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FÖRORD 

Detta dokument beskriver Svensk Undervattensentreprenader AB:s, (i dokumentet benämnt 
SUAB) miljösystem och ska vara ett hjälpmedel att styra miljöarbetet i verksamheten samt 
skapa tilltro till att företagets verksamhet har förmågan att genomföra åtagande i projekt form 
med så liten skada för miljön som möjligt. 
 
Miljöstyrningssystemet ansluter till Svensk Standard SS-EN ISO 14001:2015 med 
anpassning till vår verksamhet. 

 
All projektanknuten personal ska utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med 
uppdragsanpassade miljöplaner, rutiner och instruktioner baserade på miljösystemet. 
 
Företagsledningen är ansvarig för utformning, tillämpning, underhåll och revidering av 
miljösystemet, rutiner och instruktioner. 
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1. ORIENTERING 

Miljösystemet är ett hjälpmedel att styra miljöarbetet i 
företagets anläggningsverksamhet. 

2. VÅR MILJÖORGANISATION/ANSVARIGFÖRDELNING 

Kontaktperson Miljö: 
Pelle Hansson 
Svensk Undervattensentreprenader AB. 
Telefon 010-498 46 00 eller 0733-506800 

Miljöansvarig för uppdraget:   
Pelle Hansson 

Miljörond:  
Kommer att genomföras i samband med skyddsrond. 

Intern miljöuppföljning: 
Kommer att genomföras fortlöpande. 

3. RIKTLINJER FÖR UNDERENTREPRENÖRER 
OCH INLEJD PERSONAL 

 Underentreprenörer och inhyrd personal verksamma på detta uppdrag 
är skyldiga att i tillämpliga delar följa miljöplanen. 

 Miljö tillsammans med arbetsmiljö skall vara en stående punkt på dagordningen vid 
samordningsmöten. 

 Entreprenör har att vid begäran av SUAB, på egen bekostnad medverka i miljörond. 

  



 
 

 
 

4. VÅRT MILJÖKONTROLLSYSTEM 

4.1. PERSONALENS ENGAGEMANG 

I syfte att öka medvetenheten för miljöaspekter i arbetet och för att få förståelse för 
eget aktivt miljöarbete, kommer de identifierade miljöaspekter enligt vår 
uppdragsanpassade miljöplan att tas upp med all berörd personal 
i samband med etableringsträffar/uppstartsmöten. 

4.2. ALLAS ANSVAR/EGENKONTROLL 

Varje arbetstagare 
 

 har ett eget ansvar för att minimera de negativa konsekvenserna på miljön 
 ska samverka i syfte att åstadkomma en så säker och olycksfri arbetsmiljö att 

okontrollerade miljöfarliga utsläpp inte uppstår 
 har skyldighet att underrätta uppdragsansvarig vid upptäckt av oplanerad 

händelse/situation som kan innebära negativ miljöpåverkan. 

4.3. MILJÖROND/MILJÖOMBUD 

Miljörond utförs av uppdragsansvarig och miljöombud, eventuellt även skyddsombud. 
Miljöplanens miljöaspekter följs upp. Iakttagelser med åtgärdsprogram noteras i 
miljöprotokoll. 
 
Miljöombudet 
 

 bör ha ett personligt intresse och engagemang för miljöfrågor. 
 ska fungera som stöd- och kontaktperson i miljöfrågor mellan personal och 

uppdragsansvarig 
 fungera som stöd för uppdragsansvarig för att upprätthålla miljöplanen. 
 

4.4. INTERN MILJÖUPPFÖLJNING 

SUAB:s miljöansvarige kommer att utföra en miljöuppföljning och därmed tillförsäkra 
att miljöplanen når sitt syfte att minimera negativ miljöpåverkan. 

