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Förord 
Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att undersöka om det finns ett behov av 
proportionerliga nationella begränsningar gällande farliga ämnen i byggprodukter för att 
minska barns exponering för farliga ämnen. I uppdraget ingår en övergripande kartläggning 
om förekomsten av farliga ämnen i byggprodukter i Sverige. 

Kartläggningsprojektet har genomförts av Sarka Langer, Jenny Lexén och Anna Palm 
Cousins, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, på uppdrag av, och i samarbete med, Kemikalie-
inspektionen. Projektledare från Kemikalieinspektionen har varit Erik Gravenfors, Emma 
Westerholm och Anna Nylander. 

Syftet med projektet var att: 

· kartlägga förekomsten av farliga ämnen i byggprodukter för användning i
inomhusmiljö på marknaden i Sverige idag

· sammanställa kunskapsläget om emissioner av farliga ämnen från byggprodukter

Prioriterade farliga ämnen är CMR-ämnen (Cancerframkallande, Mutagena, 
Reproduktionstoxiska), hormonstörande ämnen (med undantag för ftalater) och 
allergiframkallande ämnen. Fokus i kartläggningen ligger på organiska ämnen – flyktiga 
organiska ämnen (VOC), semiflyktiga organiska ämnen (SVOC) samt partiklar. 

Författarna till rapporten svarar själva för innehåll och slutsatser i rapporten. 
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Sammanfattning 
Denna kartläggning utgör ett delprojekt i ett regeringsuppdrag som ålagts Kemikaliein-
spektionen för att undersöka om det finns ett behov av nationella begränsningar gällande 
farliga ämnen i byggprodukter för att minska barns exponering för farliga ämnen. Del-
projektet ska övergripande utreda om det finns farliga ämnen i byggprodukter avsedda för 
inomhusbruk i Sverige idag samt sammanställa kunskap om emissioner av farliga ämnen från 
byggprodukter. Farliga ämnen i denna rapport avser organiska ämnen, både flyktiga och 
semiflyktiga, som är cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska (CMR-ämnen), 
allergiframkallande (luftsvägssensibiliserande) eller hormonstörande.  

Kartläggningen har genomförts som en litteraturstudie kombinerat med sökningar i ett flertal 
databaser, myndigheters och byggproduktproducenters hemsidor samt personliga kontakter. 
Byggprodukter vars innehåll och emissioner kan påverka brukarmiljön identifierades och 
delades in i grupper: golvbeläggningar och mattor; tapeter; färg; skivmaterial; isolerings-
material; lim, kitt, fogar mm; interiör- och snickerivaror; puts och murbruk samt rör och 
slangar. För varje grupp har nettotillförseln av byggprodukter beräknats utifrån 
handelsstatistik.  

Relevanta ämnen identifierades som ett tvärsnitt av listorna med farliga ämnen från databasen 
för klassificerings- och märkningsregistret, EU:s EDS-databas samt SIN-listan mot Reach:s 
databas över registrerade ämnen inom användningssektorn bygg- och konstruktionsprodukter 
samt mot ämnen med framtagna ”Lowest Concentration of Interest”(LCI)-värden. På det 
sättet identifierades 46 farliga organiska ämnen. Utöver dessa ämnen har Kemikalieinspek-
tionen utifrån Produktregistret identifierat ytterligare 42 ämnen som uppfyller urvalskriterier-
na samt 34 hudsensibiliserande ämnen som används i byggprodukter. Mängder/volymer av 
dessa ämnen i kemiska byggprodukter samt i kemiska produkter togs fram från 
Produktregistret.  

Förekomst av farliga ämnen i byggprodukter kvantifierades genom sökning i databaserna 
SundaHus och Byggvarubedömningen. Ämnen som förkom i störst antal produkter var di-
isononylftalat (DINP), 2-butanonoxim samt formaldehyd. Byggprodukterna ”Lim och fogar” 
samt ”Färger” innehåller störst antal farliga ämnen per kategori. Ett räkneexempel för 
nettotillförsel av farliga ämnen visar att kategorin ”golv och mattor” innehåller mest DINP 
och styren medan kategorin ”skivmaterial (träskivor)” innehåller mest fenol och formaldehyd. 
De sistnämnda ämnena är sannolikt huvudsakligen bundna i polymerer och det är endast 
resthalter av monomerer samt i vissa fall nedbrytningsprodukter av polymerer som kan 
påverka inomhusmiljön när det gäller dessa ämnen. 

