Området är invallat så att 
lakvatten inte kan rinna vidare. Invallningen utformas som en bank av morän med en 
krönbredd på minst 2 meter och släntlutning på 1:1,5. invallningens krön ska hållas minst 0,5 
meter högre än sulfidjordupplagets överyta. För att undvika sprickbildning i upplaget ska de 
sulfidhaltiga massorna kompakteras.  
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Resurser, roller, ansvar och befogenheter 
 

1. Rutinens syfte: 
 

Rutinens syfte är att definiera ansvar och befogenheter inom miljöområdet, för att underlätta 
ett effektivt miljöarbete. 
 

2. Rutinens omfattning: 
 

Alla anställda på företaget omfattas av denna rutin. Det vill säga roller, ansvar och 
befogenheter skall definieras för samtliga anställda inom företaget som omfattas av detta 
projekt. 
 

3. Tillämpning av rutinen:  
 

Roller, ansvar och befogenheter skall vara definierade, dokumenterade och kommunicerade 
för att underlätta en effektiv miljöledning. Här kan entreprenören själv fylla i hur de avser att 
verkställa denna rutin. 

 
Ombudet är huvudansvarig för kontakten med Banverket. 
 
Platschefen är ansvarig för allt operativt (delegerar till KMA och rapporterar till ombudet). 
 
KMA ansvarige ansvarar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 
 

4. Ansvarig för rutinen: 
 

Ledningen ansvarar för att säkerställa att nödvändiga resurser finns för att: upprätta, införa, 
underhålla och förbättra miljöplanen, resurser som personella, specialistkompetens, 
infrastruktur samt tekniska och finansiella finns till handa. 
 
Det är platschefen som ansvarar för att denna rutin hålls uppdaterad och aktuell. 
 

5. Orsak till revision av rutinen:  
 

Rutinen är inte reviderad. 
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Utbildning, medvetenhet och kompetens  
 

1. Rutinens syfte: 
 

Miljöutbildningen skall göra medarbetarna medvetna om betydelsen av miljöplanen och 
betydelsen för att den följs. Samt vilka konsekvenser som kan uppstå om miljöplanen inte 
följs. Delaktighet och förståelse skapas även genom miljöutbildningar och de genomgångar 
som hålls för de specifika projekten.  
 

2. Rutinens omfattning: 
 

All personal i företaget omfattas av denna rutin. Personer som är anställda hos oss samt 
personer som utför uppdrag åt oss. 
 

3. Tillämpning av rutinen: 
 
• Utbildningen skall omfatta miljörisker och miljösäkerhetsaspekter i uppdraget och hur 

medarbetarnas arbete påverkar miljön. Här är det upp till entreprenören att fylla i hur 
detta skall ske samt hänvisa till redovisande dokument. 

 
• Fastställa kompetensnivå och utbildningsbehov: 
 

o Vilka roller och ansvar som behövs för att uppfylla kraven fastställs genom 
beställarens krav i förfrågningsunderlagen. De anställdas kompetensprofil 
dokumenteras sedan i de skriftliga kompetensöversiktsförteckningar som finns 
för varje anställd, för att kunna styrka kompetensen. Detta skall bevaras i 
redovisande dokument. Här är det upp till entreprenören att fylla i hur detta 
skall ske samt hänvisa till redovisande dokument.  

 
• Kompetenskrav: 

Alla anställda ska vara väl medvetna om vad som står i miljöplanen, samt ha 
genomgått Banverkets projektspecifika miljöutbildning. Här är det upp till 
entreprenören att fylla i hur detta skall ske samt hänvisa till redovisande dokument. 
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• Miljöutbildning: 

 
Beställaren tillhandahåller ett utbildningstillfälle för medverkande personal som berör 
frågor kring miljö för det gällande projektet. Nyanställda skall inom två veckor ha 
genomgått beställarens miljöutbildning. Här kan entreprenören själv fylla i vem som 
ansvarar för att detta skall bli gjort. 

 
Kursen i miljökunskap skall vara genomgången och kursplanen skall motsvara minst 
en miljöutbildning på fyra timmar. Kursen skall minst innehålla: 
 

o Lagar och regler som styr miljöarbetet 
o Miljöstyrning i projektet 
o Miljökritiska branschspecifika aktiviteter 

 
Ledande befattningsinnehavare skall ha genomgått ytterligare en 4 timmars utbildning 
vars omfattning minst skall vara tillståndet i miljön, miljöaspekter och effekter på 
miljön i projektet samt de lagar och andra krav som har betydelse för projektet. Här 
kan entreprenören själv fylla i vem som ansvarar för att detta skall bli gjort. 

 
All personal ska utbildas i hantering av nödsituationer. Specialutbildning ska hållas för 
personal som hanterat kemikalier, avfall samt utför revisioner. Här kan entreprenören 
själv fylla i vem som ansvarar för att detta skall bli gjort. 

 
Nyanställda utbildas i miljöpolicy och miljöarbetet samt betydelsen av att miljöpolicy, 
rutiner och krav följs under projektet. De informeras om sina roller och sitt ansvar för 
att uppfylla kraven. För att bli medvetna om de betydande miljöaspekterna och 
miljöpåverkan som kan kopplas till deras arbete och de miljöfördelar de kan 
åstadkomma genom en förbättrad personlig insats. Men även möjliga konsekvenser av 
att frångå rutiner som är uppsatta för projektet.  

 
Kompetensen hos revisorn skall styrkas med godkänt intyg från revisionsutbildning 
som motsvarar kraven i ISO 190 11. Här kan entreprenören själv fylla i vem som 
ansvarar för att detta skall bli gjort. Vem som tillhandahåller utbildningen, samt vem 
som genomgår denna utbildning. 

 
4. Ansvarig för rutinen: 
 

Det är platschefen som ansvarar för att denna rutin hålls uppdaterad och aktuell. 
 
Det är KMA som ansvarar för att rutinen verkställs. 
 

5. Orsak till revision av rutinen:  
 

Rutinen är inte reviderad. 
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Kommunikation  
 

1. Rutinens syfte: 
 

Den interna kommunikationen syftar till att informera medarbetarna om gällande 
bestämmelser för projektet. Delaktighet och motivation skapas i det specifika projektets 
miljöarbete genom att informera om gällande villkor eller särskilda åtaganden för projektet. 
Syftet med rutinen är även att uppfylla ställda krav samt skapa förbättringar. 
 

2. Rutinens omfattning: 
 

Rutinen omfattas såväl internt som externt men även kommunikationen till tredje man. 
 

