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Konsekvensutredning av ändring av allmänna 
råd i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (2018:57) om eurokoder 
Transportstyrelsens förslag: 

Transportstyrelsen föreslår att det allmänna rådet i 12 kap stycke 4.4.1.2(5), 
2 i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2018:57) om 
eurokoder ändras så att det blir tydligt att större andelar av tillsatsmaterialen 
flygaska och slagg, jämfört med portlandcement, kan användas som 
bindemedel i betong. 

A. Allmänt 
1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:57) om 
eurokoder innehåller bestämmelser om tillämpning av eurokoder, bland 
annat för det tekniska egenskapskravet beständighet. I föreskrifterna finns 
också bestämmelser, genom föreskrifter eller allmänna råd, om nationellt 
valda parametrar som ska användas vid tillämpningen. Ett nationellt val 
gäller allmänna råd om minsta täckande betongskikt och vatten-
bindemedelstal för beständighet hos betongkonstruktioner.  

Det allmänna rådet om vatten-bindemedelstal begränsar hur stor andel av 
bindemedlen flygaska respektive slagg som kan användas för att ersätta 
mängden cement när betong tillverkas. Begränsningen utgör ett hinder för 
att i större utsträckning använda bindemedel såsom flygaska och slagg som 
inte medför lika stora utsläpp av växthusgaser som produktionen av cement 
ger upphov till.  

År 2019 gav den inhemska produktionen av cement upphov till ett utsläpp 
av 2,3 miljoner ton CO2,ekv, vilket motsvarade 4,6 % av Sveriges totala 
utsläpp detta år.1 

Allmänna råd är regler som skiljer sig från föreskrifter genom att de inte är 
bindande för vare sig myndigheter eller enskilda. I 1 § författningssamlings-
förordningen (1976:725) definieras allmänna råd som sådana generella 
rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon 

                                                 
1 Källa: SCB Utsläpp av växthusgaser från industrin efter växthusgas och bransch. År 1990 
- 2019. PxWeb (scb.se), respektive Naturvårdsverket, Territoriella utsläpp och upptag av 
växthusgaser (naturvardsverket.se) 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0107/MI0107IndustriN/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0107/MI0107IndustriN/
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag
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kan eller bör handla i ett visst hänseende. Till kategorin allmänna råd hör 
regler som rekommenderar hur en person lämpligen kan förfara i vissa 
situationer, men där det ändå står den enskilde fritt att välja en annan väg för 
att nå det önskade resultatet. Som allmänna råd räknas också sådana regler 
som ska främja en enhetlig tillämpning av en viss författning eller som ska 
bidra till utveckling i en viss riktning av praxis, men som inte formellt 
binder den som råden är riktade till.   

2. Vad ska uppnås? 
Syftet med ändringen är att det ska bli tydligt att det är möjligt att använda 
en större andel av andra bindemedel än cement vid betongtillverkning, utan 
att beständigheten, på grund av armeringskorrosion genom karbonatisering 
av betongen, äventyras. Användning av en större andel av flygaska eller 
slagg bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser vid produktionen av 
de bindemedel som ingår i betong. 

3. Vilka är lösningsalternativen? 

3.1 Effekter om ingenting görs? 
Om ingenting görs försvårar det möjligheten att öka andelen tillsatsmaterial 
i betong genom att företagen då själva måste visa att en annan lösning ger 
minst samma beständighet hos betongkonstruktioner som nuvarande regler 
ger upphov till. En enhetlig tillämpning av regelverket om europeiska 
beräkningsstandarder kommer inte heller att främjas. Utan ändringen 
försvåras möjligheten till reduktion av utsläpp av koldioxid från 
betongtillverkning och Sveriges mål om att minska utsläppen av 
växthusgaser blir därmed svårare att nå. 

3.2 Alternativ som inte innebär reglering 
I dag finns i TSFS 2018:57 allmänna råd som begränsar andelen bindemedel 
som inte utgörs av portlandcement. Det finns därför inget alternativ än en 
ändring av de allmänna råden om det ska bli möjligt att reducera mängden 
portlandcement och öka mängden tillsatsmaterial, utan att äventyra 
beständigheten hos betongkonstruktioner. 

3.3 Regleringsalternativ 
Regleringsförslaget är att ändra Stycke 4.4.1.2(5), 2 Allmänna råd i 12 kap. 
TSFS 2018:57. En ändring av de allmänna råden möjliggör en större 
inblandning av andra bindemedel än cement vid tillverkningen av betong, 
utan att beständigheten påverkas negativt. 
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4. Vilka är berörda? 
I första hand tillverkare av cement och betong, byggherrar, då främst 
Trafikverket och Sveriges kommuner, samt byggentreprenörer. Inom 
anläggningssektorn för väg- och spårområdet domineras 
entreprenörsmarknaden av ett antal stora byggentreprenörer såsom Skanska, 
NCC, PEAB, Svevia, Infranord och Strukton Rail. 

5. Vilka konsekvenser medför regleringen? 

5.1 Företag 
(X) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförut-
sättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs därför under 5.1.  

 

(   ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsätt-
ningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen 
innehåller därför ingen beskrivning under 5.1 utan samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs under avsnitt C. 

