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Sammanfattning

Trafikverkets och entreprenören NCC/
OHL:s hållbarhetsrapport 2019 för 
Fyrspåret Malmö–Lund berättar om  
det gemensamma hållbarhetsarbetet 
under 2019. 

Enligt projektcheferna Jens-Peter  
Eisenschmidt och Anders Söreklint  
ska rapporten bidra till följande:

• För alla som är involverade i projektet 
ska det vara tydligt att de är med och 
jobbar för ett hållbart samhälle, och 
att det ger resultat.

• Rapporten ska motivera till ständig 
förbättring inom projektet.

• Vår utgångspunkt är att vi ska vara 
en del av utvecklingen – inte invänta 
resultatet av vad andra gör eller vänta 
på nya riktlinjer.  

KORT OM PROJEKTET
Södra stambanan mellan Malmö och Lund är en av Sveriges mest  
trafikerade sträckor. Utbyggnaden från två till fyra spår ökar kapaciteten 
och underlättar för hållbart resande. 

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup kommer att byggas om och en helt  
ny station byggs vid Klostergården i södra Lund. Byggnationen startade 
hösten 2017 och fyra spår mellan Malmö och Lund beräknas vara  
i full drift 2023.

Hållbarhetsarbetet under 2019 har valt att fokusera på 

KOMMUNIKATION – att skapa och vårda relationer till de som bor nära  
eller berörs av projektet

ARBETSMILJÖ – arbetsmiljörisker, rapportering av tillbud- och olycks- 
hantering, samt en projektkultur där alla trivs

SOCIAL HÅLLBARHET HOS LEVERANTÖRER – bra villkor i samtliga  
leverantörsled, fritt från korruption, svartarbete och diskriminering

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET – att minimera klimatpåverkan från våra  
materialval och byggmetoder, bidra till den biologiska mångfalden  
och verka för en giftfri miljö samt driva omställningen för att  
anläggningsbranschen ska bli fossilfri. 

Hållbarhetsrapporten för Fyrspåret Malmö–Lund 
är tänkt som inspiration och information för att 
bidra till att uppnå organisationens gemensamma 
miljö- och hållbarhetsmål.
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Hållbarhetsrapport 2019  
för Fyrspåret Malmö–Lund 
berättar om Trafikverkets  
och entreprenören NCC/OHL:s 
gemensamma hållbarhets- 
arbete inom projektet.

I rapporten följer vi de riktlinjer 
för hållbarhetsrapportering 
som Global Reporting Initiative 
(GRI) tagit fram, nivå CORE.  
Det är en internationell  
och oberoende organisation 
som hjälper företag, myndig-
heter och organisationer att 
förstå och kommunicera sin 
påverkan när det handlar  
om hållbarhet, till exempel 
klimatförändringar, mänskliga 
rättigheter och korruption. 

GRI:s riktlinjer är en upp- 
sättning standardfrågor  
som måste besvaras samt 
mer specifika frågor som  
ska besvaras om de  
bedöms vara relevanta  
för organisationen.

Innehåll
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Ett hållbarhetsperspektiv möjliggör för nya idéer. Därför 
sätter vi i projektets ledningsgrupp hållbarhet högst upp  
på agendan. Tillsammans kan vi skapa mervärden för  
samhälle och natur, samtidigt som vi effektiviserar vårt 
arbete. 

Vi ska vara en del av utvecklingen och inte vänta på nya 
riktlinjer eller invänta resultatet av vad andra gör. Vi ska 
vara med och våga driva en förändring. Det innebär  
utmaningar, men öppnar också många dörrar. 

Hållbarhetsarbete  
enligt projektcheferna Jens och Anders

För alla som är involverade i projektet ska det vara tydligt 
att de är med och jobbar för ett hållbart samhälle, och att 
det ger resultat. Vi bygger i dag framtidens infrastruktur 
där både vägen dit och slutresultatet måste vara hållbart. 

Denna rapport skriver vi för att motivera till ständig för-
bättring inom projektet. Genom att kunna mäta, jämföra 
oss med andra samt få och ge inspiration utvecklas vi till 
att bli bättre.  

Projektcheferna Jens-Peter Eisenschmidt och Anders Söreklint.
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I dag kör cirka 460 tåg  
varje dygn mellan  
Malmö och Lund.  
År 2030 beräknas  
trafiken ha ökat  
till 645 tåg varje dygn.

Det här är Fyrspåret Malmö–Lund

Södra stambanan mellan Malmö och 
Lund är en av Sveriges mest trafikera-
de sträckor, som är maximalt utnyttjad 
under rusningstrafik. Sträckan är också 
mycket störningskänslig, vilket beror 
på en gammal och sliten anläggning. 
Störningarna som uppstår mellan 
Malmö och Lund påverkar tågtrafiken 
både norrut i Sverige och över sundet 
till Danmark. Utbyggnaden från två 
till fyra spår ökar kapaciteten och gör 
sträckan mindre känslig för störningar.

Regional, nationell  
och internationell betydelse
Södra stambanan mellan Malmö och 
Lund är en pulsåder för det regionala 

resandet i södra Sverige. En utbygg-
nad förbättrar möjligheterna för pend-
landet i Skåne och bidrar på så sätt till 
en större arbetsmarknadsregion. 

Sträckan är också viktig för interna-
tionella och nationella transporter. För 
att klara en fortsatt ökning av person- 
och godstrafiken med järnväg, och för 
att öka punktligheten, är utbyggnaden 
en viktig förutsättning.

Bättre miljö med nedsänkta spår
Delar av sträckan Lund och Arlöv 
byggs under marknivå. Detta gör vi 
för att minska bullerstörningar i orter-
na Åkarp och Hjärup. Utmed sträckan 

byggs fler och bättre passager över 
spåren för att öka tillgängligheten i 
samhällena längs järnvägen. 

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup 
byggs om och en helt ny station byggs 
vid Klostergården i södra Lund. Projek-
tet påverkar vägtrafiken i orterna och 
på den starkt trafikerade E6:an som 
passerar genom arbetsområdet. 

Fyrspåret Malmö–Lund är ett av de 
större infrastrukturprojekten i Skåne. 
Byggnationen startade hösten 2017 
och fyra spår mellan Malmö och Lund 
beräknas vara i full drift 2023.
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Om rapporten
Syftet med hållbarhetsrapporten är att visa Trafikverkets och entreprenören  
NCC/OHL:s gemensamma hållbarhetsarbete för intressenter och med- 
arbetare. Rapporten är också ett sätt att visa hur hållbarhetsarbete kan  
drivas i komplexa infrastrukturprojekt

Ett annat syfte är att visa hur Trafikverket och NCC/OHL kan vässa sina  
verktyg i planering, upphandling, projektgenomförande och drift. För att bli  
bättre måste vi kunna mäta, se våra utmaningar och möjligheter, jämföra samt  
ge och få inspiration.

I stora och långvariga projekt är omsättningen av medarbetare ofta hög.  
Hållbarhetsrapporten kommer att bli en bra introduktion till nya medarbetare  
i projektet – en beskrivning av vad vi som projekt tycker är viktigt och hur vi 
jobbar. 

Rapporten följer GRI:s standarder så att vi på ett transparent sätt kan jäm- 
föra vårt hållbarhetsarbete med liknande projekt. Rapporten blir på så sätt  
ett verktyg för projektet att systematiskt identifiera styrkor och brister i vårt 
arbetssätt, vilket innebär att den också är ett bra underlag för förbättringar. 