  



 
 

 
 

5. MILJÖASPEKTER , KONTROLLÅTGÄRDER/RUTINER 

5.1. BULLER 

 Kontrollåtgärder/rutiner 
 
Bullrande arbeten 
För att undvika störningar av buller • Direktiv ges av uppdragsansvarig 
och uppfylla beställarens krav kommer  till berörd personal. 
arbetena att utföras inom bestämda tids- • Klagomål kommer att delges  
ramar och med bullerdämpade maskiner,  beställaren. 
vilket gör att kraven kan uppfyllas. 

5.2. VIBRATIONER 

 Kontrollåtgärder/rutiner 
 
Vibrationsalstrande byggarbeten 
Vid maskinval väljs vibrations- • Egenkontroll 
dämpande maskiner. 
 
Vibrationsalstrande sprängningsarbeten 
Se ”Riskanalys med avseende på 
vibrationer från sprängningsarbeten” 

5.3. LUFTFÖRORENINGAR 

 Kontrollåtgärder/rutiner 
 
Avgasutsläpp 
Onödig tomgångskörning får ej  • Information och fortlöpande 
förekomma, vilket gäller även under rast.  Kontroller. Förare som trots 
  upprepade påpekanden inte 
  stänger av motorn avvisas 

  från arbetsplatsen. 
 
Damm; bergborrning, bergkrossning 
Dammsug används vid borrning.  • Fortlöpande kontroll bl a i 
Vid krossning sker vattenbegjutning  samband med skyddsronder 
eller dammsugning.  • Krossentreprenör har anmälnings- 
  skyldighet till kommunens 
  miljökontor. 

 
Damm; från vägbana, terrass, stenupplag 
Vid väderlek då risk för damm uppstår, • Genomförda åtgärder rapporteras 
dammbinds även transportvägar och  till beställaren. 
stenupplag. 
 
 



 
 

 
 

5.4. MARK- OCH VATTENFÖRORENINGAR 

 Kontrollåtgärder/rutiner 
 
Allmänt 
Arbetet bedrivs så att marken inte  • Fortlöpande kontroll bl a i 
förorenas av spill från entreprenad-  samband med skyddsronder 
maskiner, fordon mm. • Godkända drivmedelstankar 
 • Omhändertagande av spillolja 
  vid oljebyte. 
 
Länshållning 
 • Vattnet skall hanteras enligt 
  beställarens krav. 
 
Grumling och spridning av sediment  
Arbetet bedrivs så att risken för                        ▪   Okulär besiktning                 
grumlighet minimeras                                        ▪  Grumligheten mäts 
                                                                          ▪  Som beredskap finns länsar 
                                                                               och bubbelridå        
 
Petroleumprodukter 
Drivmedel, oljor m m skall förvaras • Kontroll via fortlöpande okulär- 
enligt föreskrifter så att läckage till  besiktning och i samband med 
mark och grundvatten förhindras.  skyddsronder en gång i månaden. 
 
Tillfälliga upplag 
Maskinutrustning mm ska ställas • Kontroll via fortlöpande okulär- 
upp på härför hårdgjord yta.  besiktning och i samband med 
  skyddsronder. 
 • Som beredskap finns miljö- 

  anpassade oljesaneringsmedel 
  på arbetsplatsen. 

5.5. ARBETSMASKINER OCH REDSKAP 

 Kontrollåtgärder/rutiner 
 
SUAB:s maskin-park 
SUAB använder en väl underhållen maskinpark för att förhindra 
risken för onödiga och farliga utsläpp. 
 
Arbetsmaskiner är CE-märkta 
 
Drivmedel uppfyller miljöklass 1 
 
 
 
 



 
 

 
 

5.6. RÅVAROR/MATERIALFÖRSÖRJNING 

 Kontrollåtgärder/rutiner 
 
Materialförsörjning 
SUAB anlitar endast kvalificerade och • Certifikat begärs på relevant 
auktoriserade leverantörer.  material. 
Beställarnas krav på material beaktas. 

