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Abstract

NCC Construction is one of the largest construction companies in Sweden 
today and this thesis is written in cooperation with NCC Construction in 
Karlstad and discusses the environmental awareness throughout the company. 
The task was to study and analyze how the employees perceive their 
environmental policy and to estimate how successful the distribution of 
information was. There was also an interest in collecting new ideas from the 
employees in how to make environmental improvements.

NCC has four comprehensive goals with their policy and it is well documented 
what the employers is obliged do to in terms of making the company more 
environmental friendly. A well written policy is essential to describe the goals 
and how to fulfill them.

In the matter of receiving answers to my questions a survey was made and the 
target group was the group management and the workers. The survey was to be 
analyzed according to their position in the company, age and the number of 
years they have been at NCC. 

The result of this survey shows a good sense of understanding among the 
employees in the environmental matter. One thing the company needs to work 
on is reducing their travels and transports. The highest amount of 
environmental awareness is among their contractors and that is because they 
know how to plan their transports and use car pools more often. NCC are using 
environmental classes to educate their employees, but they need to give 
everyone the opportunity not only certain groups, also the ones with a few 
years in the company needs to update their memory. To increase their 
understanding among the employees they need to be informed about laws, rules 
and policies continuously.

Analyzing the employees’ suggestions of improvements shows that they all had 
almost the same ideas, reduce the transportation. 

To sum it up you can easily say that NCC are working through their company 
and employees to make a difference in the environment, one thing they still 
need to work on is making sure the information reaches everyone.



Sammanfattning

Sammanfattning
NCC Construction är en del av NCC koncernen och är ett av de största 
byggföretagen i Sverige idag. Detta examensarbete är utfört i samarbete med 
NCC Construction i Karlstad och behandlar ämnet miljömedvetenhet. 
Uppgiften var att studera och analysera de anställda med hänsyn till deras 
miljöpolicy samt att uppskatta hur väl företaget når ut med sin information, 
samt att ta fram olika förslag på förbättringar i NCCs pågående miljöarbete.

NCCs miljöpolicy har fyra övergripande mål och det finns klart och tydligt 
nerskrivet vad den anställde är skyldig att bidra med i sitt arbete med hänsyn 
till företagets strävan mot en bättre miljö. Behovet av en väl formulerad 
miljöpolicy är väsentligt då det är denna som beskriver vilka mål som finns och 
hur dessa ska uppnås. 

För att få fram svar på min frågeställning utfördes en enkätundersökning där 
arbetsledning, byggnadsarbetare samt underentreprenörer var målgruppen. 
Denna undersökning var anonym och analyserades med hänsyn till position, 
ålder och antal år i företaget. 

Resultatet i denna undersökning visar på stor förståelse hos de anställda inför 
miljöfrågor. Det de behöver sträva efter för att bli ännu bättre är att minska sina 
resor och transporter. Andelen miljömedvetna var högst bland 
underentreprenörerna eftersom de planerar sina transporter och samåker mer. 
Miljökurser är något återkommande i företaget, däremot bör de vara mer 
utspridda bland de olika grupperna. Även de som arbetat några år behöver 
genomgå en kurs för att uppdateras. För att öka förståelsen behöver varje 
anställd informeras om lagar, regler och policy kontinuerligt. Detta kan ske 
genom olika medier, exempelvis informationsblad eller i en dialog med sin 
chef. 

Vid analysen av de anställdas förslag på vad som kan förbättras visades det 
tydligt att de flesta i princip hade liknande förslag, vilket till största delen 
innefattade transportfrågan. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att NCC arbetar mot en bättre miljö genom 
sitt företag och sina anställda. För att höja sig ett snäpp behövs dock mer 
utförlig information och då även till underentreprenörerna, samt att reducera 
sina transporter till och från arbetsplatserna.

Nyckelord
Miljömedvetenhet, Miljöpolicy, NCC Construction, Enkätundersökning 
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Inledning

1 Inledning
För att få en bra överblick över projektet innefattar detta kapitel bakgrund om 
byggbranschen och NCC, syfte och mål, avgränsningar samt disposition av 
rapportens olika delar.  

Detta examensarbete är en del av Byggnadsingenjörsutbildningen på 
Högskolan i Jönköping och det utförs i samarbete med NCC Construction i 
Karlstad. NCC undersöks med utgångspunkt på miljömedvetenhet och dess 
miljöpolicy. NCC är en av Sveriges ledande byggföretag.      

Byggsektorn använder ungefärliga 40 procent av all energi som konsumeras i 
dagens samhälle.[1] För att minska Sveriges miljöpåverkan, vilket är ett hett 
ämne, är därför byggföretagen ett bra ställe att börja på. 

För att utvärdera miljömedvetenheten på NCC analyseras deras miljöpolicy 
samt hur denna information når ut över hela företaget. Om miljöpolicyn ska 
fungera som ett verktyg mot miljöpåverkan bör denna policy efterlevas ute på 
arbetsplatserna. Min uppgift var därför att studera hur de anställda tar till sig 
informationen och vad de gör med den. 

Min rapport ska även ge en inblick i hur informationen fördelas och vilka 
skillnader som finns mellan olika arbetsskikt.

Genom att utföra en enkätundersökning på NCC kan jag konstatera hur de 
anställda arbetar och vad deras synpunkter om miljön är. Denna undersökning 
görs anonymt. Enkätundersökningar ger inte alltid rättvisa åt verkligheten och 
jag kommer att analysera resultaten medveten om detta.  

1.1 Bakgrund
Byggnadsbranschen är en stor användare av energi både när det gäller att 
uppföra en byggnad samt att förvalta den. I dagens läge bör vi tänka efter innan 
vi slösar med vår energi, även om vi börjat ta detta problem på allvar har vi en 
lång väg framför oss innan vi har nått kontroll. Klimatet förändras successivt 
mitt framför ögonen på oss.

NCC, som är ett av landets ledande byggföretag, arbetar aktivt för att minska 
miljöpåverkan. En het debatt världen över är hur vi ska få bukt med våra 
problem, vi släpper ut alltför mycket föroreningar och använder alltför många 
energiresurser. Eftersom vårt klimat står i fokus är ett företag som jobbar mot 
förändring något som ligger i tiden. Allt fler byggnadsprojekt är inriktade mot 
miljöanpassning och detta är något som inger status.    

Bakgrunden till detta examensarbete är mitt eget intresse för klimat och miljö 
samt NCCs vilja att följa upp deras miljöpolicy, [13].
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Inledning

En miljöpolicy är densamma för ett helt företag vilket menar att alla anställda 
ska ha samma information och arbeta mot samma mål. En policy ska beskriva 
vad som ska förbättras och hur det ska utföras, vilka som ska vara delaktiga och 
vad som är viktigt för varje enskild del av företaget. Själva miljöpolicyn består 
endast av några få meningar, som innefattar alla krav företaget har. För att 
förtydliga görs ofta en lägre presentation utifrån dessa meningar. Genom att 
utföra en bra policy kan vi utforma ett miljömedvetet företag.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att få en uppfattning om hur miljömedvetna 
de anställda är under produktionsprocessen, på företaget NCC. Genom att 
utföra en enkätundersökning hos både arbetsledare, byggarbetare samt 
underentreprenörer på en viss arbetsplats ser man till helheten och får fram 
resultat som är mätbara. 

Syftet med denna undersökning är främst att ta fram vad NCCs miljöpolicy går 
ut på och om denna efterlevs. Målet är att få ett mätbart resultat på min 
frågeställning samt att redovisa mina resultat och observationer till NCC, så att 
de ska kunna använda sin miljöpolicy på ett mer effektivt sätt. Syftet med 
denna rapport är även att få fram en bra metod för mätning och hur denna på 
bästa sätt används. 

Ett av mina delmål är att se vilka skillnader som finns mellan ledningen, 
yrkesarbetarna samt underentreprenörerna avseende medvetenhet. Dessutom är 
jag intresserad av att få de anställdas personliga tankar om miljömedvetenhet 
samt deras egna synpunkter och förslag på förbättringar.

Genom att sammanställa en KRAVSPECIFIKATION, se Bilaga 2, tillsammans 
med NCC har vi preciserat fem olika punkter som ska uppnås. 

1.3 Avgränsningar
NCC arbetar aktivt med sin miljöanpassning vid byggen och dess förvaltning. 
Jag har dock valt att inte göra någon större fördjupning inom NCC som företag 
utan har inriktat mig mot ett visst projekt. Projektet är en nybyggnation av en 
skola, Vargbroskolan i Storfors, själva skolan och bygget inriktas mot att vara 
så klimatsmart som möjligt.
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Inledning

1.4 Disposition
Teoretisk bakgrund tar upp byggandets bakgrund i Sverige och hur ett 
traditionellt bygge utfördes förr, något som jag senare kommer att referera till i 
min diskussion. Detta stycke tar även upp hur vi påverkar miljön och vad 
”medelsvensson” har för tankar om vår påverkan, detta kan symbolisera de 
anställda. 

Genomförande är den längsta delen av rapporten och visar hur jag genomfört 
mitt arbete, från idéstadium till resultat. Den första delen består av en 
litteraturstudie, sedan kommer enkätundersökningen och sist analys samt 
sammanställning. 

Under rubriken Resultat visas de resultat jag kommit fram till genom analys 
och sammanställande. Här återfinns även mina egna idéer och funderingar. 

I Slutsats och diskussion beskrivs mina resultat och slutsatser dras och 
diskuteras. Slutsatserna beskrivs utifrån de tabeller som återfinns under 
rubriken resultat.    
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Teoretisk bakgrund

2 Teoretisk bakgrund
Kapitlet syftar till att ge en inblick i hur de gick tillväga förr i tiden för att 
uppföra en byggnad, hur vi påverkar vår miljö samt vad en miljöpolicy står för. 
Detta kapitel beskriver även NCCs miljöpolicy och vad den står för.  