Rapportens innehåll har avgränsats utifrån aspekter av hållbarhet som  
definieras i kontraktet mellan Trafikverket och NCC/OHL, samt genom  
aspekter identifierade i analys av globala, nationella och branschspecifika  
hållbarhetsåtaganden och projektets unika förutsättningar. Läs mer om  
detta i avsnittet ”Vårt hållbarhetsarbete”. 

Fyrspåret Malmö–Lund är ett samverkansprojekt enligt Trafikverkets  
kontraktsmodell Samverkan hög nivå, vilket innebär att vi ska utmana  
anläggningsbranschen för att nå högre produktivitet och få nya idéer.  
Hög samverkan förutsätter ett nära samarbete. Vi sitter därför i ett  
gemensamt projektkontor och har god insyn i varandras administration.  
Även denna rapport är ett resultat av samverkan, eftersom den skrivs  
gemensamt av Trafikverket och NCC/OHL. Ordet ”vi” i rapporten syftar  
således till projektet, alltså Trafikverket och NCC/OHL.

För att bli bättre  
måste vi kunna mäta,  
se våra utmaningar  
och möjligheter,  
jämföra, ge och få  
inspiration
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Vår verksamhet
Byggnationen av fyra spår utförs som en totalentreprenad 
av entreprenören Joint Venture NCC/OHL, som är ett  
konsortium som består av NCC Sverige AB och OHL  
Sverige AB vilka vardera äger 50 procent av kontraktet. 

Verksamhetssystemet i projektet är uppbyggt  
efter och uppfyller kraven i ISO 9001 (kvalitet) och  

FIGUR 1  Fyrspårets projektplan med tillhörande bilagor.

ISO 14001:2004 (miljö). Processerna i verksamhetssystemet  
delas in i ledningsprocesser, kärnprocesser och stöd- 
processer. Projektet styrs med hjälp av delplaner som binds 
ihop av en övergripande projektplan enligt figur 1. 

-PROJEKT-
PLAN

Inköpsplan

Kvalitetsplan

Miljöplan

Projekteringsanvisning

Plan för sociala åtaganden

Kommunikationsplan

Organisationsplan

ECI Project

Tidplan

Säkerhetsplan

Risk Management Plan

Arbetsmiljöplan
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Vision

Fyrspåret Malmö–Lund har en vision: 
”Detta är det bästa referensprojektet 
någonsin, som vi alla kan känna stolt-
het över” (“This is the best reference 
project ever, of which all in the project 
can be proud of”). För att nå upp till 
denna vision har projektet arbetat 
fram gemensamma värderingar: 

”Med respekt, engagemang och tillit 
skapar vi trivsel och når resultat” 
(“With respect, dedication and trust 
we create wellbeing and achieve 
results”).

Detta är det bästa  
referensprojektet  
någonsin, som vi alla  
kan känna stolthet över

Fyra gemen- 
samma mål

Tillsammans har vi i projektet  
enats kring fyra mål:

En säker och attraktiv arbetsplats
Säkerheten först. Alla ska komma hem efter arbetet – inga olyckor.  
Vi har kul på jobbet och vi når våra tids- och kostnadsmål.

En positiv attityd till projektet från tredje man
Med en positiv omgivning kommer vi att få en enklare resa, och det blir  
enklare att planera om, vilket sparar både tid och pengar.

Tillsammans hittar vi de bästa lösningarna  
för att slutföra delen Lund–Flackarp
Det kommer att förkorta projekttiden, öka kapaciteten  
och minska störningar för omgivningen.

Vi genomför projektet under målkostnaden
Vi drar fördelar av att vara professionella och innovativa  
och att ha ett bra arbetsklimat.
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Åkarp station. Visionsbild: Trafikverket/WSP
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Så bygger vi fyra spår
Stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut i två etapper och enligt två järn-
vägsplaner. Den första etappen omfattar fyrspårsutbyggnaden mellan Flackarp 
och Arlöv. Etapp två omfattar utbyggnaden mellan Ringvägen i Lund och  
Flackarp. Planprocessen för sträckan Flackarp–Arlöv pågick mellan 2010 och 
2015. Järnvägsplanen vann laga kraft i november 2016. I augusti 2017 tecknades 
kontrakt med NCC/OHL för uppdraget att bygga de fyra spåren och bygga  
om de tre stationerna i Arlöv, Åkarp och Hjärup. Kontraktet innehåller också en 
option att projektera och bygga sträckan Lund–Flackarp och en ny station  
i Klostergården, södra Lund. Järnvägsplanen för sträckan Lund–Flackarp vann 
laga kraft i mars 2019.

Hösten 2017 påbörjades byggnationen av de fyra nya spåren mellan Malmö  
och Lund. Arbetet kommer att pågå fram till 2023 då vi räknar med att fyra spår  
är i drift på hela sträckan.

Arbetet med de fyra spåren och stationerna på sträckan kan delas in  
i tre tydliga faser: före, under och efter tågdriften på två nya, men tillfälligt  
placerade, spår.
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Fyrspårets hållbarhetsarbete
Vårt hållbarhetsarbete börjar redan i planprocessen, där identifierade  
nyttor skrivs in som krav i kontraktet med entreprenören. I projektet ser  
vi till att kraven följs, samtidigt som vi identifierar förbättringsmöjligheter.

Planeringen av ett järnvägsbygge följer en process som syftar till att byggande  
av infrastruktur ska ha en god anknytning till övrig samhällsplanering och till  
miljölagstiftningen. Byggaren, de som berörs och företrädare för samhället i  
övrigt medverkar i processen. En miljökonsekvensbeskrivning tas fram och den 
lägger grunden för miljömässig hållbarhet i arbetet. En samhällsekonomisk kalkyl 
tas fram och samverkan och dialog med intressenter påbörjas. 

Kontrakt utformas sedan med projektspecifik information och med hjälp av  
Trafikverkets regelverk och krav. Trafikverket ställer höga krav på bland annat  
miljöhänsyn, klimatreduktion och sociala förhållanden. Dessa skrivs in i kontraktet 
och lägger grunden för att projektet ska drivas hållbart.

Projektets hållbarhetsarbete under produktionen syftar till att utmana kontraktet 
och hitta sådant som kan förbättras. I förbättringsarbetet har vi utgått ifrån  
Agenda 2030, Trafikverket Målbild 2030 samt NCC:s och OHL:s hållbarhetsmål. 
Vad betyder dessa mål och inriktningar i vårt projekt, och var kan vi påverka? 

En hållbarhetsgrupp har bildats med representanter från beställare och  
entreprenör. I arbetet medverkar varje teknikblock i hållbarhetsworkshoppar  
med uppföljningsmöten varje kvartal där blockspecifika mål tas fram.  
Målen formuleras utifrån medarbetarnas specifika teknikområdeskunskap  
och med stöd av hållbarhetsgruppen.

Alla som jobbar med oss  
eller levererar tjänster  
till oss ska ha bra villkor  
och social trygghet

PROJEKTETS HÅLLBARHETSARBETE

PLANPROCESS KONTRAKT FÖRBÄTTRINGS- 
ARBETE

FIGUR 2 Översiktsbild process för projektets hållbarhetsarbete.
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För att administrera arbetet har vi använt SUNRA, ett hållbarhetsverktyg framtaget 
av Trafikverket tillsammans med andra europeiska myndigheter för infrastruktur. 
Verktyget innehåller ämnesområden för hållbarhet som gemensamt ska representera 
bredden av hållbarhetsarbete i ett infrastrukturprojekt för väg eller järnväg.