3. Tillämpning av rutinen: 
 
• Intern kommunikation  

Projektets miljöförutsättningar skall kommuniceras till alla anställda på företaget. Att 
sprida information i verksamheten om miljöarbetet sker på olika sätt. Detta görs 
genom olika möten där en genomgång av miljöplanen görs. Daglig uppföljning under 
projektets gång utförs sedan. I övrigt är det vårat interna datanätverk, anslagstavlor, 
utskick eller årliga sammanställningar som informerar alla medarbetare om 
miljöarbetet på företaget. I vårat interna datanätverk skall personalen även kunna 
lämna synpunkter.  

 
• Extern kommunikation 

o Kontakt med närboende:  
Vi är skyldig att ge information om bullrande och vibrerande eller på annat sätt 
störande verksamhet till tredje man (som till exempel fastighetsägare, 
näringsidkare och boende). Detta görs genom direkt information till närboende 
eller genom annonser och reportage i lokaltidning. Här är det upp till 
entreprenören att fylla i hur detta skall ske samt hänvisa till redovisande 
dokument. 

 
o Kontakt med massmedia 

Sker genom årsredovisningar, press och företagets hemsida. Här är det upp till 
entreprenören att fylla i hur detta skall ske samt hänvisa till redovisande 
dokument. 

 
o Klagomål och förfrågningar 

Dessa kan lämnas via företagets hemsida eller via ombudet. Platschefen svarar 
för dokumentation av dessa. Här är det upp till entreprenören att fylla i hur 
detta skall ske samt hänvisa till redovisande dokument. 
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4. Ansvarig för rutinen: 
 

Det är platschefen som har hand om att denna rutin hålls aktuell. 
 
Det är ombudet som ansvarar för att all extern kommunikation. 
 
Det är KMA som har ansvar för den interna kommunikationen. 
 

5. Orsak till revision av rutinen:  
 

Rutinen är inte reviderad. 
 

 



  42 

 
Företag: 
Entreprenad AB 

Område: 
Dokumentstyrning  

Införd: 
090511 

Rev. 
datum: 

Utgåva:1 Rutin -
nr:4.4.5 

Sida: 
1/1 

Ansvarig utgivare: 
 

Status:  

 
Dokumentstyrning  
 

1. Rutinens syfte: 
 

Syftet med denna miljörutin är att se till att rutiner och instruktioner är aktuella och godkända. 
Att förenkla och säkerställa identifiering och lokalisering av dokument. 
 

2. Rutinens omfattning: 
 

Alla miljödokument i miljöplanen omfattas av denna rutin. 
 

3. Tillämpning av rutinen: 
 

Dokument skall: 
• Ha ett dokumentnummer 
• Vara daterad 
• Vara godkänd av behörig person 
• Ha den ansvariges namn  
• Vara granskad och revideras regelbundet 
• Finnas på rätt plats 

 
Här kan entreprenören fylla i hur dokument skall skrivas, vem som ansvar för att det blir 
gjort, vem som granskar dokumenten samt vem som uppdaterar dessa. 
 

4. Ansvarig för rutinen: 
 

Det är platschefen som ansvar för att godkänna dokument samt för att ta bort ogiltiga 
dokument och identifiera dem som skall bevaras. Platschefen ansvarar även för att säkerställa 
att ändringar och gällande ändringsstatus för dokument är angivna. Samt att granska och efter 
behov uppdatera dokument och på nytt godkänna dokument. 
 
KMA ansvarar för att relevant dokumentation förvaras tillgänglig för all personal. Samt att 
informera ny personal om hur systemet fungerar. 
 
Här kan entreprenören själv fylla i hur de ämnar verkställa detta åtagande. 
 

5. Orsak till revision av rutinen: 
 

 Rutinen är inte reviderad 
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Leverantörer och underentreprenörer  
 

1. Rutinens syfte: 
 

Att våra leverantörer samt underentreprenörer arbetar efter samma principer som gäller för 
våra anställda för att uppnå ständiga förbättringar och uppnå våra mål för detta projekt. 
 

2. Rutinens omfattning: 
 

De leverantörer och underentreprenörer som berörs av denna rutin är de leverantörer och 
underentreprenörer som omfattas av detta projekt. 
 

3. Tillämpning av rutinen: 
 

Alla våra leverantörer samt underentreprenörer som berörs av detta projekt skall ta del av det 
som står i miljöplanen och tillämpa det som står skrivet. Detta görs under projektets 
uppstartsmöte. 
 
Samråd med beställaren ska ske vid val av underentreprenör samt vid byte av 
underentreprenör krävs ett skriftligt medgivande av beställaren.  
 
Specialistföretag ska anlitas om vi själva inte besitter den kompetens som behövs för att 
utföra ett visst arbete. 
 
Här kan entreprenören själv fylla i ytterligare information om hur de ämnar verkställa denna 
rutin. Vem som bär ansvaret för att det blir gjort, samt hur de ska gå tillväga. 
 

4. Ansvarig för rutinen: 
 

KMA ansvarar för att våra underentreprenörer samt leverantörer ska bli delaktig i 
miljöplanen. 
 

5. Orsak till revision av rutinen:  
 

Rutinen är inte reviderad. 
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Hantering av material och kemiska produkter  
 

1. Rutinens syfte: 
 

För att uppnå kraven i vår miljöpolicy samt minska miljöpåverkan från material och kemiska 
produkter i verksamheten. Det är viktigt att ha kontroll över vilka kemiska produkter samt 
material som förekommer i verksamheten.  
 

2. Rutinens omfattning: 
 

Rutinen omfattar alla på företaget som hanterar kemiska produkter. 
 

3. Tillämpning av rutinen: 
 

Dokumentering av de kemiska produkter som används i projektet ska ske, se dokument 
4.4.6.3 Förteckning över kemiska produkter samt råvara  

 
Jämför inköp och levererad mängd med den som blev kvar i slutet av projektet. Dokument för 
kemikalier fylls i med produktnamn, förbrukad mängd och bedömning för de kemikalier som 
används i projektet.  
 
Oljor, smörjmedel och andra kemiska produkter och produktgrupper, där miljömärkta 
produkter finns att få tag i ska väljas framför andra där det är tekniskt möjligt.  
 
Säkerhetsdatablad över samtliga kemiska produkter som används skall finnas på 
arbetsplatsen. Uppgifterna i databladet skall vara tydliga och aktuella det vill säga inte äldre 
än tre år. Våra kemiska produkter skall redovisas i en förteckning med beställarens 
granskningsutlåtande. Utformningen av en förteckning skall ange beräknad mängd för 
användning.  
 
Miljövarudeklarationer skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen för alla byggvaror som 
används på arbetsplatsen.  
 
Innehåller materialen farliga ämnen som finns med i PRIO- listan ska alternativ sökas och 
redovisning av pågående arbete med utbyte. 
 