2.1 Byggandets bakgrund i Sverige
Enligt Svensk Byggtjänst är byggandet en rörlig industri[2], eftersom ett nytt 
arbetslag organiseras och en ny arbetsplats byggs upp för varje projekt. Detta 
bidrog till den sena industrialiseringen inom branschen, först efter andra 
världskriget kom mekaniseringen och elektrifieringen för att förbättra för 
arbetarna. Elektriciteten till hissar och kranar gjorde att arbetarna slapp de 
tunga lyften och förbättrade därmed arbetsförhållandet på alla Sveriges 
byggarbetsplatser. [2]

Det traditionella byggandet i Sverige använde sig av de material som fanns till 
hands i området runt bygget. Byggnadens utseende bestämdes oftast av de 
lokala hantverktraditionerna. På 1850-talet tog det tre år att uppföra ett 
bostadshus eftersom de enbart arbetade under sommarhalvåret [2].     

2.2 Miljöpåverkan och växthuseffekten
Egentligen är växthuseffekten något positivt, det är tack vare den vi människor 
kan leva och bo här på jorden. Om växthusgaserna inte fanns skulle 
medeltemperaturen ligga runt -18 grader istället för +15. Om vi skulle fråga 
"medelsvensson" om vad han/hon tycker om växthuseffekten skulle det 
antagligen inte bli något positivt svar, utan vår gemene uppfattning är att 
växthuseffekten är och förblir något dåligt. [5] 

Det är på grund av att vårt utsläpp av koldioxid har ökat de senaste 50 åren som 
har gjort att luftens halt av växthusgaser har ökat och därmed höjt jordens 
medeltemperatur. För varje år som går blir det allt tydligare att det är 
människans utsläpp, av till exempel fossila bränslen, som påverkar klimatet. 80 
procent av världens energikonsumtion kommer från fossila bränslen.[5]

I en SIFO-undersökning från 2000 visade det sig att åtta av tio tror att det är 
människan som främst påverkar höjningen av temperaturen och att vi måste 
minska användningen av olja och bensin.[5] Skrämmande är dock att 
undersökningen indikerar på att allmänheten inte tycker att vi behöver ändra på 
det individuella beteendet utan det är ”någon annan” som ska agera. [5] För att 
exempelvis ett byggföretag ska minska sina utsläpp är det inte företaget som 
avgör hur mycket som släpps ut utan det är de anställda på företaget som avgör 
den saken. Vi kan införa en massa lagar och regler men det är fortfarande de 
anställda som gör jobbet. Detta är något vi måste inse och energimedvetenheten 
inom företagen och hos de anställda är oerhört viktig.
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Teoretisk bakgrund

2.3 NCCs miljöpolicy
NCCs miljöpolicy lyder; ”NCC strävar i alla sina antaganden efter att skapa 
optimala förutsättningar med avseende på miljöpåverkan, samt energi- och 
resurseffektivisering under objektens hela livscykel.” [13] Den förklaras 
ytterligare i NCCs handlingsplan Miljö, se Bilaga 3, samt Förtydligande av 
miljöpolicyn, se Bilaga 4. 

De fyra övergripande miljömålen är att skapa hälsosamma bebyggda miljöer, 
minska klimatpåverkan, minska användningen av skadliga ämnen samt bidra 
till återvinning av material och produkter, se Bilaga 4. I dokumentet 
”förtydligande av miljöpolicyn”, se Bilaga 4, visas vad den anställde är skyldig 
att bidra med i arbetet mot en bättre miljö. Några av de viktigaste punkterna är 
att ha kunskap om miljö och lagstiftning samt ha kunskap om projektets 
miljöarbete och miljöpåverkan. De resterande punkterna handlar i stort sett om 
hur de anställda ska agera på en byggarbetsplats.   

NCC arbetar mot att förbättra för kommande generationer, detta är något de har 
i åtanke när de arbetar med sin miljöpolicy. [3] Policyn är utformad så att 
skadlig miljöpåverkan ska minskas både under byggprojektets gång samt under 
nyttjandetiden. Eftersom möjligheten att påverka hur ett bygge ska genomföras 
är i planeringsfasen är en bra utformad miljöpolicy ett måste för att påverka 
projektet i rätt riktning. 

Behovet av en väl formulerad och sammansatt miljöpolicy är i varje företag 
väsentligt. Främst för att få hela företaget att arbeta mot samma mål samt att de 
anställda ska få en tydlig bild av vad som eftersträvas. En lättförståelig policy 
gör att arbetet blir planlagt samt att saker och ting blir utförda på rätt sätt. 

NCCs nuvarande miljöpolicy är undertecknad 7 maj 2007 och ändringarna från 
föregående policy är små, utan det är i stort sett samma policy som utfärdades i 
januari 2004, se Bilaga 5. 

NCC har tre olika inriktningar; konstruktion, vägar samt boende och policyn 
gäller oavkortat för dem alla. Det vill säga att den teoretiska delen är 
densamma men det praktiska arbetet anpassas till varje verksamhet. [11]  

Enligt NCC omfattar uppföljningen av miljöarbetet mestadels av reducering av 
energianvändnings samt ökad återvinning. [11] 
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3 Genomförande
I detta kapitel beskrivs NCCs arbete i miljöfrågor och deras miljöpolicy 
utvärderas och analyseras. En enkätundersökning utförs och information om 
hur en sådan på bästa sätt utformas hämtas i litteratur. Kapitlet innefattar även 
hur undersökningen utfördes och vilka problem som kan uppstå.  

3.1 Litteraturstudie

3.1.1 NCC – jobbar mot en bättre miljö

NCC Construction som företag vill vara med och 
förändra och jobbar just nu mot en bättre miljö (se 
figur 1) genom att ha ett antal åtaganden inom 
miljöområdet. De är medlemmar i Kretsloppsrådet, 
regeringens Bygga Bo-dialog och BLICC.[10]

NCC är även med och driver projektet BASTA, basta står för Byggsektorns 
Avveckling av Särskilt farliga ämnen och är ett EU projekt som har funnits 
sedan hösten 2003. Målet med detta projekt är att stoppa användningen av 
farliga ämnen inom byggbranschen, som till exempel miljöfarligt byggmaterial. 
De har utvecklat en databas där de varor som klarar alla kriterier registreras. 
NCC strävar efter att enbart använda material som finns med i denna databas 
samt kräver att deras leverantörer ser till materialet klarar kraven från BASTA, 
varorna bedöms på det kemiska innehållet.[12]

3.1.1.1 Kretsloppsrådet

Kretsloppsrådet är en ideell förening och har som syfte att få byggsektorn att 
verka för ett samordnat miljöarbete som leder till ständiga 
miljöförbättringar.[10]

3.1.1.2 Bygga Bo- dialog

Bygga Bo-dialogen är ett unikt samarbete mellan företag i bygg- och 
fastighetssektorn, kommuner och regeringen. Det syftar till att genom dialoger 
och frivilliga överenskommelser ska vi bygga, bo och förvalta för en hållbar 
utveckling.[10]
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Genomförande 

3.1.1.3 BLICC

BLICC är ett nätverk för att motverka klimatförändringar, vilket till största 
delen betyder sänkning av utsläpp av växthusgaser. Företagen inom Sverige 
samarbetar och utbyter erfarenheter för bästa resultat. BLICC Sverige fokuserar 
på att finna lösningar inom områden för förnyelsebar energi, fastigheter och 
transporter.[4] 

3.1.1.4 BASTA

Eftersom det under byggtiden inte bara finns ett företag på plats är det viktigt 
att även underentreprenörer och leverantörer förstår och tar ansvar för NCCs 
miljöpolicy. För att nå en bra energieffektivisering under byggnation behövs ett 
nära samarbete och att redan från början få dem att förstå vilka regler som 
gäller. Genom sitt samarbete i BASTA har NCC redan innan projektstart satt en 
nivå för sina underleverantörer och de vet vad som förväntas av dem. Det är 
viktigt att NCC och deras UE redan från början sammankopplar sin miljöpolicy 
och att de samverkar för en bra energieffektivitet.[12]

3.1.1.5 NCCs Miljöregler för Leverantörer i Sverige 

All personal som arbetar på NCCs uppdrag ska känna till betydelsen av NCCs 
miljömål samt förstå projektets miljöarbete och påverkan. Den anställde ska 
dessutom förstå det egna arbetets inverkan på miljömålen. Se Bilaga 12 

Alla sorters av transporter, materialleveranser såväl som anställdas 
persontransporter, ska utföras så att minsta möjliga miljöpåverkan sker. Se 
Bilaga 12

3.1.2 Vargbroskolan

Vargbroskolan i Storfors, se figur 2, har ett koncept som bygger på att föra 
samman teknik och utformning för att få någonting nytt. Tekniken ligger i att 
skapa en lågenergiskola med hjälp av 
extrem isolering och hybridventilation.[6] 
Den speciella utformningen, där de 
estetiska och skapande ämnena är det 
centrala, gör att byggnaden öppnar sig 
som en famn mot skolgården. Se Bilaga 6
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Inför detta projekt har Karlstads Universitet varit med och utrett 
energiförbrukning och kommit fram till att den kan sänkas från 250 kwh/kvm 
och år till ca 50 kwh/kvm och år, genom ny teknik. Dessutom har kommunen 
erhållit 7,2 mkr i ett såkallat ”Klimp”-bidrag från Naturvårdsverket för 
energisparåtgärderna. Ytterligare bidrag kan eventuellt erhållas från Statens 
Energimyndighet för mätning och utvärdering under byggtid.[6]   