5.7. KEMIKALIER 

 Kontrollåtgärder/rutiner 
 
Miljöfarliga/giftiga kemikalier 
Kemikalier används med stor •  
återhållsamhet.   
Person som handskas med miljöfarliga   
kemikalier har kompetens och erfarenhet.   

5.8. ALLMÄN NEDSMUTSNING 

 
 Kontrollåtgärder/rutiner 
 
Renhållning 
Arbetsplatsen ska vara fri från skräp • Fortlöpande kontroller bl a genom 
och avfall. Nedsmutsning av allmänna   protokollförda skyddsronder. 
ytor med lera, jord och dylikt ska                       ▪   Byggavfall källsorteras 
förhindras. 
 
Överskottsmassor 
Tippning av berg- och jordmassor kommer 
att ske på härför avsedd plats. 
Övriga otjänliga massor deponeras på, av 
berörd markägare och länsstyrelsen 
godkänd tipp. 
 

5.9. ÖVRIGT 

Våra miljömål i uppdraget Kontrollåtgärder/rutiner 
 
Utbildning 
All personal ska vara utbildad avseende 
miljöfrågor. 
 
Information 
Berörd personal ska informeras i god tid 
innan ett nytt miljöpåverkande arbets- 
moment påbörjas. 
 



 
 

 
 

 
 
 

SUAB:s Miljöpolicy 2020-2021 
 
 

 
 
 
Utöver det personliga engagemanget som delas av oss alla på SUAB för miljön så 
har vi en miljöpolicy som styr hur SUAB minimerar företagets påverkan på miljön.  
SUAB har utvecklat en modell för miljösäkring som ansluter till ISO 14001:2015 
och är i linje med Sveriges nationella miljömål och Naturvårdsvekets riktlinjer. Vi 
arbetar aktivt med till att minska vår negativa inverkan på miljön, öka 
medvetenheten bland berörda parter samt säkerställa att företaget respekterar 
existerande ramverk och kan mäta till vilken grad målen uppnås.  
Sveriges miljömål och miljölagar är därför vårt minimikrav. 
 
SUAB strävar efter att kontinuerligt förbättra en redan miljövänlig arbetsmiljö. Det 
är vårt ansvar att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt på varje arbetsplats. 
Därför har vi satt ambitiösa mål i enlighet med ISO 14001:2015.  
Vi stöder även FN:s Global Compact, vars ambition är att sammanföra företag för 
att de ska agera kollektivt för att främja hållbar utveckling. För att målen ska 
uppnås krävs det regelbunden kontroll, årliga uppdateringar och kommunikation 
med interna och externa parter. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra SUAB ur 
miljösynpunkt. Därför har det beslutats att alla nyinvesteringar ska vara 
miljöinriktade.  
Miljöpolicyn uppdateras när det relevant och utvecklas i linje med de statliga 
miljömålen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SUAB:s miljömål 
 

- Utsläpp 
 
Våra utsläpp kommer huvudsakligen från de maskiner och transportmedel SUAB 
använder för att fullfölja projekt. Vårt mål är att minska utsläpp till en så hög grad som 
möjligt. En stor del av dessa kommer från våra maskiner, därför har vi, och kommer vi, 
endast köpa maskiner med en låg utsläppsnivå och föredra eldrivna maskiner. Alternativa 
bränslen så som vegetabilisk olja och biobränslen används som alternativ till fossila 
bränslen i så hög utsträckning som möjligt. Solceller har installerats på kontorsbyggnaden 
hösten 2019, SUAB är tack vare det självförsörjande på el. Målet är att överskottet ska 
användas för att ladda eldrivna maskiner.  
Vi använder våra maskiner sparsamt, och endast när det är nödvändigt för att undvika 
överflödiga utsläpp. Maskinparken byts vart efter ut mot miljövänliga maskiner, vilket 
succesivt minskar utsläppen.   
 