Material som lätt går att återvinna och återanvända med så liten miljöbelastning som möjligt 
under dess hela livscykel och som inte innehåller skadliga ämnen ska användas i fösta hand.  
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Ämnen som innehåller kvicksilver, bly, kadmium, bromerade flamskyddsmedel (penta-BDE, 
okta-BDE, och deka-BDE) samt mjukgörande naftalater (DEHP, DBP, BBP) samt PVC-plast 
får inte användas utan en miljöriskbedömning och ett godkännande av Banverkets 
kemikalieråd.  
 
Hantering, lagring och användning av oljeprodukter eller andra kemikalier skall ske på ett sätt 
att det inte finns risk för förorening. Produkterna skall förvaras i containrar eller motsvarande 
med skydd mot läckage. Skyddet skall rymma innehållet i containern och hållas låst då arbete 
inte pågår. Behållarna i containern skall vara märkta med innehåll. Lagring av 
petroleumprodukter får inte ske i direkt anslutning till vattendrag eller vattentäkt. 
 
Här kan entreprenören själv fylla i hur de skall hantera material och kemiska produkter för att 
uppfylla rutinen. Vem som granskar och har ansvaret att det blir gjort. 
 

4. Ansvarig för rutinen: 
 

Det är KMA som ansvarar för att denna rutin efterlevs och hålls aktuell. 
 

5. Orsak till revision av rutinen:  
 

Rutinen är inte reviderad. 
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Förteckning över kemiska produkter 
 
Dokumenten ska bevaras se rutin 4.5.4.1 Slutredovisning.   
   
 
Produktnamn  Förbrukad mängd Bedömning av BV 

kemikalieråd 
   
   
   
 
Förteckning över förbrukad mängd råvara 
 
Förteckning ifylles fortlöpande under projektets gång. Dokumenten ska bevaras se rutin 
4.5.4.1 Slutredovisning.   
   
 
Råvara  Mängd (ton) Kommentar  
Betong (ej betongsliprar)   
Stål    
Koppar    
Aluminium    
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Avfallshantering  
 

1. Rutinens syfte: 
 

Rutinens syfte är att minska miljöpåverkan från avfall i företaget, samt skapa kontroll över 
farligt avfall som verksamheten genererar.   
 

2. Rutinens omfattning: 
 

Alla i företaget som hanterar och genererar avfall och farligt avfall omfattas av denna rutin. 
 

3. Tillämpning av rutinen:  
 
Avfallssortering  
Källsortering och återvinning/återanvändning av avfall från byggverksamhet skall göras. 
Källsorteringen skall ske i de beståndsdelar som gäller för kommunens 
renhållningsförordning. Information om vilket material som återvunnits eller återanvänts skall 
dokumenteras se rutin 4.5.4.1 Slutredovisning. Här kan entreprenören själv fylla i hur avfallet 
ska sorteras. 
 
Farligt avfall 
Innehåller asfalt polycykliska aromatiska kolväten (PAH) klassas den som farligt avfall. (Se 
vägverkets publikation 2004:90 hantering av tjärhaltig beläggning). 
 
Innehåller oljerester, polyklorerade bifenyler (PCB), och om gränsvärden överskrids skall 
oljan behandlas som farligt avfall. 
 
Transportdokument av farligt avfall 
Transportdokument av farligt avfall sparas och transporttillstånd från borttransporten samt 
dokumentera hela hanteringen av det farliga avfallet. 
 
Dokumentering av farligt avfall  
Farligt avfall ska dokumenteras med mängder (ton, kg) och typer av avfall (avfallskod), 
transportör och mottagare se förteckning över Farligt avfall dokument 4.4.6.5. 
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Transport och deponering av avfall 
Vi skall säkerställa att transportör och mottagare av avfall har tillstånd som krävs.  
Jordmassor som överskrider riktvärden skall transporteras av godkänd transportör till godkänd 
deponi. 
  
Vatten  
Avloppsvatten från sprängning och bergsschakter skall sedimenteras och oljeavskiljas före 
utsläpp till recipient. Recipienten är angiven av Banverket samt godkännande av 
reningsanläggning och dess placering görs av Banverket. Utsläpp av avloppsvatten från 
sprängningsarbeten kan innehålla förhöjda halter av ammoniak pH - justeras innan utsläpp. 
Redovisning om hur hantering av det ammoniakhaltiga vattnet skall ske till Barnverket. 
 
Spillvatten från manskapsbodarna ska omhändertas enligt lokala krav. Det sker genom 
avledning till spillvattenssystem eller till slutna tankar. 
 
Miljöfarligt material  
Vid hantering av byggavfall och när schaktning utförs och misstänkt miljöfarligt material 
påträffas skall beställaren och miljökontoret kontaktas för beslut om vart massorna skall 
transporteras samt eventuella åtgärder som ska vidtas.  
 
Här kan entreprenören själv fylla i hur avfallshanteringen skall ske för att uppfylla rutinen. 
Vem som granskar och har ansvaret att det blir gjort. 
 

4. Ansvarig för rutinen: 
 

Det är KMA som ansvarar för att denna rutin efterlevs och hålls aktuell. 
 

5. Orsak till revision av rutinen:  
 

Rutinen är inte reviderad. 
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Förteckning över farligt avfall 
 
Förteckning ifylles löpande under projektets gång. Dokumenten ska bevaras se rutin 4.5.4.1 
Slutredovisning.   
 
Farligt avfall 
Avfallsslag EWC-

kod 
Mängd 
(kg, 
ton) 

Omhändertagande Transportör Mottagare Plats för 
arkivering av 
transportdokument  
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Renhållning och rengöring 
 

1. Rutinens syfte: 
 

Efter att arbetet är avslutat skall återställning av mark ske. Återställningen skall vara i det 
skick som fanns innan projektet påbörjades. Med städning minskar även miljörisker och andra 
olycksrisker. 
 

2. Rutinens omfattning: 
 

Rutinen omfattar alla områden som projektet har berört.  
 

3. Tillämpning av rutinen: 
 

• Etablering av vegetation  
När etablering av vegetation skall ske ska växtligheten vara sådan som är naturlig för 
området. Etableringen ska ske utan gödningsmedel. Här kan entreprenören själv fylla i hur 
de ska gå tillväga för att verkställa denna rutin. 

 
• Ianspråktagen mark  

Tillfälliga vägar och plan skall tas bort eller lagas det gäller även annan anläggning som 
skadats. Skyddsanordningar för vegetation ska tas bort efter samråd med beställaren. 
Åkermark skall luckras upp och nöjdförklaring skall inhämtas från markägare, väghållare 
och fastighetsägare. Nöjdförklaringar ska dokumenteras se dokument 4.5.4.1 
Slutredovisning. Beställaren godkänner att arbetet har utförts. Här kan entreprenören själv 
fylla i hur de ska gå tillväga för att verkställa denna rutin. 