Emissioner av farliga ämnen från byggprodukter har redovisats i ett antal vetenskapliga 
publikationer; det största antalet studier berör formaldehyd. De flesta av studierna var dock 
inriktade på mekanismer och påverkan av miljöparametrar på emissioner av ämnen än på 
systematisk kvantifiering av emissionernas storlek.  

Emissioner av organiska ämnen från byggprodukter kvantifieras genom tester utförda under 
kontrollerade former genom tillämpning av internationella standarder och bedöms enligt 
kriterier som omfattar maximalt tillåtna halter av CMR-ämnen, total koncentration av flyktiga 
organiska ämnen (TVOC) och kvoten mellan uppmätta koncentrationer och LCI-värden. 
Nationella lagstiftningar som reglerar emissioner av organiska ämnen från byggprodukter 
finns idag i Tyskland, Frankrike och Belgien samt på förslag i Litauen. Resultaten från 
industriella emissionstester lagras normalt i konfidentiella databaser. 
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Summary 
This survey represents a sub-project of a government commission given to the Swedish 
Chemicals Agency to investigate whether there is a need for national restrictions on 
hazardous substances in construction products to reduce children's exposure to dangerous 
substances. The sub-project will investigate the content of hazardous substances in 
construction products intended for indoor use in Sweden today and compile knowledge on 
emissions of dangerous substances from construction products. The term “hazardous 
substances” in this report refers to organic substances, both volatile and semi-volatile, which 
are carcinogenic, mutagenic and toxic for reproduction (CMR), respiratory sensitizing or 
endocrine disrupting. 

The survey has been conducted as a literature study combined with on-line searches in several 
databases, agencies, and building product producers’ websites as well as through personal 
contact with experts on emissions from building products. Construction products whose 
contents and emissions can affect the indoor environment were identified and divided into 
groups: floor coverings and carpets; wallpaper; paints; board material; insulation material; 
adhesives & sealants; interior- and carpentry products; plaster and mortar, as well as pipes 
and hoses. For each group, the net supply of construction products was calculated based on 
trade statistics. 

Relevant substances were identified through a cross-section of the lists of hazardous 
substances from the database for classification and labelling, the EU's EDS database and the 
SIN-list with the REACH database of registered substances for the sector of use Building and 
construction work and the substances where “Lowest Concentration of Interest” (LCI)-values 
have been established. In this way 46 hazardous organic substances were identified. In 
addition to these substances, the Swedish Chemicals Agency identified another 42 substances 
via the Product Register that meet the selection criteria and 34 skin-sensitizing substances 
used in building products. Information about quantities/volumes of these substances in 
chemical building products and chemical products were extracted from the Product Register. 

The occurrence of hazardous substances in construction products was quantified by searching 
the databases SundaHus and Byggvarubedömningen. The substances that were present in the 
greatest number of products were diisononyl phthalate (DINP), 2-butanone oxime and 
formaldehyde. The building products "Adhesives and joints" and "Paint" contained the 
highest number of hazardous substances per product category. A calculation example of net 
supply of hazardous substances showed that the category “floor covering and carpets” mostly 
contains DINP and styrene while the category “board materials (wooden)” contains mostly 
phenol and formaldehyde. The latter compounds are, however, mostly bound in polymers and 
only the residual monomers or degradation products can affect the indoor environment. 

Emissions of hazardous substances from construction products have been studied in a number 
of scientific publications; the largest number of studies involving formaldehyde. Most of the 
studies were focused on the mechanisms and the influence of environmental parameters on 
the emissions of substances rather than the systematic quantification of the emissions.  

Results from industrial emission tests are normally stored in confidential databases. The data 
and or databases that are publically available have been developed in publicly funded 
international (European) research projects. National legislation which regulates emissions of 
organic substances from building products is today available in Germany, France and 
Belgium and on a proposal in Lithuania. 
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1 Introduktion 
Människor tillbringar i genomsnitt cirka 85-95 procent av sin tid i olika innemiljöer (Hussein 
et al., 2012; Schweizer et al., 2006). Förekomst av farliga ämnen i och utsläpp från produkter 
och material i inomhusmiljön kan därmed leda till exponering via luft eller damm, vilket i sin 
tur kan bidra till negativa hälsoeffekter.  