Målen för hållbarhetsarbetet under 2019 har varit att

minimera  
klimatpåverkan  

från våra  
materialval  
och bygg- 
metoder

alla  
som jobbar  

med oss eller  
levererar tjänster  
till oss ska ha bra 
villkor och social 

trygghet

bidra  
till att öka  

den biologiska  
mångfalden  

och verka  
för en giftfri  

miljö
driva  

omställningen  
för att  

anläggnings-
branschen  

ska bli  
fossilfri

det ska  
vara enkelt och  

bekvämt att åka  
kollektivt, bo och 

verka i våra arbets-
områden under  

hela bygg- 
tiden
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Våra intressenter

Externa intressenter

• Sakägare/fastighetsägare

• Närboende

• Intresseorganisationer  
och föreningar

• Lokala och regionala politiker

• Kommunala, regionala och  
nationella samarbetspartner

• Näringsidkare och organisationer

• Massmedia

• Järnvägsföretag

• Myndigheter

• Tågresenärer

• Bilister på E6/E20

• Trafikanter lokalt

• Allmänheten

• Logistikbransch, frakt och gods

Under arbetet med järnvägsplan för sträckan Flackarp–Arlöv gjordes tidigt  
en intressentanalys för att identifiera vilka projektet bör samverka med. 

Interna intressenter

• Projektmedarbetare (anställda 
och konsulter)

• Trafikverkets presstjänst och 
kundtjänst

• Projektets styrgrupp

• Trafikverkets verksamhetsområde 
Investering

• Trafikverket Region Syd

• Övriga Trafikverket

• Entreprenörens organisation

Målgrupper
Ett av projektets huvudmål är: 
”Genom att ha en god relation 
med våra grannar underlättar vi 
hela projektets genomförande”. 

Detta fokuserade vi på  
när vi samverkade med våra  
intressenter under 2019.  
Både de som påverkas i sin 
vardag, och de som under- 
lättar för dem, är prioriterade.
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Dialog på mottagarnas villkor
Intressentsamverkan sker på olika 
nivåer i projektet. Kommunikations- 
avdelningen har huvudansvaret för  
den publika kommunikationen med 
prioriterade externa parter. 

Ett kommunikationsnätverk startades 
redan 2015 i projektet. I nätverket sam-
verkar vi med berörda kommuner, 
Region Skåne och trafikbolag när det 
gäller kommunikationsfrågor och kom-

munikation där vi delar målgrupper. Vi 
stämmer av budskap och aktiviteter när 
det krävs och tar initiativ till samord-
nade insatser. Arbetet i nätverk ska 
säkerställa att vi och våra intressenter 
arbetar mot gemensamma mål. 

Under 2019 har fokus lagts på kommu-
nikation med närboende som berörs 
under hela byggtiden. Vi prioriterar  
dialog i projektet och arbetar för att 

Under 2019 har fokus lagts 
på kommunikation  
med närboende som berörs 
under hela byggtiden

använda kanaler och aktiviteter som 
underlättar dialog. En öppen dialog 
med berörda inger förtroende och ger 
projektet viktig kunskap om dem som 
berörs av projektet.

Under 2019 har följande  
kommunikationsaktiviteter  
riktats till dem som bor nära  
eller berörs av projektet:

• Hushållsutskick till alla hushåll  
och verksamheter i Arlöv, Åkarp, 
Hjärup och Klostergården (Lund). 
Upplaga drygt 17 000. Två utskick 
2019, mars och oktober.

• Lokala brevutskick/störnings- 
information: 15 utskick inför  
ljudliga/störande arbeten.

• Rundvandring våren 2019 genom-
förd i Arlöv, Åkarp och Hjärup  
med 170 besökare. 

• Husvagnsturné hösten 2019  
genomförd i Arlöv, Åkarp och  
Hjärup med 300 besökare. 

• Skolmöten varje månad med  
en skola i Åkarp och en i Hjärup 
som ligger väldigt nära våra  
arbetsplatser.

Klagomåls- och frågehantering
Frågor och klagomål kan skickas till projektets e-postadress. Under 2019 har totalt 
140 mejl inkommit med klagomål, frågor och synpunkter. Samtliga besvarades 
inom 5 arbetsdagar. 

Allmänheten som är intresserad av projektet, de som reser med tåg, buss och bil 
genom området, eller som indirekt berörs av projektet, når vi via sociala medier, 
Facebook och Instagram, där vi har 4 148 respektive 2 377 följare. Under 2019  
publicerade vi 125 inlägg på Facebook och 96 på Instagram. 

Resenärer 
Vi har ett tätt samarbete med Skånetrafiken. Vi stämmer av budskap och  
aktiviteter när det krävs och tar initiativ till samordnade insatser. 

Näringsliv 
Företagare inom Burlövs kommun som berörs av projektet bjöds 2019 in till projekt- 
rundvandring. Vi hade också en träff för företagare i Hjärup på Hjärupsgården.

Kommuner och andra myndigheter 
Kommunerna Burlöv, Staffanstorp och Lund påverkas av och kan påverka  
projektet, dels för det gemensamma ansvar vi känner för närboende, men också 
som medfinansiärer och tillsynsmyndighet. 

Teknikblocken inom projektet samverkar med exempelvis kommuner och myndig-
heter i frågor som rör tillstånd, planering, design, produktion och trafik.  
Vi har till exemplen möten med representanter från Staffanstorps och Burlövs 
gatukontor en gång i månaden.
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Nio av tio gillar oss

Attitydmätningar bland boende och 
verksamma i Arlöv, Åkarp, Hjärup 
och Lund har genomförts sedan 2011. 
Resultatet visar att projektet är väl 
förankrat och att de flesta som bor 
och verkar i orterna känner till vad vi 
bygger, och varför. Det finns också en 
tydlig positiv attityd till att vi bygger 
ut sträckan till fyra spår. De boende 
ser en tydlig nytta med projektet. 
De flesta är också nöjda med hur de 
informeras om bygget och accepterar 
att de kommer att påverkas av bygget. 

Senaste mätningen våren 2019  
visar följande resultat:

• Kännedom om projektet:  
94 procent 

• Positiva eller mycket positiva  
(acceptans): 89 procent 

• Informationen är mycket bra  
eller ganska bra (trovärdighet):  
87 procent

  

Samverkansplan/organisation
Organisationen i projektet bygger på kontraktsmodellen Samverkan  
hög nivå, vi kallar det samverkansorganisation. Varje funktion har en 
representant både från beställaren och entreprenören, se figur 3.

Samverkansorganisation Fyrspåret Malmö–Lund

OMBUD
Dennis Andersson, TRV                     Nils Bjelm, NCC/OHL

PROJEKTSTYRELSE
Jens-Peter Eisenschmidt

Projektchef TRV                 
  Anders Söreklint

Projektchef NCC/OHL

Thomas Hallgren
Patrik Dymling

Biträdande projektchefer TRV

Christoffer Eksandh
Raul Herrero Ruiz

Biträdande projektchefer NCC/OHL

PROJEKTLEDNING
Raul Herrero Ruiz, NCC/OHL

Thomas Hallgren, TRV
Produktionschefer

Joakim Schill, NCC/OHL
Biträdande produktionschef             

David Rodriguez Moya, NCC/OHL
Projekteringsledare

BEST: Thomas Hallgren, TRV och Karin Svensson, NCC/OHL
Markarbeten: Marie Minör, TRV och Mikael Allsten, NCC

VA: Caroline Castengren, TRV, Marcus Wiedenheim, TRV och Joakim Schill, NCC/OHL
Konstbyggnad: Lena Hägg, TRV och Miquel Colomer Herrero, NCC/OHL

UTFÖRANDE ORGANISATION
BEST Markarbeten VA Konstbyggnad

Projektets supportfunktioner:
• Administration 
• Ekonomi 
• Risk Management 
• Inköp 
• Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö (KMA) 

• Human Resources (HR) 
• Kommunikation 
• Planering 
• Byggnadsinformations- 
 modeller (BIM)

• Mobility Management 
• Generell arbets- 
 platssupport  
• Markförhandling  
• Reception

FIGUR 3   Samverkansorganisation  
Fyrspåret Malmö–Lund.
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Våra medarbetare
Det är fler män än kvinnor involverade i projektet. Medarbetarna består av  
cirka 70 procent män (figur 4), och bland projektmedlemmarna i ledande  
position är endast 14 procent kvinnor (figur 5). Som projektmedarbetare  
räknas de som jobbar minst 50 procent på projektkontoret och är medarbetare  
i projektstyrelsen, projektledningen och supportfunktionerna (se figur 3).  
I statistiken är ledningsgruppen definierad som ombud, styrelse och projekt- 
ledning (namngivna funktioner i figur 3).