 
• Renhållning  

Vi skall hålla väg, plan och liknande rent från nedskräpning som vi själva orsakat. 
Arbetsplatser, etableringsytor, upplag skall hållas städade. 
Slutrengöring görs före slutbesiktning då ytor skall vara rena från jord och annat 
skräpande material, alla brunnar och kabelkanaler/rännor ska rensas. Här kan 
entreprenören själv fylla i hur de ska gå tillväga för att verkställa denna rutin. 

 
4. Ansvarig för rutinen: 
 

Det är KMA som ansvarar för att denna rutin efterlevs och hålls aktuell. KMA granskar att 
arbetet slutförts. 
 

5. Orsak till revision av rutinen:  
 

Rutinen är inte reviderad. 
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Beredskap och agerande vid nödlägen 
 

1. Rutinens syfte: 
 

Syftet med rutinen är att det ska finnas beredskap vid oväntade och onormala situationer. 
 

2. Rutinens omfattning: 
 

Rutinen omfattar all personal på företaget då nödlägessituationer uppstår.  
 

3. Tillämpning av rutinen:  
 
• Riskbedömning skall göras före entreprenadstiden. Vi skall upprätta, införa och 

underhålla rutiner för att identifiera möjliga nödlägen och olyckor som kan påverka 
miljön, detta område behandlas inte i denna rapport. Här kan entreprenören själv fylla i 
hur de skall verkställa detta åtagande. 

 
• Beredskapsplan för nödlägessituationer skall finnas. Den ska omfatta: 

o Förteckning över nyckelpersoner 
o Larmlista vid nödlägen 

 
• Det skall finnas riskberedskap för: 

o Kemiska produkter, material och avfall 
o Buller och vibrationer 
o Damning och partikelspridning 
o Påverkan på naturmiljö, växt- och djurliv 
o Påverkan på mark och vatten 
o Utsläpp till luft 
o Brand och explosionsrisk 
o Påverkan på kulturobjekt 

Se instruktion 4.4.7.1 Nödlägesberedskap. 
 
• Utbildning och träning 

Vi ska utbilda all personal i brandskydd och företagets säkerhetsrutiner. Träningen ska 
anpassas till arbetssituationen och arbetsplatsen. Personer med arbetsuppgifter som 
omfattar kemikaliehantering och avfallshantering skall få tätare träning.  
 

• Rapportering och dokumentering av olyckor och tillbud skall finnas. 
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• Vid Ledningens genomgång se rutin 4.6 skall beredskap och rutiner för nödlägen och 

olyckor granskas. Detta gäller i synnerhet efter det att nödlägen eller olyckor har inträffat. 
 
Här kan entreprenören själv fylla i hur de ämnar verkställa denna rutin, samt hur olyckor 
och tillbud rapporteras och hänvisa till redovisande dokument.  

 
3. Ansvarig för rutinen: 
 

Det är KMA som ansvarar för att denna rutin efterlevs och hålls aktuell. Förebyggande 
åtgärder ska vara redovisade samt rutiner för regelbunden kontroll av riskberedskapen. Dessa 
skall vara uppsatta och lättillgängliga på arbetsplatsen. KMA ansvarar för att dokumenterade 
åtgärder och rutiner för olyckor ska finnas tillgängligt, se instruktion 4.4.7.1 
Nödlägesberedskap. 
 
Platschefen är säkerhetsansvarig. 
 

4. Orsak till revision av rutinen:  
 

Rutinen är inte reviderad. 
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Nödlägesberedskap 
 
Vid eventuella utsläpp av till exempel oljeprodukter, kemikalier eller annat som kan skada 
människans hälsa eller miljön skall räddningstjänsten tillkallas, dessutom skall händelsen 
anmälas till miljökontoret och beställaren. Vi blir då skyldig att rätta oss efter miljökontorets 
riktlinjer och att stå för de kostnader som kan uppstå för att åtgärda skadan.   
 
• Förteckning över nyckelpersoner internt: 

Platschef     telefonnummer 
KMA    telefonnummer 
Ombud     telefonnummer 

 
• Larmlista vid nödlägen: 

Räddningstjänsten Luleå  växel 0920-45 65 00 
Miljökontoret Luleå   växel 0920-45 30 00 
Banverket Luleå   växel 0920-352 00 

 
För följande är det upp till entreprenören att beskriva vad som skall vidtas vid eventuellt 
nödläge, hur de ska agera vid inträffade nödlägen och olyckor och hur de skall förhindra eller 
mildra negativ miljöpåverkan. Det vill säga: vilken utrustning som behövs, var utrustningen 
finns, saneringsföretag som kan kontaktas etcetera: 
 

o kemiska produkter, material och avfall 
 

o buller och vibrationer 
 

o damning och partikelspridning 
 

o påverkan på naturmiljö och kulturobjekt 
 

o påverkan på mark och vatten 
 

o utsläpp till luft 
 

o brand och explosionsrisk 
 

o utsläpp av försurande ämnen till mark och vatten 
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Företag: 
Entreprenad AB 

Område: 
Övervakning och 
mätning  

Införd: 
090511 

Rev. 
datum: 

Utgåva:1 Rutin -
nr:4.5.1 

Sida:1/2 

Ansvarig utgivare: 
 

Status:  

 
Övervakning och mätning 
 

1. Rutinens syfte: 
 

Syftet med denna rutin är att kontrollera de aktiviteter i företaget som har en betydande 
miljöpåverkan. 
 

2. Rutinens omfattning: 
 

Rutinen omfattar våra miljömål.  
 

3. Tillämpning av rutinen:  
 
När och hur ofta mätningarna ska göras får entreprenören själv fylla i under denna rutin, samt 
hänvisa till redovisande dokument för denna rutin. Eftersom det kan variera hur länge 
entreprenadstiden löper, är det svårt för författaren att fastställa tidpunkt och frekvens för 
mätningarna.  
 
• Buller och vibrationsmätningar skall göras för att kontrollera att rikt och gränsvärden 

uppfylls. Om det inte uppfylls skall beställaren kontaktas. 
 
• Mängd farligt avfall ska mätas, uppdelat på avfallsslag se dokument 4.4.6.5 Förteckning 

över farligt avfall samt mängd sorterat och återvunnet avfall. Kontroll av tjärhaltig asfalt 
samt av oljerester ska göras och jämföras mot gräns och riktvärden. Kontroll av pH för 
avloppsvatten ska göras för att justering ska kunna ske innan utsläpp. 

 
• Råvaruförbrukningen ska mätas indelat på olika råvaruslag se dokument 4.4.6.3 

Förteckning över kemiska produkter samt råvara. 
 