Detta är ett projekt där satsningen läggs på miljöanpassning, därav borde 
miljöpolicyn även den komma i första hand. För att ta reda på om 
informationen når ut samt om de anställa arbetar enligt miljöpolicyn görs en 
enkätundersökning. Se Bilaga 7

3.1.3 Liknande undersökningar

3.1.3.1 Kontorsbarometern

Enligt en undersökning gjord av fastighetsföretaget Vasakronan är 62 % av 
kontorsanställda ganska eller mycket miljömedvetna på kontoret samt 74 
procent av alla arbetsplatser och kontor har riktlinjer för sitt miljöarbete. [14]

Undersökningen visar att det inom den offentliga sektorn är vanligare att ha en 
miljöpolicy än hos den privata sektorn, detsamma gäller ju större arbetsplatsen 
är. Medvetenheten verkar även bero på åldern hos den anställde, resultatet 
visade att miljöengagemanget ökar med åldern. Yngre däremot agerar mer 
miljövänligt i hemmet. [14]

Vad gäller resor i arbetet verkar den anställde inte bekymra sig lika mycket om 
miljön längre. 45 procent svarar att deras arbetsplats inte har någon miljöpolicy 
som behandlar resor. Bengt Möller, informationsdirektör på Vasakronan, anser 
att detta tyder på okunskap och att vårt resande faktiskt påverkar miljön.[14]

Denna undersökning utfördes av 1000 frivilliga personer och de vanligaste 
miljöåtgärderna de ansåg sig utföra på kontoret var pappersåtervinning, släcka 
lyset och stänga av datorerna när de går för dagen. [14]  

3.1.3.2 Miljöbilar

I en undersökning gällande prioriteten av miljöbilar vid nyköp, gjord av Malin 
Gunnarsson på Lunds Tekniska Högskola, visar att boende i Malmö stad inte 
har miljöanpassning högst upp på sin lista vid köp av ny bil. Denna 
undersökning gjordes i form av en enkät hos bilhandlare för att nå de 
potentiella bilköparna, även företag med fordon i tjänst tillfrågades. [15]  
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Genom att utveckla fler miljöbilar kan bilars miljö- och hälsoproblem minskas 
och ungefär hälften av alla nya bilar som registreras är företagsbilar. Det kan 
ses i denna undersökning att företag har ett större intresse av att köpa en 
miljöbil än en privatperson har, detta mycket på grund av att företagen har en 
miljöpolicy att hålla sig till. [15]

3.2 Enkätundersökning

3.2.1 Litteraturstudie

Litteraturstudien gjordes i största hand genom insamling av data i facklitteratur 
hämtad från bibliotek. Det finns en hel del skrivet om interjuvteknik men inte 
lika mycket är dokumenterat om hur en enkätundersökning utförs. 
Utformningen av en enkät har inga klara regler för hur den ska utföras men 
syftet är alltid att den ska formas för att få mätbara resultat. Redan i idéstadiet 
ska det finnas en klar uppfattning om hur resultatet ska sammanställas efter 
genomförd undersökning. 

3.2.2 Enkät eller intervju

Det finns olika metoder att samla information, att utföra en enkätundersökning 
är en indirekt och högstrukturerad metod. Indirekt menas att informationen fås 
från någon annan, dessutom är det en högstrukturerad metod eftersom 
informationssamlingen planeras. [7]

Skillnaden med att göra en intervju och att utföra en enkätundersökning, är 
intervjuns möjlighet att fortsätta ställa frågor tills svaret är till belåtenhet.[7] 
Enkätmetoden är dock billigare och mindre tidskrävande att utföra samt att det 
är lättare att studera skillnader mellan olika människor. Dessutom känner sig 
den svarande oftast mindre tvingad att svara på en enkät än en intervju Han/hon 
blir mindre hämmad. [8] 

Jag valde att endast utföra en enkätundersökning på NCCs projekt, 
Vargbroskolan, eftersom jag är intresserad av är att ta fram skillnader mellan 
olika nivåer i företaget. Detta utförs snabbast och enklast genom att använda 
sig av enkätmetoden. För att jag inte ska vara helt låst på de svar jag får genom 
undersökningen, har jag i min tidplan även gjort plats för eventuella intervjuer. 
Detta i första hand om jag inte blir nöjd med de svar jag får eller känner att jag 
behöver få mer information för att kunna få fram ett sanningsenligt resultat. 
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3.2.3 Utformning av frågor

Vid utformningen av en enkät ska stor möda läggas på formuleringen av frågor 
och hur de uppfattas. [7] Flera förutsättningar måste vara uppfyllda för att en 
fråga ska få ett utförligt och rättvisande svar. Svararen måste tolka frågan rätt, 
han måste vara villig att svara uppriktigt samt att han måste kunna formulera 
sig. [7] Vid en enkätundersökning har undersökaren i fråga ingen som helst 
kontakt med de svarande utom vid överlämnandet, vilket vid vissa tillfällen 
även sker via post eller email. Därför är uppbyggnaden av frågorna och därav 
även språket den viktigaste faktorn i att få ett önskvärt resultat. 

3.2.3.1 Indirekta eller direkta frågor

Indirekta frågor försöker få svararen att redovisa sina kunskaper. Direkta frågor 
redovisar endast ren fakta.[7] Jag valde att använda mig av båda dessa 
frågeställningar, eftersom jag är intresserad av att få fram ren fakta om 
personen i fråga, för att kunna jämföra samt att ta fram den svarandes 
kunskaper inom ämnet miljömedvetenhet. 

3.2.3.2 Öppna eller bundna frågor

När öppna frågor används får den svarande själv formulera sina svar medan vid 
bundna frågor finns det redan färdiga svarsalternativ. [7] Bundna frågor kräver 
höga krav på formulering men det blir lättare att sammanställa resultatet, 
dessutom gör sig frågans innebörd klarare för den som besvarar. [8] Används 
öppna frågor minskar risken för påverkan på svaren, men efter avslutad 
undersökning krävs då ett försök att kategorisera alla öppna svar för ett mer 
övergripande resultat.  [7] 

Jag har själv valt att återigen använda båda sätten. Bundna frågor används för 
att få fram kön, ålder, arbetsuppgifter m.m. För att få fram de arbetandes egna 
idéer och förslag använder jag mig av öppna frågor, där de kan skriva om deras 
egna erfarenheter. Eftersom det är större risk att dessa frågor inte blir besvarade 
utgör de inte stommen i undersökningen. 

3.2.4 Uppbyggnad av en enkät

Dispositionen av frågorna är viktigt för att få en lättläst enkät med en naturlig 
ordningsföljd. 

Inledningen bör bestå av korta och lättförståeliga frågor för att den svarande 
ska känna sig bekväm med enkäten. Dessutom bör dessa frågor vara direkt 
knutna till enkätens syfte så att den som svarar direkt förstår vad enkäten går ut 
på.[7] 
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Frågor som kräver bestämda ställningstaganden eller en längre genomläsning 
bör placeras mitt i enkäten, eftersom personer behöver en uppvärmningstid för 
att greppa den rätta svarstekniken. Dessutom minskar risken att den svarande 
inte ”hinner med” just dessa frågor.[7] 

Sist i en enkät bör en öppen fråga placeras så att den svarande kan få med sina 
egna synpunkter.[7] Enkäten ska vara utformad så att den är lätt att hitta i 
frågorna bör vara i utmärkande text för att lättare uppfattas. 

3.2.4.1 Checklista [9]

● Använd endast en fråga per fråga och försök hålla frågan så kort som 
möjligt.  

● Tänk efter beträffande varje fråga, vad avser den mäta och vad ska den 
användas till. Är den verkligen nödvändig? 

● Använd vanligt och lättförståeligt språk, undvik starkt värdeladdade ord.

● Använd en naturlig ordningsföljd för frågorna.

● Undvik ledande frågor och frågor om social prestige. 

3.2.5 Problem

Alla metoder har sina felkällor, vid jämförelse av metoder syns det att det inte 
skiljer speciellt mycket när man väl räknar ihop resultatet. För att en 
enkätundersökning ska ge önskad effekt måste den planeras noggrant och 
förberedas på rätt sätt. [8] 

Det första problemet som uppkommer är hur svarsalternativen ska formuleras 
för att passa alla typer av människor. För att klara detta måste vi vara väl 
insatta i ämnet. Ett vanligt problem är även att personen som utformar frågorna 
överskattar de svarandes kunskap och ställer otydliga frågor.

För att kontrollera hur andra uppfattar min enkät och dess frågor kommer jag 
att be någon utomstående att svara på denna enkät och sedan förklara för mig 
hur de upplevde frågorna och varför de svarade som de gjorde. Detta för att inte 
bara se utifrån mitt perspektiv och för att ändra de frågor som testpersonen 
anser otydliga.  

3.2.5.1 Validitet och reliabilitetsproblem

Validitetsproblemet avser problemet med att mäta det vi är ute efter att mäta, 
kan även översättas som ett giltighetsproblem. Tillförlitlighet eller reliabilitet 
avse graden av slumpfaktorer som styr vad som mäts.[9] Dessa problem måste 
ses över noga för att få ett sanningsenligt resultat.
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För att se till att de svarande inte pratar ihop sig och ger ett svar som någon 
annan svarat har jag planerat att närvara vid undersökningen både på 
byggarbetsplatsen och på kontoret. Jag kommer även att finns där om de har 
några problem att förstå frågorna.      

3.2.5.2 Bortfall

De som ej intervjuas utgör ett bortfall för undersökningen och bortfall ger 
vanligtvis upphov till systematiska fel, vilket innebär att resultatet inte blir lika 
tillförlitligt. För bästa resultat krävs 100 % medverkan. [8]

En byggarbetsplats är otroligt ombytlig när det gäller personal, det kan variera 
stort från dag till dag. Med detta i åtanke utförs undersökningen en bestämd 
dag och bortfallet kommer då att beräknas på dem som enligt platschefens 
planering skulle ha befunnit sig på arbetsplatsen. Sjukfrånvaro anses därmed 
som ett bortfall.   