De organiska ämnen som förekommer i byggprodukter kan vara kemiskt bundna som t.ex. 
polymerer eller tillsatta i syfte att modifiera byggproduktens egenskaper på olika sätt som 
t.ex. lösningsmedel, mjukgörare eller vissa flamskyddsmedel. Hur lätt och i vilken omfattning
ett ämne avges från material till inomhusluft beror på en kombination av materialets och 
ämnets egenskaper (flyktighet), innehållet i produkten samt omgivningens egenskaper (t.ex. 
temperatur). Organiska ämnen kan delas upp i grupper baserat på deras flyktighet. Flyktiga 
organiska ämnen (VOC Volatile Organic Compounds) har i allmänhet kokpunkter mellan 50–
100 och 240-260°C medan mycket flyktiga organiska ämnen (Very Volatile Organic 
Compounds, VVOC) kokar vid temperaturer <0 till 50–100 °C och semiflyktiga organiska 
ämnen (SVOC) vid temperaturer 240-260 till 380–400 °C. Vid provning av material m.a.p. 
avgivning av kemikalier till inomhusluft används gaskromatografisk retentionstid för att dela 
upp organiska ämnen till flyktighetsgrupper. Det borde vara möjligt att bedöma vilka 
organiska ämnen som kan tänkas avges från material baserat på det deklarerade innehållet. 
Dock kan byggprodukterna innehålla inte bara de deklarerade organiska ämnena utan också 
restprodukter från tillverkning eller andra föroreningar, vilket försvårar sådana bedömningar.  

Exponering för kemiska ämnen från innemiljön kan ske genom inandning, upptag genom hud 
från luft, hudkontakt med material, hudkontakt med damm eller genom inandning och 
ofrivillig förtäring av damm där framför allt de semivolatila substanserna ansamlas. Den 
huvudsakliga exponeringsvägen beror på ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper vilka styr 
fördelningsjämvikten mellan luft, partiklar och ytor. Barn exponeras mer än vuxna på grund 
av nära kontakt med t.ex. golv eller förtäring av damm, men också på grund av att deras lägre 
kroppsvikt ger en högre koncentration av kemikalier vid ett visst intag. Exponeringen ökar 
också med vistelsetiden. 

Förekomst av farliga ämnen i inomhusmiljön har uppmärksammats i såväl vetenskapliga 
studier som i kampanjer riktade till allmänheten under de senaste decennierna. Till en början, 
på 1980- och 1990-talen var de flesta vetenskapliga studierna framför allt inriktade på 
förekomst och effekter av flyktiga organiska kolväten (VOCs), vilka kopplades samman med 
hälsoeffekter såsom t.ex. sensorisk perception (dålig lukt), svaga inflammatoriska reaktioner 
samt stressreaktioner (Mølhave, 1991). Sedan dess har förståelsen för flyktiga föreningars 
beteende och hälsoeffekter i inomhusmiljön ökat väsentligt, och antalet vetenskapliga studier 
som är inriktade på VOC i innemiljö har ökat från 2 till över 200 per år sedan tidigt 1980-tal 
fram till idag, och uppgår nu till över ca 3500 totalt enligt databasen Web of Science. 
Kunskapen om semiflyktiga ämnen (SVOC) i innemiljön är betydligt mer begränsad, och en 
sökning i samma databas genererar 153 träffar totalt (Figur 1).  
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Figur 1. Antal träffar i Web of Science på sökorden “VOC+indoor” eller “volatile+indoor”(röda 
staplar) samt “SVOC+indoor” eller “semivolatile+indoor” (gröna staplar) i “Title” eller “topic”. 

Byggmaterial är en varugrupp som ådragit sig särskilt stort intresse, då den först och främst är 
en ofrånkomlig komponent i innemiljön. Insikten om att byggmaterial kan innehålla farliga 
ämnen har gradvis ökat och idag finns i Sverige flera frivilliga initiativ med syfte att minska 
förekomsten av dessa, exempelvis BASTA (http://www.bastaonline.se/), Byggvarubedöm-
ningen (https://byggvarubedomningen.se/) och SundaHus 
(http://www.sundahus.se/home.aspx). Utsläpp av VOCs från byggprodukter har dock 
studerats i flera decennier, medan kunskapen om förekomst (och framför allt emissioner) av 
semivolatila organiska ämnen i byggmaterial, såsom t ex mjukgörare i golv och flamskydds-
medel i isolermaterial är relativt ny. Även om byggprodukter inte är den enda källan till 
kemiska ämnen i innemiljön finns det studier som visar att emissioner från byggvaror kan 
svara för ungefär 40 procent av förekomsten av kemiska föroreningar inomhus (t.ex. Missia et 
al., 2010).  