• Förbrukad mängd drivmedel samt fordon och arbetsmaskiner som brukats under projektet 

ska mätas, se dokument 4.3.3.6 Förteckning över förbrukad mängd drivmedel samt 4.3.3.5 
Förteckning över fordon och maskiner. 

 
• Vid rivning av asfalt skall kontroll av PAH i asfalten göras.  
 
• Oljerester ska kontrolleras för PCB för att avgöra om gränsvärden överskrids.  
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Företag: 
Entreprenad AB 

Område: 
Övervakning och 
mätning  

Införd: 
090511 

Rev. 
datum: 

Utgåva:1 Rutin -
nr:4.5.1 

Sida:2/2 

Ansvarig utgivare: 
 

Status:  

 
• Vid hantering av byggavfall samt vid schaktning skall entreprenören kontrollera 

föroreningar (synlig eller lukt). Påträffas föroreningar skall det anmälas till beställaren, 
sedan skall vi invänta beslut om åtgärd från miljökontoret. 

 
4. Ansvarig för rutinen: 
 

KMA, som finns på plats, ansvarar för att denna rutin efterlevs och underhålls. Samt för att 
kontroller genomförs som de ska och dokumenteras.  
 

5. Orsak till revision av rutinen:  
 

Rutinen är inte reviderad.  
 



  56 

 
Företag: 
Entreprenad AB 

Område: 
Avvikelsehantering  

Införd: 
090511 

Rev. 
datum: 

Utgåva:1 Rutin -
nr:4.5.3 

Sida: 
1/1 

Ansvarig utgivare: 
 

Status:  

 
Avvikelsehantering 
 

1. Rutinens syfte: 
 

Rutinens syfte är att rapportera och utreda avvikelser för att sedan kunna vidta åtgärder för att 
minska miljöpåverkan och genomföra förebyggande och korrigerande åtgärder. 
 

2. Rutinens omfattning: 
 

Alla på företaget omfattas av denna rutin. 
 

3. Tillämpning av rutinen:  
 
• Ärendet kan initieras av alla på företaget.  

 
• Platschefen utser ansvarig för avvikelsen och upprättar tidsplan.  

 
• Ansvarig för avvikelsen tar reda på orsak till avvikelsen, beslutar om korrigerande 

åtgärder och utser åtgärdsansvarig.   
 

• Åtgärdsansvarig utför beslutad åtgärd, dokumenterar vad som gjorts, samt fyller i 
slutdatum för genomförd åtgärd. 

 
• Ansvarig för avvikelsen avslutar ärendet när alla åtgärder är avslutade. 

 
• Platschefen följer upp.  

 
• Detta görs genom att fylla i en Avvikelserapport se dokument 4.5.3.1. Alla avvikelser 

från ställda krav dokumenteras skriftligt. Orsaken till avvikelsen anges, typ av utsläpp, 
mängd, volym samt vilka åtgärder som har vidtagits skrivs in.  

 
4. Ansvarig för rutinen: 
 

Alla anställda på företaget ansvarar för att fylla i blanketter. Platschefen ansvarar för 
uppföljning av denna rutin, samt för att utse ansvarig för avvikelsen. KMA ansvarar för att 
sammanställa avvikelserapporter för Slutredovisning se dokument 4.5.4.1. 
 

5. Orsak till revision av rutinen:  
 
Rutinen är inte reviderad. 
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Företag: 
Entreprenad AB 

Område: 
Avvikelserapport 
miljö 

Införd: 
090511 

Rev. 
datum: 

Utgåva:1 Rutin -
nr:4.5.3.1 

Sida: 
1/1 

Ansvarig utgivare: 
 

Status:  

 
Avvikelserapport miljö 
 
Datum:  
Revisor:  
Avvikelsenummer: 
 
Beskrivning av avvikelsen: 
 
 
 
Orsak till avvikelsen: 
 
 
 
Åtgärd:  
 
 
Ansvarig för åtgärden:                                            Slutdatum för genomförd åtgärd: 
Uppföljning: 
 
 
Signerar av platschefen samt datum: 
Avslut:  
 
 
Signeras med ansvariges namnteckning och datum:  
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Företag: 
Entreprenad AB 

Område: 
Slutredovisning   

Införd: 
090511 

Rev. 
datum: 

Utgåva:1 Rutin -
nr:4.5.4.1 

Sida: 
1/2 

Ansvarig utgivare: 
 

Status:  

 
Slutredovisning  
 

1. Rutinens syfte: 
 

Rutinen existerar för att möta beställarens krav vid projektets slut. 
   

2. Rutinens omfattning: 
 

För att bli godkänd vid slutredovisningen krävs det att Banverket har granskat och godkänt 
miljödokument och förteckningar där så är tillämpligt över:  

• Material och kemikalier som använts med produktnamn, mängd och 
användningsområde och granskningsutlåtande se dokument 4.4.6.3 Förteckning 
över kemiska produkter samt råvara. 

• Förteckning över fordon och maskiner som används under projektet se dokument 
4.3.3.5 Förteckning över fordon och maskiner. 

• Förbrukad mängd bränsle för spårgåendefordon samt vägfordon och 
arbetsmaskiner se dokument 4.3.3.6 Förteckning över förbrukad mängd drivmedel. 

• En sammanställning av farligt avfall som uppstått under entreprenadstiden 
tillsammans med ett transportdokument för farligt avfall och mottagarens tillstånd 
för hantering av farligt avfall, se dokument 4.4.6.5 Förteckning över farligt avfall. 

• Information om vilket material som återvunnits eller återanvänts och hur 
överskottsmassor har disponerats se rutin 4.4.6.4 Avfallshantering. 

• Använd mängd råvara för: betong, stål, koppar och aluminium som tillförts 
infrastrukturen se dokument 4.4.6.3 Förteckning över kemiska produkter samt 
råvara. 

• Entreprenörens egenkontroll miljöplan med dokument som:  
o Kontrollprogram miljö, miljöplan se kapitel 6 Resultat 
o Protokoll från miljöronder/revisioner se rutin 4.5.5 Miljörevision, 

sammanställning av avvikelserapporter se rutin 4.5.3 Avvikelsehantering. 
o Tillståndsbeslut och anmälningsärenden som varit aktuella för projektet 

med eventuell kommunikation med miljömyndighet och 
skötselinstruktioner för sedimentationsanläggningar, tillsynsmyndighetens 
godkännande av utformning och uppställning av uppläggningsytor för 
drivmedelstankar. 

• Nöjdförklaringar där aktiviteter berört annans mark, med avvikelser från klagomål 
från närboende för störningar i form av buller, vibrationer, damning eller intrång. 