3.2.6 Enkätundersökning Vargbroskolan

Om någon arbetar miljömedvetet är svårt att mäta speciellt genom att ställa 
några frågor på ett papper. Bo Rom på NCC Kontoret i Karlstad, se figur 3, 
ville att jag skulle se om de anställda vet vad deras miljöpolicy går ut på och 
om den verkligen efterlevs men de behövde inte kunna policyn ordagrant. 
Första steget var då att analysera miljöpolicyn och vad de gör/vill göra för att 
den ska vara sann. 

3.2.6.1 NCCs Miljöpolicy

 ”NCC strävar i sina åtaganden efter att skapa 
optimala förutsättningar med avseende på 
miljöpåverkan, samt energi- och resurseffektivitet 
under objektets hela livscykel.” [13]

3.2.6.2 NCCs Miljöregler för Leverantörer i Sverige

All personal som arbetar på NCCs uppdrag ska känna till betydelsen av NCCs 
miljömål samt förstå projektets miljöarbete och påverkan. Den anställde ska 
dessutom förstå det egna arbetets inverkan på miljömålen. Se Bilaga 12

Alla sorters av transporter, materialleveranser såväl som anställdas 
persontransporter, ska utföras så att minsta möjliga miljöpåverkan sker. Se 
Bilaga 12.

18

Figur 3. NCC Kontoret i  
Karlstad



Genomförande 

3.2.6.3 Analys av Miljömål

Om i bryter ner miljömålen i fyra kategorier fås, se Bilaga 4:

● Minska miljöpåverkan med fokus på energi- och transportområdet

● Skapa hälsosamma bebyggda miljöer

● Minska användningen av skadliga ämnen

● Återvinning

För att minska miljöpåverkan försöker NCC ha arbetsmaskiner och fordon som 
är miljövänligare samt släpper ut mindre avgaser. Dessutom utbildar de sina 
fordonsförare i sparsamt körsätt. Med sparsam körning kan vi sänka 
bensinförbrukningen med mellan 4 och 10 procent. Det handlar inte om att köra 
sakta. Tvärtom, de flesta kör med högre snitthastighet i stadstrafik sedan de lärt 
sig metoden. Se Bilaga 1. Även logistiken kan behöva ses över för att dra ner 
på utsläppen.

För att komma underfund med problemet klimatpåverkan och hur det ska 
reduceras planerar NCC att utföra en enkätundersökning. Undersökningen ska 
fastställa energieffektiviteten och utförs på alla byggarbetsplatser, planeras att 
vara klar under 2008, se Bilaga 3.  

Att skapa hälsosamma bebyggda miljöer görs genom att minska byggnadens 
skadliga inverkan på miljön genom materialval och utformning. Detta är även 
en åtgärd för att nästa generation ska ha en bra miljö att leva i. NCC anser att 
fuktpåverkan på byggnationer är idag den största miljöboven för hälsosamma 
hus och därav läggs mest energi på att förhindra detta.     

Genom att använda sig av BASTA, se 3.1.1.4 BASTA, minskar de 
användningen av skadliga ämnen i byggmaterial. Att använda sig av BASTA i 
ett projekt är inte ett krav men NCC ser gärna att produkter använda i ett 
projekt klarar dessa kriterium, därför är det redan vid inköpstillfället viktigt att 
beakta detta. Enligt miljöpolicyn är det endast vissa personer i ett projekt som 
ska vara informerade om BASTA, men även yrkesarbetarna bör vara 
informerade om vilka produkter de använder och allmän kunskap är alltid 
viktig. BASTA är inte bara viktig för att få en miljövänlig byggnad utan 
materialet är även en viktig del av arbetsmiljön, skadligt material försämrar 
givetvis arbetssituationen för den yrkesarbetande.

För att förbättra återvinningen vill NCC minska andelen blandat avfall. Detta 
görs genom att alltid ha containrar för olika avfall på arbetsplatsen samt att 
informera byggnadsarbetarna om dem. Det är även viktigt att på kontoret ha 
tillgång till sortering av avfall. Hanteringen av avfallet och vart det förs är även 
en del av NCCs ansvar.  
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3.2.7 Undersökningen

Torsdagen den 7 juni gjordes en enkätundersökning på Vargbroskolan i 
Storfors, se figur 4. Enkäten utformades enligt ovanstående regler och utfördes 
av både ledning, byggnadsarbetare samt underentreprenörer. 

Jag var själv närvarande under tiden för att se till att allt 
gick rätt till och för att finnas där om de hade några 
frågor. Enligt mina observationer fanns det inga 
frågetecken kring enkäten, men det förekom en del prat 
sinsemellan arbetarna. Alla de som var på arbetsplatsen 
deltog. 

3.2.7.1 Utformning av enkäten

Framsidan har titeln ”ENKÄT OM MILJÖMEDVETENHET” för att ge den 
svarande en inblick i vad som förväntades av svaren, se Bilaga 7. Dessutom 
finns en kort presentation om vad enkäten syftar till. Problem kan dock 
uppkomma om denna text ger för mycket information och svaren kanske inte 
blir helt ärliga. Den svarande kanske skulle skydda NCCs namn hellre än svara 
ärligt. Samtidigt känns det viktigt att ge ut information till de anställda om vad 
denna undersökning kommer att användas till och vad de är delaktiga i, för att 
ge dem en morot att delta, utifrån detta utformades denna text väldigt noggrant. 
Väsentligt är även att enkäten är anonym. 

Om de svarande har frågor efter avslutad undersökning finns min e-mail och 
mitt telefonnummer på framsidan för att de ska kunna kontakta mig.

För att de svarande lätt ska komma in i enkäten handlar de första 4 frågorna om 
dem själva, exempelvis deras ålder och position i företaget. Dessa frågor är 
grunden i sammanställningen, svaren paras först och främst ihop med 
positionen i företaget. De kan även analyseras utifrån ålder och hur länge de 
varit anställda. Första frågan de ska svara på är om de är man eller kvinna, här 
kan vi se om det finns några skillnader mellan könen. 
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Sedan följer nio påståenden som handlar om NCCs miljöpolicy, det är dessa 
frågor som kommer att analyseras och stå till grund för de förhoppningsvis 
mätbara resultaten. Utifrån dessa nio frågeställningar dras slutsatser om 
informationen når ut till alla och om den fördelas olika, samt hur 
miljömedveten personalen är. De tre första påståendena handlar om deras 
förhållande till bilkörning, sedan behandlas ämnet BASTA. Först en fråga om 
de blivit informerad om vad det är och sedan en kuggfråga. Om den svarande 
säger att han blivit informerad om detta men svarar att det handlar om något 
helt annat än vad det är når informationen helt klart inte hela vägen fram. 

De återstående påståendena handlar om sortering, avfall samt miljöpolicyn. De 
två sista påståendena är ”Du har blivit informerad om NCCs miljöpolicy” och 
”Du arbetar till stor del enligt NCCs miljöpolicy”, där den svarande själv 
bedömer sin egen förmåga samt om de har blivit informerade. Dessa båda 
frågor kan anses som ledande och svaren är därför inte alltid tillförlitliga. 

Sista sidan består i stort sett av öppna frågor, 14 a och b behandlar vilka kurser 
inom miljömedvetenhet som de anställda genomgått. Fråga nummer 15 handlar 
om de anställdas egna förslag på vad som kan förbättras på deras arbetsplats. 
Denna fråga är inte enkätens tyngdpunkt därav placeringen. De flesta kommer 
antagligen att inte besvara denna fråga vilket gör att de svar som framförs är 
extra viktiga. 

Sist i enkäten finns en fråga för övriga synpunkter, där de svarande kan skriva 
en kommentar om vad de anser om undersökningen. 

Alla frågor bearbetas och undersökts om de behövs och vad de kommer att visa 
. De är korta och koncisa, för att vara lättförståeliga. 

3.2.7.2 Analys av enkäten

Analys av påståendena kommer att kopplas ihop med kön, ålder, positionen i 
företaget samt hur länge de varit anställda. Positionen i företaget kommer att 
analyseras i störst utsträckning. Detta är något NCC själva vill veta, det vill 
säga om informationen är olika beroende på om personer i fråga är arbetsledare 
eller byggnadsarbetare. Även underentreprenörerna kommer att ingå i analysen. 

Svaren ”stämmer” och ”stämmer inte” för påstående 5-13 poängsätts olika 
beroende på vad som analyseras. 
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För att ta fram om informationen når ut till alla läggs extra vikt på påstående 
12, där de själva ska svara om de blivit informerade vilket självklart är ett 
måste för att det ska nå ut. De ska även svara “stämmer” på fråga 10, om det 
finns sortering. Detta är något som nämns i policyn och om de vet att det finns 
sortering av avfall når även detta ut. När det gäller BASTA är det endast 
ledningen som är bör vara informerade, enligt ”Handlingsplan för Miljö” se 
Bilaga 3. Därav ska poäng beräknas olika för ledning och övriga på frågorna 8 
och 9, fel svar på nio, vilket är en kuggfråga, ger ett minuspoäng. Påstående 5 
och 6 tas inte med i denna analys och påstående sju ger 1 poäng om de 
genomgått kursen. Om den svarande får över 60 % och svarar ”stämmer” på 
påstående 10 och 12, med 2 poäng på varje fråga, blir resultatet godkänt. Sedan 
sammanställs resultatet för alla svaranden och de analyseras sinsemellan. 

