
DIALOGDAG ANG MILJÖANPASSAD HYDRAULOLJA 2015-09-22

Välkomna till dialogdag 

angående miljöanpassade 

hydrauloljor!



TRANSPORTÖRSNÄTVERKET 

MED KUNSKAP SOM DRIVKRAFT

Drivmedel, miljö och trafiksäkerhet

TRB SVERIGE AB

‣ TRB:s delägare omsätter ca

12 miljarder kr

‣ Förfogar över mer än 7000 fordon och 

maskiner

‣ Utgör en betydande del av svensk

åkerinäring

‣ Gemensamt äger och driver TRB-företagen

drygt 100 drivmedelsanläggningar i Sverige



Sveriges åkeriföretag



BAKGRUND & SYFTE

 Miljöanpassad hydrauloljor i stort fokus för ca 10 år sedan. 

 Frågan aktualiseras igen bl.a. utifrån ställda kundkrav.

 Uppfattar olika besked om miljöanpassade hydrauloljors tillämpning

 Oklara över åtgärder som behöver vidtas

VI VILL ATT DENNA DAG SKALL:

 Bidra till ökad samsyn om nuläget kring användande av miljöanpassade 

hydrauloljor hos flera betydande aktörstyper. 

 Ligga till grund för fortsatta ambitioner för tillämpning av nämnda oljor inom 

bygg- och anläggningstransporter/-verksamhet.



INBJUDNA/DELTAGARE

 Beställare/transportköpare

 Oljetillverkare/-leverantörer

 Påbyggare/tillverkare av utr

 Fordons-/maskinleverantörer

 Brukare/transportörer/entreprenörer

 Sakkunniga

 Media

”Hellre rätt deltagare än många”

+



AGENDA
Kl. 10:00 BAKGRUND OCH SYFTE MED DIALOGDAGEN - Fredrik Landegren och Peter Hildingsson, TRB Sverige

Kl. 10.15 ERFARENHETSEXEMPEL KRING MILJÖANPASSADE HYDRAULOLJOR

- Marcus Wendel, Sveriges Åkeriföretag - Kent Möller, Schakt i Väst

Kl. 11.00 MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR
- Marcus Vestergren, SP Sveriges Forskningsinstitut

Kl. 11:30 - LUNCH -

Kl. 11.30 BESTÄLLARES SYN PÅ MILJÖANPASSADE HYDRAULOLJOR EX. VID UPPHANDLING - Maria Aronsson, Göteborgs stad 

Kl. 13.00 FORTS. BESTÄLLARES SYN PÅ MILJÖANPASSADE HYDRAULOLJOR EX. VID UPPHANDLING - Manuel Flores, NCC 

Kl. 13.15 OLJELEVERANTÖRERS MÖJLIGHETER OCH EV. BEGRÄNSNINGAR FÖR MILJÖANPASSNING AV HYDRAULOLJOR

- Åke Byheden, Binol AB - Mayte Pach Aige, Statoil Fuel Retail

Kl. 14.00 TILLÄMPNING OCH ERFARENHET AV MILJÖANP HYDRAULOLJOR HOS TILLVERKARE AV UTR/PÅBYGGNAD

- Jan Jonsén, HIAB 

Kl. 14:30 - KAFFE & FIKA -

Kl. 15:00 FORTS. TILLÄMPN OCH ERFARENHET AV MILJÖANP HYDRAULOLJOR HOS TILLVERKARE AV UTR/PÅBYGGNAD

- Per Wulf, JOAB - Robert Axelsson, Konecranes Lift Trucks

Kl. 15:45 ÖVRIGA FRÅGOR OCH KOMMENTARER

Kl. 16:00 UPPSUMMERING & SLUTSATSER

Kl. 16:30 AVSLUTNING



HISTORIK

 Kemikalieinspektionen + Lst i 

Västra Götaland, 1992

 Behandlade smörjmedel däribland 

hydrauloljor

 Beskrev smörjmedels uppbyggnad 

samt flöde i samhälle.

 Då: 

Ca 180.000 m3 smörjmedel/år

Ca  10.000 m3 additiv/år

(Sverige)



HISTORIK



HISTORIK: STÖDJANDE DOKUMENTATION & LISTOR

”Miljöegenskaper” ”Funktions/-driftskrav”



HISTORIK: TRB-LISTA ; KRITERIER & RÅD



STOCKHOLM STAD-> STHM VATTEN

Stockholm Vatten, Anders Jansson 2015-09 (via Per-Erik Östlund)

 Hur hanterar ni miljöanpassade hydrauloljor i upphandling idag?