 
3. Tillämpning av rutinen: 

 
Här kan entreprenören själv fylla i hur de avser verkställa denna rutin. Dokument skall sparas 
för beställarens granskning. 
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Företag: 
Entreprenad AB 

Område: 
Slutredovisning   

Införd: 
090511 

Rev. 
datum: 

Utgåva:1 Rutin -
nr:4.5.4.1 

Sida: 
2/2 

Ansvarig utgivare: 
 

Status:  

 
4. Ansvarig för rutinen: 
 

Platschefen ansvarar för att denna rutin hålla aktuell samt alla förteckningar hålls kompletta. 
 

5. Orsak till revision av rutinen:  
 

Rutinen är inte reviderad. 
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Företag: 
Entreprenad AB 

Område: 
Miljörevision  

Införd: 
090511 

Rev. 
datum: 

Utgåva:1 Rutin -
nr:4.5.5 

Sida: 
1/1 

Ansvarig utgivare: 
 

Status:  

 
Miljörevision 
 

1. Rutinens syfte: 
 

Att ge information om hur miljöarbetet överensstämmer med den fastställda miljöplanen. 
Samt hur väl vi uppfyller vår miljöpolicy och våra miljömål. Men framför allt identifiera 
avvikelser för att nå ständiga förbättringar. 
 

2. Rutinens omfattning: 
 

Rutinen omfattar revision av hela miljöplanen under projektet. Omfattningen av 
internrevisionen skall redovisas. 
 

3. Tillämpning av rutinen:  
 
• Här kan entreprenören själv fylla i hur de ämnar verkställa en revisionsrutin gällande: 

o Ansvar och krav för att planera och genomföra revisioner 
o Rapportera resultat och för att bevara tillhörande redovisande dokument 
o Identifiering av revisionskriterier, omfattning, frekvens och metoder 

 
• Revision av projektets miljöplan för att se om den överensstämmer med planerade 

åtgärder för miljöarbetet, överensstämmer med kraven som satts för projektet, att 
miljöplanen har införts och underhållits på ett riktigt sätt, samt att ge ledningen 
information om resultat från revisioner se rutin 4.6 Ledningens genomgång. 

 
• Revisionsprotokoll för revisioner utförs.  

Här ska entreprenören själv fylla i hur ofta revisionerna ska genomföras, vad 
revisionsrapporten ska innehålla samt vem som ska skriva den.  Resultatet av 
revisionen dokumenteras i en revisionsrapport som beställaren tar del av, rutin 4.5.4.1 
Slutredovisning. 
 

4. Ansvarig för rutinen: 
 

KMA är ansvarig för denna rutin. 
 

5. Orsak till revision av rutinen: 
  

Rutinen är inte reviderad. 
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Företag: 
Entreprenad AB 

Område: Ledningens 
genomgång  

Införd: 
090511 

Rev. 
datum: 

Utgåva:1 Rutin -
nr:4.6 

Sida: 
1/1 

Ansvarig utgivare: 
 

Status:  

 
Ledningens genomgång 
 

1. Rutinens syfte: 
 
Syftet med denna rutin är att utvärdera om miljöledningssystemet leder till förbättringar av 
företagets miljöprestanda. 
  

2. Rutinens omfattning:  
 
Ledningens genomgång omfattas av: 

• utvärdering av miljöpolicy, miljömålen och handlinsplaner i vilken omfattning 
övergripande och detaljerade mål har nåtts se rutin 4.3.3 Miljömål.  

• förändrade krav från intressenter. 
• förändringar i verksamheten som kan relateras till organisationens miljöaspekter. 
• erfarenheter från tillbud. 
• resultat från interna miljörevisioner se rutin 4.5.5 Miljörevision.  
• information från externa intressenter, inklusive klagomål. 
• uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar. 
• status för korrigerande och förebyggande åtgärder. 
• rekommendationer till förbättringar. 

 
6. Tillämpning av rutinen: 
 

Ledning skall utvärdera miljöplanen för att säkerställa dess lämplighet, samt dess effektivitet. 
Utvärderingen skall omfatta en bedömning om förbättringsmöjligheter och om behov av 
ändringar finns i miljöplanen. Här kan entreprenören själv fylla i hur de avser att utföra denna 
ledningens genomgång. 
 
Första genomgången sker efter att den första revisionen på företaget har genomförts. Här är 
det entreprenören själv som får fylla i hur ofta ledningens genomgång ska ske. Protokoll ska 
föras under mötet och bevaras. Hur detta görs kan entreprenören själva fylla i under denna 
rutin. 
 

5. Ansvarig för rutinen: 
 

Det är företagets platschef som har ansvaret för denna rutin samt för de kompletteringar som 
sker efter genomgången.  
 

6. Orsak till revision av rutinen:  
 

Rutinen är inte reviderad. 
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6.2 Förslag och rekommendationer   
Förslag och rekommendationer är direkt baserade på intervjumaterialet. 

 
Grundläggande är att företaget lägger ner tid och resurser för att planera miljöplanen. Innan 
projektet startar kan förberedelser för de handlingar som skall finnas med i miljöplanen göras, 
detta görs lättast genom att kontrollera vilka krav som ska vara uppfyllda enligt beställaren. 
Att kontrollera vad som ska lämnas in innan projektet drar igång samt vad som ska tas hänsyn 
till, vilka åtaganden som krävs av entreprenören under projektet men även vad som ska 
redovisas i projektets slutskede. En miljöplan brukar inte bli godkänd under första 
granskningen. Vad entreprenören kan göra bättre är att tydligare beskriva hur kraven ska 
uppfyllas, tydliggöra den röda tråden och strukturen i arbetet. Att ha en egen checklista för att 
bocka av vad som har gjorts och vad som krävs av beställaren är ett bra arbetssätt. För att 
slutredovisningen ska fungera krävs det planering inte endast för färdigställande av projektet 
utan även att inkludera tid för miljöarbetet under entreprenadtiden.  
 
För att instruktioner ska bli mer realistiska samt vara enklare att tillämpa i projektet borde 
medarbetarna involveras i arbetet med att skriva dessa. Personen som har det yttersta ansvaret 
för miljön skall ha ett nära samarbete och finns tillgänglig vid förfrågningar när det gäller 
miljö. Vid täta ronder och kontroller på arbetsplatsen erhålls en insyn i hur det praktiska 
miljöarbetet fungerar. När det gäller utbildning, medvetenhet och kompetens är det viktigt att 
visa på avsikten med att följa åtaganden och gällande bestämmelser, för att medarbetarna ska 
se vad dåligt utförda aktiviteter kan leda till.  
 
Ständiga förbättringar uppnås via verksamhetsmålen, regelbundna kontroller och miljöronder. 
Att dessutom ta lärdom från tidigare händelser och erfarenheter eller att lära sig av rapporter 
och möten med kunder är av vikt. 
 