- Miljöpåverkan i hav, sjöar och vattendrag 
 
SUAB strävar efter att lämna miljön oförstörd där arbetet utförs. Vi följer alltid ramverket 
för miljölagstiftning och de lokala reglerna. För varje projekt upprättas en miljöplan för 
att säkerställa att målen följs och uppnås. Vi diskuterar detta med inblandade parter för 
att försäkra oss om att alla aspekter är övervägda. Denna miljöplan delas med kunden. 
Miljöplanen tar upp aspekter så som platsers särdrag och regelverk specifika till en plats 
samt särskilda åtgärder som tas av SUAB.  
Genom användning av t ex eldrivna maskiner har vi avsevärt minskat ljudnivån. Vårt mål 
är att inte ha någon negativ påverkan.  
Vi arbetar aktivit enligt Havs- och vattenmyndighetens rekommandationer enligt 
rapporten 2018:19 för att minska eventuellt negativa effekter vid muddring, t ex för att 
skydda lek- och reproduktionsområden. 

 
- Avfall 

 
Fortlöpande under projekten ska SUAB se till att material och maskineri sorteras för att 
kunna identifiera vad som kan återanvändas och vad som skall kasseras. Vi undviker att 
slänga och försöker, till en så hög grad som möjligt, att sluta kretsloppet genom 
återanvändning och återvinning, och bidra till en mer cirkulär ekonomi. I och med SUAB:s 
aktivitet kan det finnas avfall som är skadlig för miljön. Därför har vi utvecklat en 
checklista som vi följer systematiskt (se dokument ”Hantering av farligt avfall”). Detta har 
gjort att farliga material hanteras utan att förorena de miljöer där vi arbetar. Allt material 
som kan återvinnas lämnas för att få ett andra liv. Dessutom har vi engagerat oss att 
drastiskt minska avfall som kommer från kontorsarbetet, så som papper eller elektronik 
och föredra återvunna produkter. En stor del av kontorsbyggnaden är gjord av återvunnet 
material.  



 
 

 
 

 
  

- Inköp och leverantörer 
 
SUAB engagerar sig för att välja sina leverantörer baserat på kvalitet samt deras 
miljöpolicy. Vi strävar efter att minska vårt klimatavtryck och kräver detsamma från våra 
leverantörer. De bör kunna visa produkternas ursprung samt hur de har transporterats. 
Detta ger oss en bättre inblick i produkternas livscykel. I samarbete med våra partner 
försöker vi att minska transporter genom att effektivisera det logistiska arbetet, samt 
minska körsträckan. Målet är att alla SUAB:s leverantörer ska följa en ambitiös 
miljöpolicy. Detta gäller även för våra samarbetspartners. 

 
- Utbildning av personal 

 
För att vår miljöpolicy ska förverkligas krävs det att alla inblandade i SUAB:s aktivitet är 
medvetna om företagets miljöpolicy och protokoll, och respekterar dessa när arbete 
utförs. Genom redovisningar och presentationer till projektledarna garanterar SUAB att 
miljöpolicyn efterlevs. För varje projekt upprättas en lista där all personal skall signera 
för att bekräfta att de har tagit del av aktuella miljö- och kvalitetsdokument. Vi har även 
stärkt säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor. Dessutom främjar vi miljövänliga 
vanor på arbetet (t.ex: fossilfria fordon, sorteringsstation, grön el på kontoret, video-, 
telefonmöten istället för mötesresor). 
 
 

- Kommunikation 
 
Vi strävar efter att bli mer transparenta med vår aktivitet för att visa de framsteg som har 
gjorts och de medel som används för att nå våra mål. Vi vill uppmuntra alla företag, 
privata personer, myndigheter m.fl. att agera mer miljövänligt. Vi tror att vi kan öka vår 
påverkan genom samarbete. Därför är kommunikation mycket betydelsefull. För en 
fungerande extern kommunikation krävs först och främst att alla medarbetare är 
involverade i SUAB:s miljöpolicy samt stöder den. Deras synpunkter värderas högt.  
 

 
                                                                                                        