Vissa av de kemikalier som kan förekomma i byggprodukter är farliga ämnen med egen-
skaper såsom cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska (CMR), hormon-
störande eller allergiframkallande Det är dock oklart i vilken utsträckning sådana ämnen 
förekommer i svenska byggprodukter. 

Syfte med studien är att presentera en övergripande kartläggning av förekomsten av farliga 
ämnen i byggprodukter för inomhusmiljö på den svenska marknaden i dag, samt att samman-
ställa vad som är känt om emissioner av farliga ämnen från byggprodukter.  
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2 Databaser och sökprocedurer 
Kartläggningen av innehåll av farliga ämnen i byggprodukter i Sverige i denna studie har 
genomförts som en litteraturstudie kombinerat med sökningar i ett flertal databaser, sökningar 
på myndigheters och byggproduktproducenters hemsidor samt personlig kontakt med experter 
på emissioner från byggprodukter. Följande databaser har använts i studien: 

• Handel med byggprodukter 
o SCB:s statistikdatabas för varuimport och varuexport 
o SCB:s statistikdatabas för industrins varuproduktion 

• Identifiering av farliga ämnen 
o ECHA:s databas för klassificerings- och märkningsregistret 
o EU:s EDS-databas 
o SIN-listan 

• Farliga ämnen i byggprodukter 
o ECHA:s databas för registrerade ämnen i REACH 
o Kemikalieinspektionens Produktregistret 
o SundaHus databas 
o Byggvarubedömningens databas 

• Vetenskaplig litteratur 
o Web of Science 

De flesta av de listade databaserna är designade för sökning med nyckelord eller söktermer. 
Sökproceduren filtrerar databasen och levererar en lista med poster som innehåller sökord. 

Byggvarubedömningens databas samlar dokumentation om material- och ämnesinnehåll i 
bygg- och anläggningsprodukter samt information om miljöprestanda. Baserat på 
informationen i underlagen bedöms produkterna utifrån tre nivåer; ”rekommenderas”, 
”accepteras” eller ”undviks”. Bedömningarna genomförs utifrån kriterier för innehåll av 
ämnen med negativa miljö- och hälsoegenskaper samt kriterier för livscykelparametrar. 
Övergripande visas total bedömning samt bedömning av kemiskt innehåll. Öppnas 
bedömningen upp visas utfall av alla delkriterier under ”innehåll” respektive ”livscykel”. 
Bedömningskriteriet ”livscykel” innehåller, bl.a., uppgiften om VOC emissioner (enbart för 
varor för inomhusbruk). Kriterierna för kemiska egenskaper täcker bland annat in 
”utfasningsämnen” och ”riskminskningsämnen”. Klassificering av ämnen och haltgränser är 
baserade på CLP förordningen. Aktuellt kriteriedokument finns tillgängligt på 
www.byggvarubedomningen.se. 

Sökproceduren är primärt uppbyggd för att söka efter produkter. Sökning efter kemiska 
ämnen på deras namn eller CAS-nummer kan ske genom rutinen ”Avancerad sök”. Denna 
sökning tar fram en lista med ett visst antal produkter som innehåller det specificerade ämnet. 
Varje post måste öppnas, uppgifter om produktens användning (inne/ute) letas fram till-
sammans med procentuellt innehåll av ämnet och därefter stängas. Denna procedur är väldigt 
tidskrävande. Det finns en möjlighet att ta fram produkter som inte innehåller Kandidat-
ämnen, Utfasningsämnen, Riskminskningsämnen och SIN-listans ämnen men det finns ingen 
rutin annan än den ovan beskrivna för att ta fram listor med produkter som innehåller de 
utvalda ämnena. För tillgång till databasen behövs en licens för att erhålla inloggningsupp-
gifter. Information om databasens produktkategorier och storlek framgår av Tabell B 1 i 
Bilaga 1. 

SundaHus databasen fungerar på ett liknande sätt som byggvarubedömningens när det gäller 
enskilda ämnen. Vid sökning på CAS-nummer (ett i taget) öppnas en lista med ett antal 
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produktnamn. Varje post måste öppnas för att ge information om produktens användning samt 
procentuella innehåll av ämnet ifråga. Automatisk nedladdning till t.ex. Excel är inte möjlig, 
vilket gör även denna procedur mycket tidskrävande. Däremot kan man få en överblick av 
antalet produkter och/eller artiklar som ämnet förekommer i då detta anges i första sökträffen. 
Tittar man noggrannare in i databasen visar det sig dock att många av de föreslagna posterna 
är tomma. Detaljerad sökning på varje enskild produkt är därför nödvändig. Klassificeringen 
av produkter sker enligt bygghandelns BK04-system, samt Svensk Byggtjänsts BSAB-
system, vilka skiljer sig från den internationella varustatistikens Kombinerade Nomenklatur 
(KN), vilket försvårar informationsöverföringen mellan de två systemen. Även SundaHus 
kräver licens och inloggningsuppgifter för sökning.  