”Ja vi har dessa krav i enlighet med de stadsgemensamma miljökraven. Följer upp kraven via Svensk 
Maskinprovning. Dessa har också vid något tillfälle gjort provtagning av olja för test för att se om den är 

miljöanpassad olja. Man måste då alltid be om att entreprenören redovisar vilken olja som används. Vi 

testar alla maskiner och transportfordon i entreprenaderna av stadens ÅVC via SMP i samband med 

entreprenadsstart. Inom insamlingen har också skett bakåt i tiden.”

 Kommer dess betydelse i era upphandling förändras framåt?

”Vet inte i dagsläget. Vi upplever att när vi följer upp dessa via Svensk Maskinprovning SMP så har man sett 

avvikelser.

 Vilka erfarenheter har ni/man i Sthm Stads omgivning kring användandet?
”Det förefaller som om entreprenörerna inte uppmärksammar att kravet finns. Man tycker också att de är 

dyrare”

 Finns vilja att göra anpassningar/betalningsvilja för gå över till bättre miljöanpassade 

hydrauloljor?
”Se ovan. Upplever att man avstår för att oljan är dyrare och kan ha sämre egenskaper.”



STOCKHOLM STAD-> TRAFIKKONTORET

Trafikkontoret, Sofie Pandis Iveroth 2015-09 (via Per-Erik Östlund)

 Hur hanterar ni miljöanpassade hydrauloljor i upphandling idag? 

”Vi ställer krav i enlighet med stadens miljökrav på entreprenader, se bifogade dokument. IAFC.518 anges 
viten kopplat till detta.

 Kommer dess betydelse i era upphandling förändras framåt? 

”Ja utifrån reviderade miljökrav på entreprenader.”

 Vilka erfarenheter har ni/man i Sthm Stads omgivning kring användandet? 

”Inga viten utgår trots att miljöklassade hydrauloljor inte används?”

 Finns vilja att göra anpassningar/betalningsvilja för gå över till bättre miljöanpassade 

hydrauloljor? ”Varierar troligtvis.”

”Se även direkt info från SMP som genomför våra stickprovskontroller”



STOCKHOLM STAD-> TRAFIKKONTORET-> SMP

Joakim Elvius (SMP) via Sofie Pandis Iveroth (Trafikkontoret Sthm)

Debatten om att miljövänliga hydrauloljor förstör maskinernas hydraulsystem har pågått sedan kravet infördes 

(jag har för mig att det var 2002). Det var problem med dessa oljor i början eftersom oljorna inte var anpassade 
till maskinerna (det var i princip rapsolja) och maskinerna inte var anpassade till oljan (vissa typer av gummi i 

t.ex. tätningar blev hårda eller svällde). Många maskiner havererade på grund av detta och då drev 

entreprenadmaskins ägarnas intresseorganisation, ME, frågan och kommunerna såg mellan fingrarna 

beträffande vite på fel olja fram till de nya kraven som kom 2012. Anledningen till detta är att man anser att 

oljorna och maskinerna idag är anpassade till varandra. Man stöder sig bland annat på en undersökning som 
olika maskintillverkare gjorde tillsammans med oljetillverkare och som visade att slitaget på systemen snarare 

var lägre med miljöolja än med konventionell olja.

De flesta större tillverkare av entreprenadmaskiner har idag egenbrandade miljöoljor som är godkända 

för deras maskiner eller så har de godkänt användning av något eller några fristående fabrikat.

Det finns maskintillverkare som fortfarande hävdar att deras maskiner förstörs vid användning av miljö 
olja och därför sätter kortare garantitid vid användning av denna olja men jag har inte fått någon 

förklaring till varför.

En förklaring till att det fortfarande är problem kan vara att det krävs lite mer av användaren av oljan för att 

den skall fungera bra. T.ex. får inte miljöolja blandas med vanlig mineralolja, den är känsligare för fukt och den 
kräver andra medel vid tvätt av maskinen.



AVSLUTNING

Presentationer publiceras på 

www.trb.se. Länk mailas till 

alla deltagare inom kort

http://www.trb.se/