Totalt har 2 253 personer kontrakterats som underentreprenörer från projekt-
starten och fram till årsskiftet 2019/20. De ingår alltså inte i statistiken över 
könsfördelning av medarbetare (Utförande organisation i figur 3). Vissa jobbar 
endast kortare perioder och inga data samlas i projektet för att föra statistik  
per kön. Trafikverket, NCC och OHL följer kollektivavtal i Sverige när det  
gäller löner och semester. Dessa krav skrivs även in i samtliga kontrakt med 
underentreprenörer. 

FIGUR 4  Könsfördelning medarbetare  
på projektkontoren.

FIGUR 5  Könsfördelning projektets 
ledningsgrupp.

Könsfördelning
projektkontoret

Könsfördelning
ledningsgruppen

En vidare analys av medarbetarna  
visar att den största gruppen vid 
köns- och åldersfördelning är män 
50+, som utgör 32 procent av med-
arbetarna (figur 6). Skillnaden mellan 
antalet män och antalet kvinnor i 
samma åldersgrupp är lägst i den 
yngsta gruppen (15 procent män  
och 10 procent kvinnor).  I mellan- 
gruppen är skillnaden större  
(27 procent män och 9 procent  
kvinnor), och störst är den i den  
äldsta gruppen (32 procent män  
och endast 7 procent kvinnor).

Köns- och åldersfördelning
på projektkontoret

FIGUR 6  Köns- och åldersfördelning projekt-
kontoret.

Åldersfördelning  
bland arbetstagarna på kontoret: 
•  20–34: 36 stycken
•  35–49: 53 stycken
•  50+:  53 stycken
•  Ej angivet: 18 stycken

Kvinnor

Män

Kvinnor 20–34 år

Kvinnor 35–49 år

Kvinnor 50+

Män 20–34 år

Män 35–49 år

Män 50+

Kvinnor

Män
26%

74% 86%

14% 10%

9%

7%

15%
27%

32%
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Arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbetet i projektet präglas till stor del av sam-
verkan mellan beställare och entreprenör. Den etablerade 
arbetsmiljögruppen, som har möten varannan vecka, 
består av representanter från både entreprenörens och 
beställarens KMA-funktion samt BAS-U-handläggare.  
Arbetsmiljögruppen behandlar arbetsmiljörisker, upp- 
följning av skyddsronder och rapportering av tillbuds-  
och olyckshantering.

Projektets arbetsmiljöarbete styrs av lagstiftning.  
Arbetsmiljön ute på projektets arbetsplatser och inne på 
projektkontor bevakas kontinuerligt genom skyddsronder. 
Ute på arbetsplatser genomförs skyddsronder veckovis och 
inne på projektkontor genomförs ronder årsvis. 

Vid skyddsronder bjuds skyddsombud, arbetsledare  
och arbetsgivarrepresentanter in. Synergihanterings- 
systemet är ett digitalt verktyg för att rapportera och  
hantera tillbud och olyckor. Olycksstatistiken består till 
största del av fallolyckor som medfört personskador  
under midjan och nedåt. I tabell 1 nedan redovisas  
olycksstatistik från synergihanteringssystemet.

TYP AV HÄNDELSE ELLER TILLBUD Antal

Olycka med minst en dags frånvaro 6

Olycka utan frånvaro 8

Annan skada, sjukdomsfall som skett  
oavsett i arbete eller ej 1

Tillbud, kunde ha blivit en olycka 43

Negativ observation, mindre tillbud  
som inte orsakat en allvarlig skada 44

Positiv observation, arbetsmiljön  
är bra vid utförande 8

TABELL 1  Statistik olyckor och tillbud i projektet 2017–2019.  
Data hämtad från NCC:s synergihanteringssystem.

Information om identifierade arbetsmiljörisker, synergi-
rapportering eller agerande vid nödsituationer ges till all 
projektpersonal via den obligatoriska hälso- och säker-
hetsintroduktionen. Introduktionen repeteras årligen och 
är ett krav för att personal ska få arbeta ute på projektets 
arbetsområden. Under 2017–2019 gick cirka 2 300 personer 
introduktionsutbildningen.

Rapporterings- och utredningssystem som används i 
projektet har utmynnat i rutiner för vissa arbetsmoment, 
exempelvis för lossning och lyft av spontplankor, och att 
arbetsplatser som ligger nära tågpåkörningsolyckor alltid 
stängs, arbetet stoppas och personal återsamlas i bodar.



HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 – Fyrspåret Malmö–Lund20

Stöd till alla anställda
På projektkontoret finns HR-stöd  
för all projektpersonal. Dit kan  
personalen vända sig anonymt och  
få stöd eller rapportera arbets- 
miljörisker. En byggprocessmätning 
sker årligen där projektpersonalen 
via en enkät får utvärdera förtroen-
det för projektet och organisationen. 
Resultatet från mätningen anslås. 

Arbetsmiljörisker kommuniceras  
genom att skyddsrondsprotokoll, 
mötesanteckningar och handlings-
planer anslås. Arbetsmiljörisker 
redovisas även i arbetsberedningar.  

Barnsäkerhet
I syfte att arbeta med säkerhet för 
allmänheten har barnsäkerhets-
skyddsronder genomförts. Under 
2019 genomfördes tre ronder och 
vid varje tillfälle bjöds entreprenör, 
personal från närliggande skolor  
och vårdnadshavare in.

Kompetens = säkerhet

Vi dokumenterar specifika utbildningskrav för personalen i en utbildningsmatris. 
Syftet är att säkerställa behörighet och kompetens. Utbildningskraven varierar 
beroende på arbetsuppgifter och certifikat som krävs. Kompetensmatrisen sparas 
i en gemensam projektportal och följs upp kontinuerligt i hela leverantörs- 
kedjan. Personal med säkerhetsfunktioner följs upp särskilt.

En bransch i behov av tillväxt
Vi verkar i en bransch där det råder  
resursbrist. Vi behöver bli fler.  
För att locka folk till branschen  
genomför vi utbildningsprogram. 

Trafikverket har ett samarbete med  
ett bemanningsbolag där ett specifikt  
utbildningsprogram tagits fram. Under 2019 gick fem personer utbildnings- 
programmet. Samtliga jobbar heltid inom projektet, varav tre rekryterades över  
till Trafikverket.

Dessutom har projektet ett samarbete med en ledande konsultbyrå där man tagit 
fram ett mentorskapsprogram, där unga konsulter får möjlighet att utbilda sig 
inom ramen för sin anställning och position i projektet. Under 2019 avslutade  
två personer ett mentorskapsprogram inom projektet, vilket innebär att de är 
fullfjädrade nya medarbetare inom branschen. 