När Banverket gör uppföljningar visar de på att ställda krav är av betydelse. Samtidigt visar 
det på om ställda krav är orimliga och överflödiga. Att beställarens kunskap och handledning 
tas tillvara när det är nödvändigt. Åtgärderna i miljöplanen som bygger på beställarens krav 
har givit effekt menar de intervjuade företagen. Hårdare krav kring rutiner, mätningar och 
dokumentation ger en bättre kontroll. Det skapas även en större medvetenhet kring 
miljötänkandet när det gäller försiktighetsåtgärder, källsortering och kontroller som förmedlas 
vidare till alla i företaget.  
 
För dem som inte är insatt i uppbyggnaden av FFU kan det vara svårt att ta in allt gällande 
miljö. Dessutom kan det vara oklart utifrån FU 2000 vad som egentligen ska ingå i en 
miljöplan för den som inte riktigt är fullt insatt i ämnet. 
 
De entreprenörer som redan har ett väl fungerande miljöarbete med miljöledningssystem eller 
är certifierade borde få fördel av det.  Ett system som gör det möjligt att förenklat redovisa de 
specifika miljökraven för projektet bör vara möjligt att utveckla. 
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7 Diskussion 
Följand avsnitt innehåller bedömning av metoder som använts under arbetets gång, 

komplikationer, begränsningar och hinder som stötts på, förslag till fortsatt arbete men även 
andra tankar och funderingar kring arbetet.  
 
En viktig grund för att bygga arbetet med miljöplan på är att förfrågningsunderlagen som 
beställaren tillhandahåller är korrekta och att vad som står beskrivet i dessa är relevant för 
projektet. En svårighet som jag upplevde var att det som rör miljön i FFU är utspridd i flera 
olika dokument vilket gör det svårt att se helheten och att få med allt som endast rör miljön 
kring projektet.  
 
Jag upplevde även att tiden var ett problem och att det var mycket att ta in under kort tid. En 
alltför stor fokusering i början av examensarbetet på att finna miljöaspekter, lagar och andra 
krav för projekten som egentligen inte var nödvändigt försenade arbetet. Dessa har dessvärre 
även uteslutits från denna rapport. Felet låg i att en uppdelning gjordes av de tre projektens 
miljöaspekter för att sedan värderas. För att komma vidare i arbetet gjordes arbetet bakvänt. 
Det vill säga de betydande miljöaspekterna fanns redan nämnda i de objektspecifika 
miljökraven, och har använts för uppbyggnaden av miljöplanen. 
 
Det är viktigt att tillägga att jag har utgått ifrån standarden ISO 14001 för att strukturera upp 
miljöplanen men det är inte ett krav som Banverket ställer. Det finns andra standarder att 
tillgå som fungerar lika bra.  
 
Jag har utgått ifrån ett fiktivt företag vid upprättandet av miljöplanen, därför har jag stött på 
vissa begränsningar. Det har bland annat inte funnits tillgänglig personal, arbetsmaskiner, 
fordon, kemiska produkter, material och avfall. Det gör att miljöplanen inte är riktigt 
fullständig. Jag har inte heller haft tillgång till, tillståndsbeslut som varit aktuella för projekten 
eller tillsynsmyndighetens godkännande av utformning och uppställning av uppläggningsytor 
för drivmedelstankar som ska redovisas för Banverket. Önskvärt vore om dessa data hade 
sammankopplats med teori i en undersökning av entreprenörers miljöplansarbete. 
Undersökningen som genomfördes är en liten del av själva rapporten. Hade det funnits mer tid 
skulle en mer djupgående undersökning ha genomförts. Med frågor kopplade till själva 
upprättandet av miljöplanen som till exempel rutiner för resurser, roller ansvar och 
befogenheter, dokumentstyrning, underentreprenör och leverantör, nödlägesberedskap, 
övervakning och mätning, avvikelsehantering, slutredovisning, revision, samt ledningens 
genomgång. I efterhand hade det varit bättre att koncentrera undersökningen till några få 
entreprenörer. Några av de mindre entreprenörerna för att få en miljöplan som bättre matchar 
uppdragsgivarens kunder. 
 
Intervjufrågorna har riktat sig till upprättande av miljöplan generellt och inte för ett specifikt 
projekt för att det hade blivit för tidskrävande att leta rätt på personen som var medverkande 
under projekten som FFU är hämtade från. Därför uteslöts frågor om slutredovisning ur 
frågeformulären.  
 
Entreprenören ska göra en riskanalysbedömning innan entreprenören gör en projektplan, 
denna del har uteslutits från detta arbete. Jag har förutsatt att företaget redan har ett väl 
fungerande system för att göra en bedömning av risker samt att en riskanalys redan 
genomförts. Jag förutsätter även att företaget har ett väl fungerande system när det gäller att 
följa lagar och andra krav samt rutiner för att identifiera företagets miljöaspekter och 
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värdering av miljöaspekter för att få fram betydande miljöaspekter som entreprenörens 
verksamhet genererar. Denna rapport beskriver endast projektens betydande miljöaspekter. 
Produktanalys samt bedömning av kemiska produkter förutsätter jag att företaget har gjort 
innan miljöplanen lämnas in för granskning. Jag förutsätter även att transportdokument finns 
tillgänglig inom företaget samt rutin för hur dessa ska skötas. 
 
Att tänka på vid användning av denna rapport för att ta hjälp med att uppförande en miljöplan 
är att Banverket uppdaterar sina föreskrifter, men ändringarna brukar inte vara omfattande.  
 
Ett förslag på fortsatt arbete är att inkludera kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet i denna 
miljöplan. Det vill säga ett exempel på dokumentsystem med en integrering av 
ledningssystemen kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet.  
 
Syftet med detta examensarbete var att skapa ett exempel på en miljöplan upprättad i enlighet 
med FU 2000. För att uppnå syftet skapade författaren ett fiktivt företag som skulle uppfylla 
ställda krav.  
 
Vid examensarbetets start borde författaren endast ha hämtat ut de objektspecifika 
miljökraven från Banverket tillsammans med de administrativa föreskrifterna för projekten. 
Övriga handlingar i FFU har bara verkat förvirrande, tidskrävande och betungande för arbetet 
och läsning av alla dokument har inte tillfört miljöplanen någonting.  
 
För att få reda på ställda krav gjordes en besöksintervju på Banverket. Det gjorde det möjligt 
att ställa frågor utöver intervjuunderlaget samt att få tillgång till viktiga checklistor för att ta 
arbetet vidare. Författaren borde ha genomfört intervjun med BV i ett tidigare skede för att få 
reda på kraven som skulle uppfyllas vid en upprättande av miljöplan. 
 
För att få fram de betydande miljöaspekterna för projekten gjordes en sekundär analys av 
arkivdata med tre FFU. Eftersom författaren inte hade möjlighet att påverka valet av FFU, så 
utgås ifrån att de är de bästa för att beskriva beställarens kunder.  
 