Analys om miljömedvetenhet hos de anställda görs på samma sätt, svaren 
poängsätts och en minsta procentenhet behövs för att de ska vara godkända. I 
denna analys är frågorna 13 och 11 de två viktigaste, vilka båda ger 2 poäng, 
svarande måste få poäng på dessa frågor för att beskrivas som miljömedveten. 
Påstående 5 och 6 ger 1 poäng var om den svarande visar att han tagit tills sig 
av informationen om att minska miljöpåverkan. Fråga 8 och 9 tas bort från 
denna analys eftersom detta inte är något de måste veta för att vara 
miljömedvetna. Poäng på påstående 10 visar att de är medvetna om 
möjligheten och poäng på 12 visar att de är informerade. För att de skall 
beskrivas som miljömedveten behövs 75 %. Efter att allt sammanställts görs 
även här en analys emellan de olika anställningstyperna.

Poängsättningen inför analysen görs enbart av mig själv och innan jag sett 
deras svar, detta för att få en så objektiv poängsättning som möjligt. Jag följer 
inte några satta regler utan det görs endast på sunt förnuft, därför kan inte 
denna undersökning jämföras med någon annan. Resultatet kommer endast att 
ge en bild av hur medvetna och informerade de anställda är på en enda 
arbetsplats. Resultaten kommer att vara mätbara för denna arbetsplats. 

Från de öppna frågorna kan ett resultat fås fram som visar om det är någon 
grupp som har mer utbildning inom området, i form av kurser inom miljö. 
Förslagen om vad som kan förändras på arbetsplatsen skrivs med i resultatet 
och även dessa kommer att analyseras. 

3.2.7.3 Sammanställning av resultat

För att få en bättre överblick av resultaten sammanställs dessa i ett 
exceldokument i form av olika tabeller. Utifrån dessa tabeller kan slutsatser 
dras samt att det blir lättare att jämföra svaren. Tabellerna bifogas som bilagor. 
Se Bilaga 8, 9, 10 och 11.
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Genomförande 

3.2.7.4 Bortfallet i undersökningen

Enligt Per-Erik Bratt, platschef på Vargbroskolan, skulle 19 personer ha arbetat 
på byggnadsarbetsplatsen torsdagen den 7 juni. I undersökningen deltog 16 
personer från skolan och 2 från kontoret, alltså 18 stycken sammanlagt. De tre 
anställda som inte deltog var antagligen inte på plats för frukost och enligt Per-
Erik Bratt var det ingen sjukfrånvaro. 

På Vargbroskolan fanns 2 anställda i arbetsledningen och endast en av dessa 
deltog, även på yrkesarbetarsidan fattas 1 person på bygg respektive UE. 
Eftersom arbetsledningen är den kategori med minst personer, påverkas 
resultatet mest vid sammanställningen av dessa svar, detta är något som därför 
bör beaktas.                          
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4 Resultat
Detta kapitel visar resultatet av enkätundersökningen och vad som kan utläsas 
utifrån denna. Resultaten presenteras i tabeller i form av procentuella enheter 
där även antalet deltagare redovisas för att göra mätvärdena rättvisa. 

4.1 Problematik
Vid analysen av enkäterna kom jag i kontakt med Göran Gerth, miljöansvarig i 
NCC koncernen, han gav mig ytterligare information om miljöpolicyn. Denna 
information gjorde att jag blev tvungen att stryka en fråga i min analys av 
påståendena. Frågan jag fick utesluta var påstående nummer 7, vilken handlade 
om kursen sparsam körning. Från de artiklar jag läst uppfattade jag det som om 
de som kör ett fordon i tjänst är berättigade att genomgå utbildningen men så 
var inte fallet. Endast förare av arbetsmaskiner på Vägverket eller Banverket 
ska i första hand deltaga i utbildningen. Detta på grund av att ”det är varken 
realistiskt eller ekonomiskt försvarbart att låta all personal genomgå kursen”, 
enligt Göran Gerth. 

Det bör även nämnas att alla som deltog i undersökningen var män så det finns 
inga resultat som visar skillnader mellan könen. 

4.2 Miljökurser 
Resultatet av sammanställning med hänsyn till antalet som deltagit i kurser om 
miljö- eller klimatmedvetenhet visas i tabellen nedan, figur 5. Om vi ser till 
anställningstypen visas klart och tydlig att arbetsledningen är mer informerad 
än yrkesarbetarna vilket är en klar fördel eftersom det är de som har ansvaret 
för att allt går rätt till, utan information är detta en omöjlighet. Det kan även 
utläsas att en ung och nyanställd person har stora möjligheter att delta i kurser, 
men dessa resultat kan vara missvisande då det är allt för få i denna kategori. 

Figur 5. Sammanställning kursdeltagande
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Kurs Antal
Anställningstyp
Bygg 33,00% 9
Ledning 50,00% 4
Ålder
20-30 100,00% 1
31-40 0,00% 2
41-50 57,00% 7
Plus 50 0,00% 3
Antal år
2-5 år 100,00% 2
5-10 år 0,00% 2
Plus 10 år 33,00% 9



Resultat

analysen visar också att personer i åldern 41-50 har deltagit i en kurs men 
personer mellan 31 och 40 år samt personer över 50 är kursdeltagandet 0 %. Av 
personer som varit anställda i över 10 år har 1/3 deltagit i någon form av 
miljökurs. 

De kurser som nämns i enkäten är arbetsmiljö steg 1, information om BASTA, 
klimatmedvetenhet och en miljökurs som tog upp miljöpåverkan på bygget, se 
Bilaga 8. 

4.3 Informationsflöde i NCC
Sammanställningen av hur väl informationen når ut till olika målgrupper inom 
NCC gav resultatet som kan avläsas i tabellen nedan, figur 6. Här visas tydligt 
att det är byggnadsarbetarna som är bäst informerade vad gäller miljöpolicyn 
samt vad de är ”skyldiga” att veta och sämst informerade är 
underentreprenörerna. UE har ändå ett godkänt medelvärde, godkänt är det 
över 60 procent. 

Resultaten visar även att det är de yngsta i företaget som är mest 
välinformerade och strax därefter återfinns företagets äldsta anställda. Tabellen 
visar också att antalet år i företaget inte spelar någon större roll i hur väl 
informerade en person är, se figur 6.   

Figur 6. Sammanställning Information
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Medelvärde: Informerad Antal
Anställningstyp
UE 74,0% 6
Bygg 86,0% 9
Ledning 76,0% 4
Ålder
20-30 år 86,0% 3
31-40 81,3% 4
41-50 75,0% 8
Plus 50 84,8% 4
Antal år
2-5 år 86,0% 2
5-10 år 86,0% 2
Plus 10 år 85,3% 7



Resultat

4.4 Miljömedvetenhet i NCC
Den yrkesgrupp i NCC som har den största miljömedvetenhet är under-
entreprenörerna och den lägsta innehar arbetsledningen, se figur 7. Ser vi till 
var svaren skiljer sig, handlar det enbart om hur de transporterar sig till och i 
arbetet. Anställda i ledningen åker mer i arbetet, medan underentreprenörerna 
samåker desto mer.

Återigen ligger de yngsta i topp, vad gäller hur miljömedvetna de är, medan 
personer mellan 41 och 50 år bör arbeta för att få en bättre medvetenhet, se 
figur 7. Precis som i föregående avsnitt, se avsnitt 4.3, så visar antalet år i 
företaget inte på någon större skillnad när det gäller att arbeta för en bättre 
miljö, se figur 7.  

Figur 7. Sammanställning Medvetenhet
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Medelvärde: Medvetenhet Antal
Anställningstyp
UE 87,5% 6
Bygg 84,9% 9
Ledning 75,0% 4
Ålder
20-30 år 91,7% 3
31-40 84,5% 4
41-50 72,0% 8
Plus 50 81,3% 4
Antal år
2-5 år 81,5% 2
5-10 år 81,5% 2
Plus 10 år 84,0% 7



Resultat

4.5 Förslag på förbättring från de anställda
Allra sist i enkäten fanns en fråga om vad den anställde ansågs kunde förbättras 
på arbetsplatsen för att få en högre miljömedveten. De resultat som kunde 
utläsas finns sammanställt här nedan. 

● Mer samåkning

● Gemensam bilpool

● Rörelsevakt på belysning

● Energisparlägen på all teknisk utrustning, timer på motorvärmeuttagen 

● Anslutning av fastighet till fjärrvärme, årlig service på vent- och 
kylinstallationer 

● Arbeta smartare genom fler telefonkonferenser för att minska resorna 
och åk i miljöklassade fordon.

● Använd miljövänliga byggmaterial. 

● Minimera avfallsmängden och transport av avfall 

● Arbeta enligt NCCs miljöpolicy

● Samordna transporter

● Lånebil vid kontoret så att den anställde inte behöver köra egen bil ifall 
de skall åka ut under dagen. 

Alla dessa förslag är bra idéer som ganska lätt kan förverkligas och som vi kan 
utläsa handlar en hel del om bilkörning och transporter, vilket är ett stort 
problem idag. Förslagen kommer främst från arbetsledningen och visar därför 
vad som bör förbättras på kontoret men dessa förslag kan även anpassas till 
byggarbetsplatsen. 

Enkätundersökningen handlade om hur de anställda ansåg sig själva vara 
utifrån ett miljömedvetet perspektiv. Utifrån ovanstående punkter kan vi dock 
hitta en hel del praktiska punkter som kan åtgärdas för att direkt minska 
energiförbrukning och transporter. De anställda är högst medvetna om vad som 
kan förbättras i företaget de arbetar på.
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5 Slutsats och diskussion
I detta kapitel finner vi slutsatser dragna från resultaten i föregående kapitel. 
Kapitlet innefattar även diskussion om slutsatserna samt problem som 
uppkommit under arbetets gång. Till sist finns en sammanställning om vad 
NCC kan göra i fortsättningen för att arbeta mot miljömedvetenhet.  