Vi verkar i en bransch  
där det råder resursbrist.  
Vi behöver bli fler
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Våra leverantörer – sociala krav
För att genomföra utbyggnaden av 
fyra spår har Trafikverket handlat upp 
NCC/OHL som entreprenör och WSP 
som resurskonsulter. De leverantörer 
NCC/OHL behöver för uppdragets  
genomförande, vilket avser såväl  
underentreprenörer som tjänster  
och materialinköp, hanteras av  
entreprenörens inköpsavdelning.  
Alla inköp ska ske i nära samråd  
mellan Trafikverket och entreprenören. 

Underentreprenörer och konsulter: 
Alla yrkesarbetare i projektet kontrakt-
eras via NCC/OHL:s inköpsavdelning. 
Huvudgrupperna är inom anläggning, 
betongarbeten och transporter. Sedan 
projektets start har över 2 000 per-
soner engagerats som yrkesarbetare, 
varav många enbart jobbar en kortare 
period. Konsultuppdrag för tjänster, 
såsom projektering, miljöutredningar 
och tekniska experter, handlas upp  
av Trafikverket och NCC/OHL:s  
inköpsavdelningar för respektive  
organisations behov.

Materialleverantör: Allt järnvägs- 
materiel i projektet köps in via  
Logistik som ägs och drivs av  
Trafikverket. Övriga material köps in 
via NCC/OHL:s inköpsavdelning. 

Service och uthyrning: Serviceleve-
rantörer samt företag som hyr ut 
utrustning eller tjänster, exempelvis 
diesel, aggregat och avfallshantering, 
hanteras genom NCC/OHL:s inköps- 
avdelning.

Det finns en hel del utmaningar i  
arbetet för social hållbarhet i komplexa 
och långvariga projekt. Många leveran-
törer är inblandade i flera kontraktsled.  
Trafikverket kräver att krav ska föras 
vidare till underleverantörer i alla led. 
NCC/OHL ställer krav i sina kontrakt. 
Men hur säkerställer vi att en under- 
entreprenör till en underentreprenör 
aktivt tagit del av kraven? Hur sätter  
vi en kultur hos den som kommer in  
och jobbar, om så bara under en kortare  
period? Är det schyssta villkor i  
fabrikerna där de material vi använder 
produceras? 

Som den största beställaren av infra- 
struktur har Trafikverket ett stort ansvar 
att leda branschen mot bra villkor – ett 
ansvar som delas av NCC och OHL,  
vilka båda är stora globala aktörer på 
marknaden. Trafikverket ställer sociala 
krav i alla upphandlingar, och dessa  
krav ska följas upp systematiskt under  
kontraktstiden. Kraven gäller hela  
leverantörskedjan.

För att hantera social hållbarhet i  
projektet har vi sociala krav som  
grund, se punkterna till höger. Dessa  
är framtagna för att skapa en sund  
konkurrens och bättre ordning på  
arbetsmarknaden. De sociala kraven  
ska motverka lönedumpning, dåliga 
arbetsvillkor, svartarbete, diskriminering 
och korruption. Kraven listas till höger 
och finns i sin helhet på Trafikverkets 
webbplats1. 

Hur sätter vi en kultur  
hos den som kommer in  
och jobbar, om så bara  
under en kortare perioder?

Med sociala krav avses
• legitimationsplikt och närvaro- 

registrering

• arbetsvillkor, skatter och social- 
försäkringsavgifter

• grundläggande rättigheter för 
arbetstagare i leverantörskedja

• förhållningssätt i etiska frågor

• antidiskriminering.

För att ta tag i utmaningarna som 
finns i branschen och projektet har 
en Sociala åtagandengrupp bildats. 
Gruppen består av representanter 
från entreprenör och beställare, som 
gemensamt har tagit fram en plan för 
sociala åtaganden. Där beskrivs de 
metoder vi använder för att hantera 
samtliga krav listade ovan. Gruppen 
har möten kvartalsvis och utvärderar 
och utvecklar kontrollmetoder för att 
vi ständigt ska förbättra oss. 

  1  https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/ 
upphandling/Sa-upphandlar-vi/hallbarhetskrav-pa- 
leverantorer-vid-upphandling/
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Legitimationsplikt och närvaroregistrering

I ett stort projekt, med många som 
kommer och går, behöver vi ha kontroll 
över alla företag och deras anställda 
som befinner sig i vårt arbetsområde. 
Därför ska alla som arbetar i projektet 
ha ett id-kort från ID06 med vilket  
närvaron registreras via systemet 

Infobric. I Infobric kan projektet se 
vilka som är på plats och vilket bolag 
de tillhör. Med hjälp av ID06 försvåras 
svartarbete och annan ekonomisk 
brottslighet och därmed kan sund 
konkurrens stärkas. 

I tabell 2 nedan ser vi sammanställ-
ningen av våra leverantörsled, där 
Trafikverket som beställare är det 
första ledet. Vi har sedan kontrakterat 
NCC/OHL samt konsulter (plats två i 
entreprenörskedjan). När NCC/OHL 
kontrakterar en underentreprenör 
får denne plats tre, och så vidare. I 
tabellen räknas både yrkesarbetare 
och konsulter. 

Djup wi entreprenörskedjan 2 3 4 5 6

Antal företag 2 32 324 70 27 4

Tabell 2  Antal företag kontrakterade i projektet i respektive leverantörsled.

  2 Antal företag inloggade de senaste 3 månaderna 
utdrag från Infobric 2019-12-06. 

Hjärup station. Visionsbild: Trafikverket/Sweco



Fyrspåret Malmö–Lund – HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 23

Riskvärdering och ständig förbättring

En grundläggande del i arbetet med sociala krav är att  
identifiera och förebygga risker. Med hjälp av ett aktivt  
riskarbete kan vi identifiera de leverantörer, yrkesarbetare 
eller konsulter som kräver extra uppmärksamhet. Risk- 
faktorer identifieras för samtliga företag som finns med  
i närvaroregistreringen, eller som har kontrakt för materiel-
leveranser, enligt tabell 3 nedan. Riskanalysen uppdateras 
kontinuerligt av inköpsavdelningen och eventuella risker  
följs upp enligt tabellen.

Den kontinuerliga uppföljningen ingår i NCC/OHL:s  
åtagande. Projektet håller även gemensam riskworkshop  

Socialt krav Arbetsvillkor, skatter och 
socialförsäkringsavgifter

Grundläggande rättig- 
heter för arbetstagare  
i leverantörskedja

Materialleverantörer

Kontrollfrågor Utdrag från Infobric  
(närvaroregistrering)  
skickas till Skatteverket  
och Kronofogden.

Följs relevant kollektivavtal? 
Finns rätt tillstånd  
vid utländsk arbetskraft?  
Var befinner de sig  
i leverantörskedjan?

Produceras varan  
i ett riskland?  
Är materialet ett riskmaterial? 
Är det en ny leverantör  
till projektet?

Riskvärdering Företag som inte betalt  
socialförsäkringsavgifter  
noteras som en risk. 

Icke fackligt anslutna,  
utländska bolag eller  
utstationerad arbetskraft  
samt var de befinner sig  
i leverantörskedjan utgör risk.

Omvärldsanalys för länder 
och/eller material som anses 
som risk noteras. 

Hantering av risk Alla bolag som utgör en risk 
dokumenteras. Kontakt tas 
direkt med företaget för att 
utreda. Företaget stängs av  
om en acceptabel förklaring 
inte kan ges.

Uppföljning av rätt intyg  
för samtliga utländska bolag. 
Kontraktsuppföljning för  
företag långt ner i kedjan. 

Samtliga leverantörer  
som kontrakteras genomgår 
NCC:s inköpskontroll  
där de följs upp med plats-
besök på produktionsstället. 
Kontraktsuppföljning för 
riskleverantörer.

tre gånger om året, där samtliga leverantörer gås igenom  
och analysen uppdateras.