Författaren genomförde även 8 telefonintervjuer detta för att på kort tid få in information samt 
att undvika misstag som kan ske vid en enkätundersökning. Författaren borde ha koncentrerat 
undersökningen till mindre entreprenörer för att bättre matcha uppdragsgivarens kunder: 
underentreprenörer som ska införa miljöplan. Antal intervjuer samt ställda frågor var inte de 
som bäst bygger upp en bästa miljöplan. 
 
Författaren borde först ha varit helt klar med miljöplanen utifrån den teoretiska granskningen 
innan intervjuerna genomfördes.  Därefter skapat frågor till entreprenören utifrån de delar som 
varit oklara för att kunna bygga upp en bästa möjliga miljöplan. 
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Bilaga A: Frågor till BV    1(1) 
 
Vad är skillnaden mellan godkännande av miljöplan och slutredovisningen?  
 
Varför gör BV detta? Vad är erat syfte med slutredovisningen/godkännande av miljöplanen? 
 
När görs slutredovisning?  
Sker det andra kontroller under tiden? 
Hur ofta besöker ni entreprenören?  
Hur tycker du att kommunikationen mellan Banverket och entreprenören fungerar? Hur ofta 
sker den? 
 
Hur går slutredovisningen till? Hur gör ni, beskriv arbetsgången? Vad är er 
uppgift/entreprenörens uppgift? 
 
Vad tittar ni på, vilket material?  
 
Hur går rapporteringen av miljöplanen till?  
 
Är det så att det uppstår problem vid redovisningstillfället? 
 
Vilka problemområden finns det?  
 
Varför tror du att det är dessa områden som det uppstår problem med? Vad tror ni att det 
beror på? 
 
Vilka åtgärder måste entreprenören vidta? 
 
Vilka förbättringsåtgärder kan införas i ett tidigare skede? Har du några bra lösningsförslag på 
problemen? 
 
Använder entreprenören speciella blanketter från BV som de ska fylla i? 
 
Vilka provtagningar/resultat gällande miljö brukar entreprenören redovisa?  



   

Bilaga B: Frågor till entreprenör     1(1) 
Har ni uppfört en miljöplan åt BV.  
 
Vilken befattning har ni i företaget? Bakgrund och erfarenhet av miljöarbete? 
 
Varför uppförde ni miljöplanen? 
 
Hur gjordes det?  
 
Hur mycket tid och resurser la ni ner på miljöplanen? 
 
Lägger ni ner tillräckligt med tid och resurser på miljöarbetet tycker du?  
 
Har medarbetarna det stöd de behöver för att arbeta med miljöfrågorna tycker du? 
 
Har medarbetarna fått någon miljöutbildning? 
 
Hur tar ni reda på behovet av utbildning?  
 
Vilken slags miljöutbildning har medarbetarna fått? 
 
Vilken inställning/attityd har medarbetarna till miljöarbetet? 
 
Hur fungerar miljöarbetet hos medarbetarna i deras dagliga arbetsrutiner? 
 
Hur omfattande är/var medarbetarnas delaktighet i miljöplanen?  
 
Hur skapas delaktighet och förståelse för miljöarbetet? 
 
Kommuniceras miljöarbetet i företaget? 
 
Hur fungerar kommunikationen/informationen mellan medarbetare och ledare?  
 
Hur fungerar kommunikationen mellan Er och Banverket? 
 
Hur sker informationen i verksamheten, med hjälp av vad? Hur får de anställda reda på saker? 
 
Har miljöplanen gett någon effekt? 
 
Vilka effekter har införandet av miljöledningssystemet/miljöplanen givit? 
 
Har ni gjort någon egen revision av miljöplanen?  
 
Vad görs för att förbättra verksamhetens miljöarbete? Hur gör ni det? Vilka ”verktyg” 
använder ni er av? 
 
Finns det några fördelar med miljöplanen? Vilka?  
 
Finns det några nackdelar med miljöplanen? vilka? 
 



   

Har ni haft problem vid BV granskning av miljöplanen? 
 
Vilka problem har ni haft?  
 
Varför tror du att ni haft problem med detta? (Vad tror ni att det beror på?) 
 
Vilka åtgärder har ni vidtagit efter Banverkets besök? 
 
Vilka förbättringsåtgärder kan införas? Har du några bra lösningsförslag på problemen som 
uppstår? 
 


	1 Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problembeskrivning
	1.3 Syfte och avgränsningar

	2 Metod
	2.1 Vetenskaplig grundsyn
	2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod
	2.1.2 Deduktion och induktion

	2.2 Vetenskaplig metod
	2.2.1 Fallstudie
	2.2.2 Surveyundersökning

	2.3 Datainsamlingsmetod
	2.3.1 Litteraturstudie
	2.3.2 Arkivdata
	2.3.3 Intervju och enkäter

	2.4 Datakvalitet
	2.4.1 Reliabilitet och validitet

	2.5 Val av FFU

	3 Teori
	3.1 Miljöutredning
	3.2 Miljöledningssystem
	3.3 Planering
	3.3.1 Miljöaspekter
	3.3.2 Miljömål

	3.4 Miljöpolicy
	3.5 Införande och tillämpning
	3.5.1 Resurser, roller, ansvar och befogenheter
	3.5.2 Utbildning, medvetenhet och kompetens
	3.5.3 Kommunikation
	3.5.4 Dokumentstyrning
	3.5.5 Verksamhetsstyrning
	3.5.6 Beredskap och agerande vid nödlägen

	3.6 Uppföljning
	3.6.1 Övervakning och mätning
	3.6.2 Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder
	3.6.3 Miljörevision

	3.7 Ledningens genomgång

	4 Empiri
	5 Analys
	5.1 Miljöpolicy och betydande miljöaspekter
	5.2 Miljömål, övergripande och detaljerade miljömål, handlingsplaner, förebyggande av grumling samt sulfidjordar
	5.3 Förteckningar
	5.4 Resurser, roller, ansvar och befogenheter
	5.5 Utbildning, medvetenhet och kompetens samt miljöutbildning
	5.6 Kommunikation
	5.7 Underentreprenör och leverantör
	5.8 Dokumentstyrning
	5.9 Hantering av material och kemiska produkter, avfallshantering samt förteckning över farligt avfall
	5.10 Renhållning och rengöring
	5.11 Beredskap och agerande vid nödlägen samt nödlägesberedskap
	5.12 Övervakning och mätning
	5.13 Avvikelsehantering samt avvikelserapport miljö
	5.14 Slutredovisning
	5.15 Miljörevision
	5.16 Ledningens genomgång

	6 Resultat
	6.1 Miljöplan
	6.2 Förslag och rekommendationer

	7 Diskussion
	8 Referenser