Ändringen bör inte medföra några negativa konsekvenser för företag. 
Snarare gör ändringen att olika byggföretags miljömål lättare kan uppfyllas 
om mängden utsläpp av växthusgaser från byggverksamhet kan reduceras. 
Kanske kan Cementa få en mindre avsättning för sin portlandcement om det 
blir möjligt att använda en större andel av andra bindemedel än 
portlandcement vid betongtillverkning. Den eventuellt minskade 
avsättningen bedöms dock inte få någon större betydelse. 

5.2 Medborgare 
Ändringen berör i första hand tillverkare av cement och betong. Att den 
skulle påverka vanliga medborgare ekonomiskt i någon större utsträckning 
är inte troligt. 

5.3 Staten, regioner eller kommuner 
Föreslagen ändring bör inte leda till några ökade kostnader för stat, regioner 
eller kommuner. Vad ändringen innebär för stat, regioner och kommuner är 
att de i sin roll som byggherre får större möjlighet att låta uppföra 
byggnadsverk där användning av betong medför mindre utsläpp av 
växthusgaser, jämfört med den betong som vanligtvis används i Sverige i 
dag.  

5.4 Miljö 
Syftet med ändringen är att de utsläpp av växthusgaser som cementtillverk-
ning står för ska kunna minska genom att andra bindemedel än portland-
cement ska kunna användas i större utsträckning i betong, utan att 
beständigheten hos betongkonstruktioner äventyras. 
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5.5 Externa effekter 
Den föreslagna ändringen innebär att större andelar av flygaska eller slagg, 
jämfört med andelen portlandcement, kan användas vid betongtillverkning, 
utan att beständigheten och livslängden hos betongkonstruktioner äventyras. 
En effekt av regeländringen är att om det blir möjligt att använda en större 
andel flygaska eller slagg kan klimatpåverkan från byggbranschens 
betonganvändning minska. 

6. Vilka konsekvenser medför övervägda alternativ till 
regleringen och varför anses regleringen vara det bästa 
alternativet? 

Vår bedömning är att det bara finns ett alternativ och det är att ändra det 
befintliga allmänna rådet i TSFS 2018:57 så att det blir tydligare att en 
större andel tillsatsmedel såsom flygaska och slagg ska kunna ersätta en del 
av den cement som nu användes vid betongtillverkning. 

7. Vilka bemyndiganden grundar sig myndighetens 
beslutanderätt på? 

Det finns ett bemyndigande i 10 kap. 6 § i plan- och byggförordningen 
(2011:338) att Transportstyrelsen, efter samråd med Boverket, får meddela 
föreskrifter om egenskapskrav på bärförmåga, stadga och beständighet 
enligt 3 kap. 7 § i samma förordning. För att besluta allmänna råd behövs 
dock inget särskilt bemyndigande. 

8. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver 
de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller 
andra internationella regler? 

Regleringen överensstämmer med EU-rätten. Ändringen avser den 
nationella tillämpningen av SS-EN 206:2013+A2:2021, Betong – 
Fordringar, egenskaper, tillverkning och överensstämmelse, som varje 
medlemsland har rätt att göra. 

9. Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och finns det behov av speciella 
informationsinsatser? 

Nej, det enda som gäller är att den reviderade svenska tillämpningsstandar-
den, SS 13 70 03 har publicerats, vilket förväntas ske senast våren 2022. 

B. Transportpolitisk måluppfyllelse 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet finns 
också funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. 
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Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet 
vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.  

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för 
miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 

10. Hur påverkar regleringen funktionsmålet? 
Ändringen förväntas inte påverka målet, varken negativt eller positivt. 

11. Hur påverkar regleringen hänsynsmålet? 
Ändringen förväntas kunna påverka mängden territoriella utsläpp av 
klimatpåverkande gaser i så måtto att utsläpp från byggindustrins 
betonganvändning kan komma att reduceras när det ges möjlighet att ersätta 
en större andel av den portlandcement som används som bindemedel i 
betong med andra bindemedel. 

C. Företag 
Regleringen bedöms inte få några effekter av betydelse för företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 
Konsekvenser för företag beskrivs under avsnitt 5.1.  
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D. Sammanställning av konsekvenser 

Berörd aktör Effekter som inte kan beräknas Beräknade 
effekter (tkr) 

Kommentar 

 Fördelar Nackdelar + / -  

Företag    Inga effekter annat än att 
efterfrågan på slagg etc. 
kan komma att öka. 
Möjligtvis kan det också 
leda till att Cementa får 
en mindre avsättning för 
sin portlandcement, men 
det beror på hur mycket 
som byggs i betong i 
framtiden. 

Medborgare - - - - 

Staten m.fl.      Inga extra kostnader för 
staten. 

Externa effekter     Större möjligheter att 
minska koldioxidutsläpp 
vid användning av 
betong. 

Totalt     

 

E. Samråd 
Transportstyrelsen har haft samråd med Boverket som står inför att göra 
motsvarande ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 
2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 
(eurokoder). 

 

Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller 
synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: 
 
Björn Mattsson 

E-post: Bjorn.Mattsson@transportstyrelsen.se 
Telefon: 070-231 52 48 
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