Våra leverantörer kontrolleras mot Skatteverkets och 
Kronofogdens register, så att vi vet vilka som har betalat 
moms, skatt och arbetsgivaravgift samt för att få uppgifter 
om eventuella skulder. Vid avvikelse begärs uppgifter in från 
företaget, och om avvikelsen inte åtgärdas avslutas kontrak-
tet med leverantören.

Tabell 3  Värdering och hantering av risker hos entreprenör, underentreprenörer, konsulter och tjänste-  
eller materialleverantörer med avseende på grundläggande arbetsvillkor, löner och socialförsäkringsavgifter.
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Förhållningssätt i etiska  
frågor och antidiskriminering 
Samtliga parter i projektet har upp- 
förandekoder och värdegrunder som 
de anställda ska ansluta sig till och 
agera enligt. Projektet har gemensamt 
ett arbete för att skapa en projektkul-
tur där ledningen och varje medarbe-
tare har en aktiv del. En handlingsplan 
för trakasserier, diskriminering och 
kränkande särbehandling är framtagen 
av NCC/OHL. Den lämnas till Trafik- 
verket, påskriven av projektchefen  
och biträdande projektchefen. 

För de som är anställda i projektet 
bedrivs arbetet med en god gemen-
sam projektkultur genom löpande 
informationsträffar, projektdagar och 

workshoppar. Under 2019 genomför-
des bland annat två workshoppar för 
samtliga projektmedlemmar – en om 
värderingsgrunder och diskriminering 
och en om arbetsmiljö och beteende. 

För yrkesarbetare och de som endast 
jobbar kortare perioder har introduk-
tionsutbildningar tagits fram. För- 
utom arbetsmiljö- och miljökrav går  
vi igenom vikten av projektkultur, för-
hållningssätt i etiska frågor samt hur 
du agerar och vart du kan vända dig 
om något inte känns rätt. På det sättet 
når vi ut till alla, även om personen 
bara kommer in för tre dagars arbete. 

Sysselsättning
Utöver arbete för de som redan finns 
i branschen arbetar vi för att få in fler. 
I projektets samarbete med Arbets-
förmedlingen och yrkeshögskolor 
jobbar vi för de som står långt ifrån 
arbetsmarknaden eller som utbildar 
sig och behöver praktik. I kontraktet 
(för Flackarp–Arlöv) finns krav på att 
entreprenören ska tillhandahålla  
20 praktikplatser och 20 anställningar.

Från projektstart till och med 2019  
har vi haft 12 personer på praktik. 
Av dessa har tre personer fått en tills-

vidareanställning inom projektet efter 
avslutad praktik. 

17 personer har fått anställning, varav 
två personer en tillsvidareanställning. 
Vidare har två personer fått en syssel- 
sättningsanställning som inneburit att 
de bytt till en anställning som bättre 
motsvarat deras utbildning.

Burlöv station.  
Visionsbild: Trafikverket/WSP
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Miljömässig hållbarhet
Projektets arbete med miljömässig hållbar- 
het bygger på både kortsiktiga och lång-
siktiga mål. Kortsiktigt vill vi direkt minska 
utsläpp av klimatgaser i byggfasen, och 
långsiktigt jobbar vi för att anläggnings-
branschen ska bli 100 procent klimat- 
neutral. Förutom klimatpåverkan har vi 
fokuserat på att integrera aspekter av  
biologisk mångfald och giftfritt byggande  
i vår verksamhet.

Fokusområden under 2019 har varit att

• minimera klimatpåverkan från våra materialval och byggmetoder

• driva omställningen för att anläggningsbranschen ska bli fossilfri

• bidra till att öka den biologiska mångfalden och verka  
för en giftfri miljö.

Organisation för  
att driva miljömässiga  
hållbarhetsmål
För att driva det miljömässiga hållbarhets-
arbetet har projektet arbetat för att öka 
kunskap och engagemang genom följande 
aktiviteter:

• workshoppar för medarbetare från  
samtliga teknikområden

• samarbete med intressenter såsom  
länsstyrelsen och kommuner

• samarbete med konsulter och olika  
experter.

Vi har också skapat en miljöbonus som 
grundar sig på vårt hållbarhetsarbete. Till-
sammans med NCC/OHL har Trafikverkets 
gröna vision och ambition konkretiserats 
och anpassats till projektet. Vi vill minimera 
miljöpåverkan och samtidigt maximera 
vårt bidrag till den nödvändiga teknik- och 
branschomställning som krävs för att nå 
miljömässig hållbarhet.



HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 – Fyrspåret Malmö–Lund26

Fossilfria bränslen 
Bonusen syftar dels till att kvalitetssäkra data på bränsleförbrukning,  
dels till en procentuell ökning av fossilfria bränslealternativ.

DEL 1 Bonusen har under 2019 skapat ett 
gemensamt engagemang för miljö- 
åtaganden. Resultatet beskrivs i nedan- 
stående kapitel om klimat, fossilfria 
drivmedel, giftfri miljö och biologisk 
mångfald. Det monetära resultatet för  
perioden 2019 var 316 628 svenska 
kronor i miljöbonus.  
I tabell 4 redovisas bonusbelopp för  
betong och stål, och utöver det  
betalades 100 000 svenska kronor ut 
för biologisk mångfaldsbonus.

BONUSEN ÄR INDELAD I FEM HUVUDDELAR  
MED MÅLET ATT ALLA DELAR SKA VARA UPPNÅBARA

Betong och stål
Bonusen syftar till att uppmuntra entreprenören att välja en leverantör  
som genom miljövarudeklaration kan bevisa att de jobbar med att minska  
klimatpåverkan från sina produkter.

DEL 2 – 3

Ekosystem och biologiskmångfald
Det finns möjligheter att skapa biotoper, det vill säga mark- och vattenområden  
där vissa växt- eller djursamhällen hör hemma, för att gynna biologisk mång- 
fald. I ett tidigt skede där det är rimligt och möjligt, till exempel i design- 
processen, kan man anpassa designen utifrån biologisk mångfald och på så sätt  
få bonus.

DEL 4

Ny teknik 
Projektet har identifierat ett glapp mellan branschpraxis och teknikutveckling  
där bonusen kan ses som ett verktyg för att minska detta glapp. Bonusen syftar  
till att främja teknikutveckling och stärka samarbetet mellan bransch och  
forskning. Bonusen är uppdelad i två delbonusar, oberoende av de andra:  
fytoremediering samt elektrifiering och automation.

DEL 5

BETONG

kg CO2-ekv
sparad

SEK

2019 66 814 164 091

STÅL

kg CO2-ekv
sparad

SEK

2019 104 091 52 046

TOTALT

SEK/kg CO2-ekv

2019 1,27

Tabell 2  Klimatreduktion kostnadsindex  
som kronor per kg CO2-ekv sparad från 
användning av betong och stål.
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Minimera klimatpåverkan  
från våra materialval och byggmetoder
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Projektets totala utsläpp av växthusgaser beräknat från projektstart till slut  
är 76 640 ton CO2-ekv och 845 853 GJ energi3. Materialen betong, diesel  
och stål står för 89 procent av klimatpåverkan. Byggandet av det permanenta 
fyrspårset står för 70 080 ton CO2-ekv, medan byggandet av de tillfälliga  
spåren för att leda om trafiken står för 6 559 ton CO2-ekv. För att  
jobba med klimatförbättringar och jämföra olika byggmetoder eller material 
använder vi Klimatkalkylen som är en modell som tagits fram av  
Trafikverket. I Klimatkalkylen representeras projektets klimat- och energi- 
påverkan genom att byggdelar,  material eller arbetsmoment läggs in  
i modellen. Denna beräknas sedan med hjälp av EPD (miljövarudeklaration,  
som ger information om produkters och tjänsters miljöpåverkan) och  
emissionsfaktorer (utsläppsfaktorer). 

