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Entreprenören och åkaren perspektiv i miljökarusellen sedan 1997 

Vi välkomnar en tydlig lista på de oljor som kan och får användas!  

Ju tydligare ju bättre går den att blanda med annan olja och så 

vidare.   

Man började prata om miljökrav på arbetsmaskiner redan 95-96, 

Man fick då främst uppfattningen om att man skulle börja ställa krav 

på utsläppen och den påverkan vi hade på den dåliga luften i Stan 

och inte minst på den globala uppvärmningen. (Kia Andreasson sa på 

ett ME möte, dessa stora vidriga och smutsiga maskiner) då hon kom 

i kontakt med dem när hon cyklade förbi en stor arbetsplats där man 

bytte spårvagnsrälsen mellan Linnéplatsen och Opaltorget. Kraven 

skulle gälla de tre storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm 

samt trafikverket. Att de skulle ha gemensamma miljökrav vid 

upphandling av entreprenader.  

De kommande åren spekulerades det vilt om hur dessa krav skulle 

gälla och hur de skulle påverka oss maskinägare, men en sak stod 

klart bara ett par veckor innan kraven skulle träda i kraft att de 3 

största beställarna i vår region Göteborg stad, Vägverket och 

Banverket skulle hålla samma krav rakt igenom. Det var bara lite 

smärre justeringar som skulle till för att de skulle vara helt överens. 

Vips var vi framme: De tre stora var inte överens, Trafikverket skulle 

kvotera miljön i procent på sina arbetsplatser då man insåg att deras 

egen vagnpark var i sådant skick att de knappast skulle hinna med 

och än mindre ekonomiskt att byta upp sig, istället lät man maskin 

ägarna få reda på att kraven gällde alla underentreprenörer. Man 

pratade diesel högt och lågt och de olika motorkrav som fanns att 

tillgå och man retade sig på ålderskravet som var 8 år för en 

entreprenadmaskin oavsett skick. Men man glömde att nämna 

kraven på hydrauloljan, Vad snackar de om, vilka oljor Då började 

Cirkusen på riktigt!  
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Vissa hittade en fantastisk affärsidé Man försökte sälja in miljöoljor 

till oss entreprenörer utan tillverkarens godkännande eller 

medgivanden (den ene bättre än den andre, tänk er själva när det 

står en säljare som imiterar Bert Karlssons bättre än han själv på bred 

skaradialekt: de här mina herrar är så pass rent att man skulle kunna 

ha det i matlagningen eller rent av dricka det utan problem möjligtvis 

lite gaser i magen sådär)  

Jag kan inte minnas att jag sett just den oljan fler gånger eller i någon 

lista.   

I nästa stund så var det så pass giftigt att man inte kunde odla något 

där oljan varit kontakt med jorden. 

Oljor som var direkt farliga frät och brännskador blev vanliga både på 

mekaniker och maskinister, färgen flagnade på maskiner som fått 

oljespill på sig hydraul pumpar havererade, slangar och 

gummitätningar åts upp och plötsligt så läckte våra maskiner olja 

entreprenören stod med kostnader ingen vill kännas vid. Allt mellan 

ett par tusen till flera hundratusen.  Man hamnade som en åsna 

mellan 2 hötappar och de bägge hade självklart rätt ena sidan 

oljeleverantören och andra tillverkare/säljare man hamnade i tråkiga 

diskussioner mellan tillverkare och maskinägare. I vissa fall var det 

även en stackars entreprenör som blivit vitesålagda av staden att 

byta olja utan att ha en godkänd olja att byta till.     

Maskinleverantörer tog fortsatt avstånd ifrån dem eftersom man 

visste för lite hur de påverkade maskinerna och dess hydraulsystem 

för att kunna lämna garantier. 

Detta påtalades för Göteborgs miljökontor ett flertal gånger under 

åren men de lyfte på axlarna och sa att det inte vårt problem.  

Men de insåg snabbt att man måste ha en kontrollenhet, som kan 

följa upp och kontrollera att kraven efterlevs, men hur skulle man 

finansiera det för helt gratis är ju inte en sådan tjänst. Man la sonika 

beslag på den miljöpeng som man utlovat till entreprenörerna som 

efterlever kraven, man lejde ut kontrollen till platschefer och annat 
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folk i byggarnas egna kvalitetssystemen där miljön ofta hamnade i 

rum nr 2 efter lönsamheten.  

Flertalet av de maskinägare köpte maskiner som inte omfattades av 

garantier,  

Först Därefter presenterades kraven mer specifikt enligt Svensk 

Standard SS 15 54 34. 

som är särskilt inriktade på entreprenader som utförs i områden som 

kräver försiktighetsåtgärder såsom mark under grundvattennivån, 

skyddsområden för dricksvatten täckt och miljöskyddsområden eller 

liknande. För de tre storstäderna innebär dessa miljökrav i princip att 

hydraulolja alltid skall uppfylla miljökraven i Svensk Standard             

SS 15 54 34. 

SPs lista bygger på att tillämpa SS 15 54 34, utgåva 5 enligt den 

granskningspraxis som etablerats av projektet "Ren Smörja", vilket 

påbörjades av Göteborgs Stad i samråd med Kemikalieinspektionen. 

Genom en överenskommelse med Göteborgsregionens 

kommunalförbund och Miljösekretariatet i Göteborgs Stad publicerar 

SP listan sedan 1998." 

(ME möte i Göteborg med en av de stora tillverkarna 2003 vill jag 

minnas det var då vi påtalade detta problem och ovilja från deras sida 

till de oljor som vi föreslogs, Ni är inte tillräckligt intressanta inte 

tillräckligt stora för att höras, de maskiner som säljs i Sverige 

motsvarar ett litet nålstick på min karta och gör varken från eller till i 

min värld). 

fördelen av detta möte var nog att även tjänstemän från staden och 

trafikverket var inbjudna och fick höra sanningen, man tog det till sig 

och blev mer intresserade av att det skulle bli rätt. 

Men även de upptäckte nackdelar med att försöka hålla sig 

uppdaterad, den olja som får användas idag passar inte i morgon 

men poppar upp igen efter ett tag och kan åter igen användas.          
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2006 höjdes ribban ytterligare man gick till bättre motorer steg II och 

fortsatte att fumla med oljekraven 

Men än idag så förefaller det inte helt enkelt att beställa en maskin 

eller en lastbil entreprenören eller åkaren får själv vara vaken och 

tala om att han eller hon är verksam i Göteborg.  

Det tråkiga i hela den här historien är att en av dem som skrivit under 

och drivit projektet är den som fortfarande missköter sig mest.  

Man efterlever fortfarande kraven så pass dåligt att man borde 

skämmas. 

Jag vågar köra ut hakan och påstå att vi som följt dessa riktlinjer rakt 

igenom sedan de trädde i kraft. Så finns det inget företag i någon 

annan bransch som betalt ett så stort pris procentuellt sett till 

omsättningen som maskinentreprenörer och åkare i dessa tre 

storstäder för miljön. 

 

Kan ni göra vårt val tydligare till att välja rätt så är ni hjärtligt 

välkomna.     