5.1 Slutsats

5.1.1 Deltagande i miljökurser

Som går att läsa i avsnitt 4.1 skickar NCC sina unga oftare på kurs än de något 
äldre i företaget, detta är fullt förstårligt eftersom de antagligen behöver 
informeras och utbildas i NCCs policy. Antalet personer högre upp i åldrarna 
som närvarat vid en sådan kurs är däremot förvånansvärt lågt, jag anser att alla 
människor behöver uppdateras då och då för att inneha rätt information och 
arbeta på ”rätt” sätt. 

Arbetsledningen är den grupp som har flest deltagare av miljömöten, se figur 5. 
Denna grupp bör alltid vara uppdaterade i vilka krav och riktlinjer som finns 
eftersom de ska leda sin personal. Resultatet visar också att det är de som deltar 
på fler möten än yrkesarbetarna och detta anser jag vara något positivt.

Om vi ser till personer över 50 har ingen av de tre tillfrågade personerna 
genomgått någon form av miljökurs. Även om de har stor erfarenhet behöver 
de alltid uppdatera sig inom olika områden och miljöfrågor är inget undantag. 

Om vi ser till helheten har 5 personer av de tillfrågade 13 NCC anställda 
närvarat på en kurs i miljömedvetenhet, vilket ger en procentenhet på 38. Det är 
klart att vi kan önska att fler kunde genomgå dessa kurser men 38 % är inte 
speciellt dåligt. Det jag anser viktigast är att arbetsledningen i första hand 
genomgår kurser kontinuerligt så att de kan sprida informationen neråt i 
organisationen.

5.1.2 Informationens utbredning  

I avsnitt 4.2 visas tydligt att det är byggnadsarbetarna som är bäst informerade 
vad gäller miljöpolicyn. Det kan även utläsas att underentreprenörerna är sämst 
informerade vilket inte är förvånande, de har sitt egna företag med all dess 
information att ta hänsyn till. En person i UE gruppen säger dessutom att han 
inte blivit informerad om NCCs miljöpolicy vilket visar på att informationen 
inte alltid når ut. Oavsett om personalen arbetar i eller åt NCC ska de vara 
informerad om denna policy för att förbättra miljöarbetet. 
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Oroväckande är att arbetsledningen är sämre informerade än yrkesarbetarna. 
Detta kan dock förklaras av informationen om BASTA, en yrkesarbetare i NCC 
är inte ”skyldig” att känna till programmet medan någon ur arbetsledning ska 
se till att inköpen sker enligt BASTA, se avsnitt 3.1.1.4. Endast hälften av 
ledningen, 2 personer, svarade att de blivit informerade om detta. Nämnvärt är 
dock att en av dessa personer inte visste vad det handlade om och svarade fel 
på kuggfrågan. Jag anser att BASTA är något alla i byggbranschen ska känna 
till, inte endast ledningen. Även om den anställde inte ansvarar för att beställa 
materialet bör de ha en viss kännedom om vad det är de bygger in i 
byggnaderna. För att öka miljöansvaret hos de anställda måste de informeras 
om vilka resurser som finns ute på marknaden.

Figur 6 visar att antalet år i företaget inte påverkar hur väl informerade de är. 
Eftersom NCCs miljöpolicy ändras kontinuerligt bör alla informeras om vilka 
ändringar som skett och uppdateras om vad de arbetar mot, så det ska inte spela 
någon roll hur många år den anställde har inom företaget. 

5.1.3 Miljömedvetenhet i företaget

Medvetenheten grundas i hur väl de anställda arbetar mot NCCs miljöpolicy 
och mätningen gjordes genom en enkätundersökning. Resultatet kan ses i figur 
7, och visar att underentreprenörerna är de som har den största medvetenheten. 
Skillnaden mellan UE och de andra var att underentreprenörerna samåker mer 
och är inte lika beroende av sin bil, vilket gjorde att de fick bättre siffror i 
undersökningen. Arbetsledningen hamnade sist i denna undersökning, detta kan 
förklaras med att de har flera olika jobb runt om i länet som de besöker då och 
då och detta sker oftast ensam. Det finns inget sätt att ta sig dessa platser 
genom lokaltrafik. 

En persons medvetenhet är svårt att mäta och miljömedvetenhet är inget 
undantag, därför är det omöjligt att säga hur väl mina resultat stämmer överens 
med verkligheten. Min analys syftar mot att visa medvetenheten mellan 
arbetsgrupperna och vad som kan behöva förändras. Jag tror att vår 
miljömedvetenhet, inte bara på byggena, är större nu än för några år sedan, det 
kan nog sägas att ”medelsvensson” tänker dagligen på hur han påverkar vår 
miljö. Så om jag ska analysera miljömedveten på NCC och bygget 
Vargbroskolan hävdar jag att den är väl utbredd bland de anställda men att 
deras arbetssituation försvårar. Största biten ligger i att minska på resorna och 
då i första hand för arbetsledningen, de måste helt enkelt bli bättre på att 
planera sina resor. 
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5.1.4 Användbarhet av föreslagna förbättringar

Förslag från de anställda på vad som kan göras inom företaget för att arbeta 
mot en bättre miljö visas i avsnitt 4.5. Det syns tydligt att de anställda vet om 
problematiken kring resorna och ger en hel del förslag på vad som kan göras 
för att minska dessa. De vill satsa på mer samåkning exempelvis genom en 
eller flera bilpooler samt samordna olika transporter. Ett av de mest realistiska 
förslagen var att anordna fler telefonkonferenser för att minska resorna, detta är 
en metod jag tycker skall användas oftare. Det fanns även tankar kring 
motorvärmare, främst då på kontoret. Allt som minskar utsläppen är idéer värda 
att lyssna på. 

För att minska energianvändning finns förslag på att använda sig av rörelsevakt 
på all typ av belysning och här finns inget att argumentera emot. Dessutom 
föreslås energisparlägen på all teknisk utrustning.

5.1.5 Förslag på förbättring mina idéer

Att bygga energisnåla hus utgör en stor del i byggbranschens steg mot lägre 
energikonsumtion. Kraft läggs på att utforma efter klimat, installera de bästa 
klimatanordningar och att använda sunda material. Även under byggnations 
processen kan detta användas. 

● Utforma efter klimat:

1- Planera arbetet efter årstiderna 

2- Använd solenergi under sommarhalvåret

● Installationer:

1- Sänk elförbrukning genom att använda nya energisnåla maskiner

2- Använd endast lågenergilampor

● Sunda Material:

1- Använd endast material godkända från BASTA

2- Källsortera

● Transporter:

1- Minska transporter i tjänst och samåk mer

2- Utbilda personalen i ”sparsam körning”

3- Planera inköpen och använd lokala material
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5.2 Diskussion

5.2.1 Problem

Före påbörjandet av mitt examensarbete hade jag som person en vision om vad 
jag ville uppnå och åstadkomma med detta projekt. Jag ville själv bli mer 
miljömedveten, något som definitivt ligger i tiden, och jag ville se hur ett stort 
företag som NCC jobbar med att uppnå detta. Problemet var hur jag skulle 
utforma projektet så att det blev något som skulle hjälpa NCC som företag 
inom ett område som det redan arbetas hårt med. Till en början var jag allt för 
inriktad på medvetenhet genom energieffektivitet, hur de skulle få ner deras 
energianvändning, men jag kände att detta inte var riktigt det jag ville få fram. 
Efter ett möte med Bo Rom på NCC kontoret i Karlstad hade jag en klar bild 
över vad det hela skulle handla om, miljömedvetenhet hos de anställda. NCCs 
miljöpolicy blev en viktig del i projektet. 

Ett av mina större problem under projektets gång var litteraturstudien, eftersom 
jag har valt att inrikta mig mot produktionsprocessen var det svårt att hitta 
litteratur som är relevant. Det finns miljoner böcker skrivna om hur det byggs 
för att få ett miljömedvetet hus under förvaltningsstadiet, men jag anser att 
även vägen dit är viktig. Större delen av den litteratur som jag kunde använda 
fick jag från NCCs intranät eftersom även sökningen på Internet gav minimalt 
utslag. Dessutom var flertalet av facklitteraturen från tidigt 80-tal, så jag var 
tvungen sålla ut rätt information. För att ha något att jämföra med använde jag 
mig av två andra undersökningar vilka handlade om miljömedvetenhet på 
kontor och utbredningen av miljöbilar, vilka båda gav mig intressant 
information.  

5.2.2 Miljöpolicyn

Genom min analys av miljömålen och miljöpolicyn fick jag en förståelse för 
vad NCC arbetar mot. NCCs miljöpolicy är komprimerad till en enda mening 
och för att till fullo förstå denna policy bör även den beskrivande texten 
studeras. I min analys, se avsnitt 3.2.6.3, visar jag denna text med de fyra 
delmålen. Jag anser att NCCs miljöpolicy täcker de viktigaste delarna inom 
miljöfrågor, med dessa delmål. Jag tror att det mål som de till fullo kan nå är att 
minska användningen av skadliga ämnen, då helst utesluta dem helt. Genom 
sitt arbete med BASTA, se avsnitt 3.1.1, kommer detta att uppfyllas enda 
kravet är att alla arbetsplatser tillämpar EU projektet. 
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Ytterligare en punkt i policyn behandlar ämnet att minska miljöpåverkan och 
då främst på energi- och transportområdet. Här tar de upp att miljövänliga 
arbetsmaskiner. Detta är förstås en viktig punkt men jag saknar vikten av en bra 
fungerande logistik för att ytterligare dra ner på avgaserna. Dessutom bör de se 
över den tillfälliga arbetsplatsen som uppstår vid byggnationer och dess 
energianvändning, så som värme och el, detta är saker som de genom bra 
planering kan reducera.