Under rapporteringsperioden har byggnationen av ny järnväg, markarbeten, 
bullervallar, broar och stationer bidragit till ett koldioxidutsläpp på totalt  
13 102 ton CO2-ekv samt 162 804 GJ4. Mängden material som förbrukats  
har uppskattats via granskning av fakturor. Denna uppskattning har sedan 
stämts av med respektive teknikblock för att säkerställa att det motsvarar  
vad som byggs under rapporteringsperioden. De material som ingått  
i beräkningen är betong, diesel, räls, slipers samt armerings- och konstruktions-
stål.  Att beräkningen genomfördes med endast dessa material beror på att de 
tillsammans står för 89 procent av den totala klimatpåverkan. 

Under rapporteringsperioden har projektet använt totalt 516 667 kWh  
el i byggproduktionen, med ursprung enligt fördelning i figur 8.  
Total förbrukning från fakturasammanställning och fördelning enligt  
elleverantörers totala fördelning 2018. 

Under rapporteringsperioden har en rad initiativ tagits för att minimera  
klimatpåverkan från våra materialval och byggmetoder. Hållbarhetsmål  
för respektive teknikblock formulerades utifrån deras expertkunskap  
inom området, med stöttning från hållbarhetsgruppen. 

Projektets utsläpp av klimatgaser  
och energiförbrukning 

Bygg totalt (ton CO2-ekv.)

FIGUR 7  Totala utsläpp av växthusgaser i 
CO2-ekv. från byggnation av tillfälliga och 
permanenta anläggning enligt Klimatkalkyl 
upprättad 2016.

3 Beräknat från initial Klimatkalkyl från planskede för projekt Flackarp-Arlöv, version 4 i klimatkalkylen. 
4 Beräknat i klimatkalkylen version 6.1 med modellens branschspecifika emissionsfaktorer.

FIGUR 8  Fördelning ursprung el.

Fördelning kWh  
förbrukad el i produktion

Betong, anläggning 42%
Diesel (MK 1) 15%
Stål, armeringstänger 14%
Stål, generellt värde  
EU-average, varmförsinkat 13%
Stål, generellt värde,  
EU-average, 6%
Lastbil, 3%
Övrigt, 7%

Förnybar, 51%

Kärnkraft, 48%

Fossilt, 1%
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Teknikblocket BEST (bana, el, signal, tele) formulerade mål 
för att minimera materialanvändningen genom att utmana 
kontraktet, återanvända material från andra projekt och 
driva pilotprojekt. Det har bland annat resulterat i följande: 

• Cirka 7 000 meter kabelrännor med lock som fanns  
i projekteringen kunde strykas utan att tumma på  
kvaliteten, vilket gav en besparing på 172 ton CO2-ekv.

• Kontaktledningsfundament typ 5 var föreskrivna enligt 
projekteringen. Dessa byttes ut där det var möjligt till  
ett mindre fundament av typ 2. Detta gav en besparing  
på 68 250 kg fundament, vilket motsvarar cirka 13 ton 
CO2-ekv. Av dessa typ 2 fundament var dessutom alla 
begagnade. Delprojektet har kunnat använda begagnat 
material tack vare engagerade medarbetare som sökt 
material hos andra närliggande järnvägsprojekt. Förutom 
fundament har 100 stolpar, kabelrännor, bryggor och  
andra järnvägsmateriel kunnat återanvändas i projektet. 

• För de tillfälliga spåren för omledning av trafik medan de 
permanenta spåren byggdes, användes en lättare räls  
än vad projektet föreskrivit. Det gav en besparing på  
200 000 kg stål motsvarande 374 ton CO2-ekv. Detta  
var möjligt genom projektbeslut fattade av lednings- 
gruppen.

• Ett pilotprojekt har etablerats för att utreda möjligheten 
att anlägga järnvägsunderbyggnaden med 500 mm 
underballast i stället för 800 mm. Piloten utförs på en 
sträcka av cirka 5 km och motsvarar då en besparing på 
cirka 136 ton CO2-ekv. Målet är att i förlängningen kunna 
göra likadant i andra järnvägsprojekt. 

Teknikblocket Konstbyggnad, som ansvarar för bland annat 
konstruktionen av en tunneldel som ska byggas genom 
Åkarp, valde en annan byggmetod än den föreskrivna  
bottom-up-metoden. Den valda metoden innebär att 
armerade betongväggar gjuts direkt i marken, så kallade 
slitsmurar. Med hjälp av denna metod sparar vi in på schakt, 
tillfälliga stödkonstruktioner, friktionsmaterial och betong. 

5 Beräkning av emissionsfaktor utifrån betongrecept som används för byggnation av slitsmurar med emissionsfaktorer från Klimatkalkylen version 6.1.

Beräknad emission av CO2-ekv. från två bygg-
metoder för att konstruera betongtågtunnel

Dessutom påverkan på grundvattnet. Totalt gav detta en 
besparing på 4 901 ton CO2-ekv. 

Utsläppsposterna för respektive metod för tunnelkonstruktion 
redovisas i nedanstående diagram. En stor bidragande faktor 
var det nya betongreceptet som användes i slitsmurarna. För 
den CEM II-betong som användes beräknades klimatpåverkan 
vara 25 procent mindre än för vanlig anläggningsbetong5. 
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Driva omställningen för att anläggningsbranschen ska bli fossilfri
Vi i projektet vill vara med och bidra 
till en fossilfri bransch. Projektet har 
därför utökat sina inköpskriterier för 
att hitta leverantörer som kan erbjuda 
material med bättre miljöprestanda. 
Miljövarudeklarationer, emissions- 
faktorer, transportavstånd och  
miljöinvesteringar efterfrågas och  
utgör en del av utvärderingen när  
vi väljer materialleverantör. 

Under rapporteringsperioden  
resulterade detta i att vi valde  
en stålleverantör som kunde  
påvisa en klimatpåverkan som var  
cirka 57 procent mindre än bransch- 
standard6. Här användes miljö- 
bonusen så att projektet kunde  
välja den leverantören. Vi valde  
även en betongleverantör som  

kunde visa på investeringar och  
utvecklingsarbete för att minimera  
klimatpåverkan samt en cirka 3  
procent lägre klimatpåverkan i  
nuvarande produkt, än vad som är 
branschstandard för anläggnings- 
betong.

Under rapporteringsperioden inleddes  
också samarbete med en leverantör 
av certifierad HVO-diesel, en kemisk 
kopia av diesel som är 100 procent 
fossilfri. En HVO-tank är beställd.  
Det blir enkelt för entreprenörer att 
tanka via en app, och den underlättar 
även insamlandet av förbrukad mängd 
bränsle för projektet. Win-win! De 
maskiner som bygger stödmurar och 
tunneldelen i Åkarp ska använda 
HVO-dieseln. 

För övriga entreprenadmaskiner är 
det frivilligt, men samtliga teknikblock 
jobbar med sina underentreprenörer 
för att de ska använda tanken och  
köra fossilfritt. Vi ser fram emot att  
utvärdera hur den används och tas 
emot av våra maskinister under 2020. 

Vi har haft ett samverkansprojekt med 
en större utvecklare av entreprenad-
maskiner, där vi undersökt möjlig- 
heterna att använda elektrifierade  
och självkörande maskiner. Under 
rapporteringsperioden har detta 
resulterat i förstudier för lämplighet 
och möjlighet i projektet, men ingen 
investering är ännu gjord. 

6 Branschstandard enligt emissionsfaktor från Klimatkalkylen för armeringsstål.
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Giftfri miljö
I projektet används försiktighets- 
principen för rutinerna kring all  
material- och kemikaliehantering. 
Arbetet bygger på en klassning av  
kemikalier och material, som utifrån 
EU:s kemikalielagstiftning och  
Trafikverkets förbudslista delar in  
dem i grupper. Beroende på vilken 
grupp en vara eller kemisk produkt 
hamnar i, får den restriktioner  
för användning.

Hållbarhetsmålet för kemikalie- 
användning var att 60 procent  
av alla kemikalier ska klara kriterierna  
för Grupp A. Det innebär att  
produkten varken innehåller ut- 
fasnings- eller riskminimerings- 

ämnen enligt Trafikverkets förbuds- 
lista. Målet grundar sig på de miljö- 
prestandakrav som Trafikverket i dag 
ställer för alla nya kontrakt7. Även om  
vi nått målet har vi 37 procent risk- 
minimerings- och 2 procent ut- 
fasningskemikalier, vilka vi har  
som mål att minska, se figur 9. 

För att klara minskningen har  
workshoppar i kemikaliehantering  
genomförts med projekt- och  
arbetsledare. En projektspecifik  
 rutin för kemikaliehantering har  
tagits fram för att klarlägga  
ansvarsfördelningen och var  
den som använder kemikalier  
kan få stöd inom projektet.

Fördelnings kemikalier
Från och med projektstart till och med 2019

FIGUR 9  Fördelning kemikalier i grupper 
enligt Trafikverkets klassning för miljö- eller 
hälsofarligtinnehåll.

7 F.r.o.m. TDOK 2010:310, version 5.

Vi bidrar till att öka den biologiska  
mångfalden och en giftfri miljö

A-Tillåten, 16%

B-Riskminimering, 37%

C-Utfasning, 2%

Ej märkningspliktig, 45%
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Biologisk mångfald
Projektet har fått markåtkomst för  
järnvägsanläggningen och får till- 
fälligt använda en del kommunal mark 
för byggaktiviteter genom järnvägs- 
planen. Framtagning av järnvägs- 
plan omfattar bland annat miljö- 
konsekvensbeskrivning och samråd 
med sakägare. Projektet har inventerat 
växtligheten och utarbetat planterings-
planer för ersättning av vegetation 
som röjts bort i samband med byg-
gande. Marken består av ett befintligt 
dubbelspår som har varit trafikerat i 
cirka 100 år. Sträckan går genom de 
bebyggda samhällena Hjärup, Åkarp 
och Arlöv. Mellan samhällena är det 
odlad jordbruksmark. Den biologiska 
mångfalden är begränsad och det  
finns inga naturliga, opåverkade  
biotoper längs sträckan. Därför är det 
viktigt för oss att vara med och  
förstärka den biologiska mångfalden  
i området. 

Det rinner ett vattendrag i arbets- 
området, Alnarpsån, som inventerats 
med avseende på vattenlevande  
organismer och skyddsvärde. Dess-
utom är en damm i Åkarp påverkad. 
Dessa vattenärenden har prövats i 
miljödom av mark- och miljödom- 
stolen i Växjö (TR M 2253-16).  
Projektet följer de villkor som fastlagts 
i domen för vattendrag och damm. 
Cirka 4 km nedströms arbetsområdet 
ligger ett Natura 2000-område där 
Alnarpsån rinner ut i Öresund.

Ett hållbarhetsmål under 2019 har  
varit att involvera en sakkunnig eko-
log/biolog i designdialogen mellan 
kommunerna och projektet. Under 
2019 bjöd Teknikblock Mark in Burlövs 
kommunekolog vid diskussion om 
planteringar, där förslag kunde ges  
för växtval som gynnar fågelarterna  
i området. 

Ett annat åtagande var att anlägga 
insektshotell. Under 2019 beslutade 
Teknikblock Mark att insektshotellen 
ska anläggas på samtliga bullervallar 
som projektet färdigställer under våren 
2020, och totalt har fyra nu projek-
terats. Insektshotellen ska bestå av 
stockar från träd som har fällts under 
projektets gång, se figur 10. På det  
sättet kan materialet återanvändas. 
Träden får fortsätta att vara hem för 
både skalbaggar, svampar och spind-
lar. Dessutom finns det plats för nya 
arter som är beroende av död ved för 
sin överlevnad. Dessutom ska hotellen 
bidra till ökad pollinering eftersom 
tänkta  hotellgäster även är bin,  
getingar, fjärilar och nyckelpigor. 
Insektshotellen ska placeras ut i 
ängssådd med olika slags blommor 
för att insekterna ska trivas och för att 
öka pollineringen. Förutom stockarna 
placeras stora och små stenar ut till-
sammans med en fjärilsbuske, kottar 
och ris. Stockarna är 3–4 meter långa 
och insektshotellen har en area på 15 
kvadratmeter.

FIGUR 10  Skiss av insektshotell med till- 
hörande stenar och plantering av Malin 
Jönsson, NCC.



Fyrspåret Malmö–Lund – HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 33

Avslutande ord och utblick 2020
Budskapet är tydligt både från Globala Agenda 2030,  
Sveriges klimatlag och Trafikverkets, NCC:s och OHL:s  
hållbarhetsmål: vi ska alla jobba med hållbarhet och  
klimatsmarta lösningar. Hur, när och med vilka resurser  
är inte alltid lika tydligt. Omfattningen av begreppet  
hållbarhet kan verka avskräckande. I denna rapport  
har vi fått möjligheten att reflektera kring projektets resa 
från generella målbilder till praktiskt genomförande, 
med både framsteg och motgång. 

GRI:s rapportmetod, med frågor inom social, ekonomisk  
och miljömässig hållbarhet, har bidragit med insikter  
om hur vi som bransch och projekt ligger till. I arbets- 
rättsliga frågor och grön el är vi långt fram. I andra frågor 
som rör biologisk mångfald och grön infrastruktur har  
vi mer att utveckla.

Dessa faktorer har bidragit till hållbarhetsåtaganden  
där vi nått framgång:

• Utmana kontraktet och standarder, utan att tumma  
på kvaliteten. Genom att utnyttja den kunskap och  
innovationskraft som finns hos våra medarbetare kan 
ohållbara normer brytas och bytas ut. 

• Engagerade inköpare. Att vara beställare eller stor  
kund hos leverantören ger oss möjlighet att påverka  
genom de frågor och krav vi ställer. 

• Våga investera. Respektera att hållbarhet är ett  
komplext ämne. Därför behöver projekten stöd.  
Investera tid och resurser i hållbarhet för att skapa  
förutsättningar för engagemang och innovation  
i hela organisationen. 

Under 2020 jobbar vi vidare med att införa fossilfria  
drivmedel. Målet är 100 procent fossilfritt vid årets slut.  
Vi vill stärka vårt arbete för biologisk mångfald, både  
genom att följa upp och fortsätta med insektshotell,  
men också genom att realisera fler idéer. 

Vi fortsätter att utmana marknaden för att minska  
utsläppen från våra material. Vi vill vara i framkant  
när det gäller projekt- och säkerhetskultur.  
Alla medarbetare, oberoende av kön, ursprung  
och ålder, ska trivas på vår arbetsplats. Projektet  
blir bättre med mångfald.

Vi vill stärka vårt samarbete med intressenter,  
myndigheter, branschen och forskningsvärden.  
Vi är övertygade om att vi har många framtida  
samarbetspartners där ute som tillsammans med  
oss ser fram emot att göra världen mer hållbar.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
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