I underlaget skriver de att de planerar att utföra en enkätundersökning för att 
visa på energieffektiviteten, genom att utföra detta arbete, dock endast för en 
enda arbetsplats, hoppas jag att det kan vara till hjälp.    

En undersökning gjord av Vasakronan, se avsnitt 3.1.3.1, visar 
miljömedvetenheten på kontorsarbetsplatser. Av de tillfrågade personerna är 
det hela 45 procent som hävdar att det inte finns någon miljöpolicy på deras 
arbetsplats som behandlar ämnet transporter, detta ställer jag mig mycket 
frågande till. Enligt min uppfattning är just detta ämne det som vi bör 
koncentrera sig mest på. Vid jämförelse med att 90 % säger sig släcka lyset när 
de går för dagen så borde sättet de transporterar sig på vara viktigare och 
dessutom betyda mer för miljön. Enligt informationsdirektören på Vasakronan 
tyder detta på okunskap och jag är villiga att hålla med, skillnaden i utsläpp 
mellan de olika transportsätten är stor. 

Jag har studerat ytterligare en undersökning vilken handlade om miljöbilars 
framtid i Sverige, se avsnitt 3.1.3.2. Det visades att företag ser mer till 
miljöanpassningen än privatpersoner. Företagen står även för 50 procent av 
dagens nytecknande av bilar vilket visar på att en ökning av miljöbilar är 
möjlig. Jag är själv positiv till miljöbilar och anser att varje företag borde se 
över vilka tjänstebilar som köps in, en ökning av miljöbilar skulle vara 
betydande för vår utsläppsvolym.  

5.2.3 Resultatet 

Det resultat jag kommit fram till genom min undersökning ser för NCCs del 
positivt ut. Även om en undersökning som denna inte har alltför mycket att 
grunda sig i är det ändå en måttstock för vad som kan förbättras.  

För att NCC ska bli bättre som företag inom miljömedvetenhet behöver de 
satsa på sina anställda. Jag anser att de borde försöka att hålla fler kurser inom 
ämnet miljömedveten, och sprida dessa så att varje grupp har någon som är 
utbildad. Dock är det viktigt att tyngdpunkten ligger i att utbilda ledningen i 
första hand, för att de ska klara av att vara en styrande hand.  
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Informera för att de ska känna sig delaktiga samt för att de ska ha rätt 
information till hands. I miljöpolicyn står det att arbetsledningen ska vara 
informerade om BASTA, jag tycker dock att all personal borde informeras för 
att vara säker på att det används. Att göra yrkesarbetarna uppmärksamma på 
vad det är för typ av material de bygger in i byggnaden kommer bara att göra 
dem mer medvetna. Problemet ligger även i att ledningen är för dåligt utbildade 
vad gäller BASTA, för att skapa hälsosamma hus och en hälsosam arbetsmiljö 
känns det naturligt att satsa på detta.  

De flesta av de anställdas förslag har även jag haft i åtanke när jag funderat 
över vad som kan göras för att minska energiförbrukningen för att värna om 
miljön. Transporterna av människor och material är ett stort problem och 
behöver lösas. Vid en effektiv planering inför kommande projekt kan de 
minska vissa av dessa transporter, exempelvis planeringen av arbetskraft. De 
kan använda sig av flera personer från samma ställe för att använda sig av 
samåkning. Dessutom bör de planera inköpen så att om det går minska 
materialtransporterna till byggarbetsplatsen. 

För att dra ner på energin bör vi tänka på vilka installationer som används både 
under byggtid samt förvaltningen. De förslag som jag kommit fram till men 
inte fanns med bland de anställdas förslag handlade om att bygga i samverkan 
med klimatet. Precis som förr i tiden, då de arbetade efter klimatändringarna. 
Problematiken nu förtiden är dock de korta byggtiderna vilket är svårt att 
avhjälpa, vid möjlighet bör de absolut anpassa sig efter klimatet. För att 
utnyttja detta till max kan solenergi användas under byggnation på 
sommarhalvåret, problemet här är de stora kostnaderna. Jag hoppas att detta 
blir ett alternativ i framtiden. Något som dock borde vara tillämpat nu är att 
använda sig av lokala material dels för att minska transporterna samt att gynna 
de lokala handlarna. Även här är det en fråga om ekonomi. 
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Första lektionen i sparsam körning fick Roads personalchef Hans Säll och 
Constructions chef Olle Ehrlén av bilskolelärare Richard Ferm. 
Alla förare ska utbildas i sparsam körning 
Text: Göran Kristiansson 
Bild: Rolf Adlercreutz 
Storkunder har enats om gemensamma miljöregler. 
SOLNA:
■ Alla som rattar NCC:s bilar och arbetsmaskiner ska nu gå på kurs i 
sparsam körning. Göran Gerth, miljöansvarig inom koncernen, ser många 
fördelar. Han berättar att det är ett antal faktorer som har triggat fram 
beslutet. Koncernen har i miljöpolicyn åtagit sig att minska företagets 
klimatpåverkan och transporterna och användningen av fossila bränslen 
hamnar då snabbt i fokus.
– Vi vet att sättet att köra spelar roll för hur stor bränsleförbrukningen blir. 
Med en medvetet sparsam körteknik kan vi påverka transporternas 
klimatpåverkan, säger han.
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1 500 på kurs
Samtidigt har ett antal större kunder, 
Vägverket samt Stockholm, Göteborg och 
Malmö kommuner, enats om gemensamma 
miljöregler för sina entreprenadavtal. Där 
krävs bland annat att leverantörernas bilar 
och arbetsfordon körs av förare som är 
utbildade i sparsam körning. Några 
uppdragsgivare har redan infört kravet i 
sina upphandlingsregler, andra är på gång.
– Vi har målsättningen att minst hälften av 
förarna av våra fordon och arbetsmaskiner 
inom entreprenader åt Vägverket samt 
Stockholm, Göteborg och Malmö ska ha 
genomgått utbildningen före årsskiftet. Året 
därpå, före utgången av 2007, ska alla 
förare ha gått kursen. Det kan röra sig om 
mellan 1 000 och 1 500 anställda, säger 
Göran Gerth. Det gäller givetvis också som 
ett krav på förare till fordon och maskiner vi 
köper som underentreprenörer.
– Utbildningen är i linje med vår policy, men 
kravet från kunderna ökar förstås trycket på 
oss att genomföra utbildningen.

Ser fler fördelar 
Ett pilotförsök körs nu inom en 
underhållsentreprenad hos Täby kommun, 
Täbyprojektet. För den fortsatta 
utbildningen har NCC tecknat ett avtal med 
STR, Sveriges Trafikskolors Riksförbund, 
som ska garantera att det finns kompetenta 
lärare att tillgå överallt i landet. 
Utbildningen kostar förstås pengar, omkring 
1 300 kronor per förare av lätta fordon och 
nästan tre gånger så mycket för dem som 
kör tunga arbetsredskap. Men man kan 
räkna med att relativt snart få tillbaka pengarna i form av bränslebesparing 
och mindre slitage på fordonen. Enligt Vägverkets beräkningar går det att 
minska bränsleförbrukningen med mer än 10 procent med ett vettigare sätt 
att köra.
– Kostnaden för utbildningen är intjänad inom ett par år, säger Göran 
Gerth. Och han ser fler fördelar:– Erfarenheter visar också att arbetsmiljön 
blir bättre. Med ett lugnare körsätt trappas tempot ner och olycksrisken 
minskar. Och våra förare har förstås kunskapen med sig när de kör privat, 
så effekten gynnar både individen, företaget och miljön.

■ Med sparsam körning kan man 
sänka bensinförbrukningen med 
mellan 4 och 10 procent. Det 
handlar inte om att köra sakta. 
Tvärtom, de flesta kör med högre 
snitthastighet i stadstrafik sedan 
de lärt sig metoden.

Här är en snabbkurs:
1. Kör med framförhållning, undvik 
stopp. Rulla fram mot korsningar 
och trafikljus (släpp gasen men 
koppla inte ur).
2. Växla upp tidigt och kör på så 
hög växel som möjligt, innan 
motorn når 3 000 varv. Hoppa 
över växlar när det går.
3. Kör med jämnt gaspådrag och 
håll hastighetsgränserna. 
4. Motorbromsa. Växla ner strax 
innan motorvarvet 1 200– 1 300.
5. Kör inte på tomgång. 
6. Rulla i medlut, håll jämnt 
gaspådrag i motlut. Försök få fart 
före ett motlut så att du kan 
använda en hög växel i backen. 
Öka inte pedaltrycket på vägen 
upp. Försök att utnyttja farten från 
föregående nedförsbacke.
7. Använd motorvärmare. En och 
en halvtimme är lagom vid 15 
minusgrader.
8. Serva bilen regelbundet. Fyll 
gärna i 10–15 procent över det 
rekommenderade ringtrycket.
9. Ta bort takbox och töm 
bagageutrymmet på sådant du inte 
behöver åka omkring med.
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Bilaga 2 Sida 1
KRAVSPECIFIKATION 

 UTFÖRARE: 

 SARA ERIKSSON
 Svartsjövägen 1
 653 46 Karlstad
 Tel: 0706-869849

BESTÄLLARE:

NCC CONSTRUCTION
Bo Rom
651 03 Karlstad
Elverumsgatan 7
Tel: 054-17 08 79

KRAV 1.

Med en enkätundersäkning kunna visa om NCC:s miljöpolicy nått ut till alla inom 
företaget, på projektet Vargbroskolan i Storfors. 

KRAV 2. 

Ta fram eventuella skillnader mellan NCC anställda och underentreprenörer när det 
gäller hur väl informationen har nått ut. 

KRAV 3. 

Ta fram eventuella skillnader mellan byggnadsarbetare och ledningen när det gäller 
vilken information som nått ut. 

KRAV 4.

Genom analyserande av resultatet ge NCC en uppfattning av hur NCC:s miljöpolicy 
efterlevs på projektet Vargbroskolan i Storfors.

KRAV 5.

Att sammanställa resultatet i en slutrapport och genom den ge NCC ett mätbart värde 
av energimedvetenheten på företaget, under projektet Vargbroskolan. Ta fram de 
anställdas egna åsikter och förslag, med tyngdpunkt på energianvändning.   

 Datum: 2007-04-2
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Bilaga 6 
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ENKÄT OM MILJÖMEDVETENHET

Denna enkät syftar till att ge en bild av hur informationen inom NCC når ut och 
hur den senare efterlevs hos de anställda. Tanken är att alla anställda på 
nybyggnationen Vargbroskolan ska vara delaktiga och besvara denna enkät. 
Undersökningen är en del av ett examensarbete och den är helt anonym. 

Vid frågor och funderingar kan ni kontakta: 
Sara Eriksson på bb04ersa@ing.hj.se 
eller på telefon: 0706-869849
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Kryssa i rutan framför det svarsalternativ som stämmer in på Er.

1.  Kön
 Man  Kvinna

2.  Ålder
 < 20  20-30  31-40  41-50  >50

3.  Vart i projektet är du anställd?
 Arbetsledning  Byggnadsarbetare  Underentreprenör

4.  Hur länge har du varit anställd på NCC? (besvaras ej av UE)
 < 1år  1-2år  2-5år  5-10år  >10år

Nedan följer 9 påståenden (fråga 5-13) kryssa ditt svar i rutan:

Stämmer Stämmer
    inte

0. Du använder din bil i arbetet            

1. minst 3ggr/vecka            

2. Du samåker till/i arbetet            

3. Du har genomgått kursen sparsam körning            

4. Du har blivit informerad om BASTA            

5. BASTA handlar om bra arbetsförhållanden            

6. Det finns möjlighet till sortering av avfall på 

arbetsplatsen

7. Du utnyttjar möjligheterna till sortering på 

din arbetsplats

8. Du har blivit informerad om NCCs miljöpolicy            

9. Du arbetar till stor del enligt NCCs miljöpolicy            
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14 a. Har du för deltagit i någon kurs, för NCCs räkning, som handlat 
om miljö- eller klimatmedvetenhet?

 Ja  Nej

14 b. Om Ja, vad handlade denna kurs om och vad fick du ut av den?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                              
                                                                                                                                             
                                                                                                                                               

15. Har Du några egna förslag eller idéer om vad som kan förändras på 
Din arbetsplats för att minska klimatpåverkan? 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

16. Övriga Synpunkter.
                                                                                                                                            
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                          
                                                                                                                                           

Tack för Din medverkan!
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UPPHANDLING AV SVENSKA LEVERANTÖRER

1. NCC:s Miljöregler för leverantörer i Sverige
                                                                                              2006-01-01

1. SYFTE
NCC arbetar med miljömålen:
• Skapa hälsosamma bebyggda miljöer1

• Minska klimatpåverkan
• Minska användningen av skadliga ämnen
• Bidra till återvinning av material och produkter

En förutsättning för detta är ett nära samarbete med våra leverantö-
rer2.

2. LEVERANTÖRENS MILJÖARBETE
UE ska redan vid anbudsgivningen föreslå och sedan fortlöpande 
under avtalstiden vidta åtgärder för att minimera negativ miljö-
påverkan i sitt åtagande.

För alla leverantörer gäller:
• På NCC:s begäran ska leverantören lämna redovisning över sitt 

projektspecifika miljöarbete och hur man medverkar till att 
uppfylla NCC:s miljömål. Detta arbete ska regelbundet följas 
upp tillsammans med NCC.

• Större avvikelser från NCC:s miljöplan/miljöanalys ska omgå-
ende rapporteras.

3. MILJÖKOMPETENS
Personal som arbetar på NCC:s uppdrag i ett projekt ska känna till 
betydelsen av NCC:s miljömål och att kraven i NCC:s verksamhets-
system följs, samt förstå projektets miljöarbete och miljöpåverkan 
och vilken inverkan deras eget arbete har på detta. 

Entreprenörer som utför arbete på NCC:s uppdrag ska kunna visa 
att deras anställda har den kompetens som krävs.

På NCC:s begäran ska UE:s personal delta i miljöinformation.

4. PRODUKTVAL OCH PRODUKTDEKLARATION
Vid projektering ska varor och systemlösningar väljas så att hälso-
samma förhållanden under och efter byggtiden skapas. Den totala 
hushållningen med material, energi, vatten och andra naturresurser 
under byggproduktionen och driftsskedet ska beaktas.

BASTA

BASTA-kraven tillämpas på byggvaror och på kemiska produkter 
som används vid byggnationen.

Generellt: Materialleverantörer, UE och konsulter ska i sitt åtagande 
i första hand välja varor som är registrerade i BASTA-systemet. 
Materialleverantörer ska se till att deras varor registreras i BASTA-
systemet, om detta är möjligt3.

NCC-avtal: I väntan på att varor blir registrerade i BASTA-systemet 
ska leverantör direkt till NCC kunna visa att de aktuella varorna 
uppfyller BASTA-kraven. Dokumentation och kompetens enligt 
avtalsvillkoren i BASTA-systemet (bilaga A) krävs. Försäkran enligt 
bilaga B ska lämnas.

Projektavtal: I väntan på att varor blir registrerade i BASTA-
systemet ska försäkran (se bilaga B) om att varorna klarar BASTA:s 
egenskapskriterier (bilaga C) lämnas. För totalunderentreprenader 
ska dessutom på NCC:s begäran redovisning av varor och tillverkare 
överlämnas. Om entreprenören i sin tur anlitar andra entreprenörer är 

1 Med hälsosam miljö avses i detta sammanhang fri från skadliga 
emissioner från material, begränsad bullernivå, god kvalitet på luft 
och vatten, fri från giftig och förorenad mark och begränsad 
påverkan på den biologiska mångfalden och ekosystemen.

2 Med leverantörer avses materialleverantörer, underentreprenörer 
(UE) och konsulter.
3 Se kraven i BASTA-systemet, www.bastaonline.se

han skyldig att ta med kraven i dessa miljöregler i avtalen med sina 
underentreprenörer och begära in försäkran om BASTA-kriterier.

Undantag från BASTA
Om det inte är möjligt att använda varor som klarar BASTA-kraven 
ska leverantören redovisa vilka andra varor som används, samt 
motivera varför det inte går att använda varor som klarar BASTA-
kraven. Produktvalet ska godkännas av NCC:s upphandlande enhet.

Vid varje förändring av en varas kemiska sammansättning eller 
utbyte av vara mot likvärdig ska leverantören förvissa sig om att 
varan uppfyller NCC:s krav.

Deklarationer

Materialleverantörer ska tillhandahålla byggvarudeklarationer 
(enligt Kretsloppsrådets mall, se 
http://www.kretsloppsradet.com/Projekt_och_skrifter.asp#byggvarud
ekl ) samt göra dessa åtkomliga på Internet. Webbadressen där 
bladen återfinns ska anmälas till Byggarnas BVD-plats (se bilaga D).

Leverantörer av kemiska produkter ska göra säkerhetsdatablad för 
märkningspliktiga produkter tillgängliga på Internet, och webbadres-
sen ska anmälas till Byggarnas BVD-plats.. Om inte annat 
överenskommits ska dessutom säkerhetsdatabladen skickas till 
aktuell arbetsplats senast när produkterna levereras.

Förteckning
UE ska för platsledningen redovisa säkerhetsdatablad för de märk-
ningspliktiga kemiska produkter som kommer att hanteras på arbets-
platsen samt en förteckning (se bilaga E) över dessa produkter, i god 
tid före arbetets utförande.

För UE gäller också att de personer som hanterar kemiska produkter 
ska vara väl förtrogna med innehållet i gällande säkerhetsdatablad.

5. TRANSPORTER
Metod och omfattning av materialleveranser och persontransporter 
ska väljas så att minsta möjliga negativa miljöpåverkan uppstår.

Farligt gods ska transporteras i enlighet med gällande lagstiftning.

6. MATERIALHANTERING
Allt material ska hanteras med omsorg så att eventuella miljö- och 
hälsorisker eller skador inte uppkommer4.

7. RESTPRODUKTER
Uppkomsten av restprodukter ska minimeras. För UE gäller dess-
utom att restprodukter ska källsorteras enligt arbetsplatsens anvis-
ningar. Om uppdraget genererar farligt avfall ska detta omhändertas 
av UE om inte annat avtalas. 

8. ANDRA MILJÖKRAV
NCC förbehåller sig rätten att utföra miljö- och kvalitetsrevisioner 
hos leverantören. Även riktade revisioner avseende kraven i BASTA-
systemet kan förekomma.

Reglerna i detta dokument gäller i tillägg till krav som framgår av 
avtalshandlingarna i varje enskilt fall.

BILAGOR ATT HÄMTA PÅ WWW.NCC.SE/INKOP
Bilaga A: BASTA:s Avtalsvillkor
Bilaga B: Försäkran om BASTA
Bilaga C: BASTA:s egenskapskriterier (ersätter NCC:s 
Avvecklingslista)
Bilaga D: Info om Byggarnas BVD-plats
Bilaga E: Mall för förteckning av märkningspliktiga kemiska pro-
dukter

4 Leverantören ska se till att materialet inte utsätts för skadlig fukt, 
att materialet inte blir skadat under transport, att kemikalier inte 
läcker ut, att varans kvalitet och funktion inte förändras, etc.
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