Byggvarubedömningen och SundaHus systemen är i dagsläget inte optimerade för att kunna 
få ut övergripande statistik för hela byggbranschen på ett representativt sätt. För det skulle det 
eventuellt krävas bindande redovisningskrav (och bindande loggbokskrav). 

Produktregistret är ett nationellt register som innehåller information om användningen av 
kemiska produkter i Sverige, och förs av Kemikalieinspektionen. Registret innehåller upp-
gifter om cirka 200 000 kemiska produkters och biotekniska organismers funktion, använd-
ningsområde (bransch), hälso- och miljöfarlighetsklassificering, sammansättning och 
produktionsvolymer. 

Mer specifika metodbeskrivningar samt definitioner ges i anslutning till de avsnitt där de är 
relevanta, då dessa skiljer sig mellan de olika delområdena som omfattades av studien. 

3 Identifiering av relevanta byggprodukter 
Denna studie har inriktats på byggprodukter för inomhusmiljö på den svenska marknaden. I 
studien har definitionen av byggprodukter från Byggproduktförordningen (förordning (EU) nr 
305/2011) använts, där en byggprodukt definieras som ”varje produkt eller byggsats som 
tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav 
och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven 
för byggnadsverk”. I och med denna tolkning har inredningsartiklar såsom köksinredning och 
badrumsinredning exkluderats från studien. Byggprodukter på den svenska marknaden 
delades in i olika grupper och särskilt fokus har legat på byggprodukter vars innehåll och 
emissioner påverkar brukarmiljön. De identifierade produktgrupperna är: golvbeläggningar 
och mattor; tapeter; färg; skivmaterial; isoleringsmaterial; lim, fönsterkitt, fogar mm; interiör- 
och snickerivaror (dörrar och fönster); puts och murbruk samt rör och slangar. För att kunna 
avgöra storleken på de olika produktflödena beräknades den årliga nettotillförseln till Sverige 
av respektive produktgrupp. 

3.1 Nettotillförsel av byggprodukter 
Utifrån handelsstatistik från SCB (2015a; 2015b) har nettotillförseln (import – export + 
inhemsk produktion) av de respektive produktgrupper beräknats. För att sammanställa 
handelsstatistik för de utvalda produktgrupperna användes den Kombinerade Nomenklaturen 
som utgångspunkt. Tabell 1 redogör för vilka KN-koder som kopplats till respektive 
produktgrupp.  
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Tabell 1. KN-koder på 6-siffrig nivå kopplade till olika typer av byggprodukter 

Produktgrupp KN-koder 
Golvbeläggning och mattor 

Plastgolv 391810, 391890, 590410, 590490, 590491, 590492 
Trägolv 441830, 441871, 441872, 441879, 450410 

Mattor 
570110, 570190, 570220, 570231, 570232, 570239, 570241, 570242, 570249, 
570250, 570251, 570252, 570259, 570291, 570292, 570299, 570310, 570320, 
570330, 570390, 570410, 570490, 570500 

Keramiska golv 681019, 690710, 690790, 690810, 690890 
Färg 

Oljebaserad färg 320810, 320820, 320890 
Vattenbaserad färg 320910, 320990, 321000 

Skivmaterial 

Träskivor 

441011, 441012, 441019, 441021, 441029, 441031, 441032, 441033, 441039, 
441090, 441111, 441112, 441113, 441114, 441119, 441121, 441129, 441131, 
441139, 441191, 441192, 441193, 441194, 441199, 441210, 441213, 441214, 
441219, 441222, 441223, 441229, 441231, 441232, 441239, 441292, 441293, 
441294, 441299 

Gipsskivor 680800, 680911, 680919 
Cementbaserade skivor 681120, 681182 

Isoleringsmaterial 
Plastisolering 392590 
Träullsisolering 440500 
Mineralullsisolering 680610, 680620, 680690 

Tapeter 481410, 481420, 481430, 481490, 590500 
Lim, fönsterkitt, fogar etc. 321410, 340520, 350610, 350691, 350699 

Rör och slangar 
391721, 391722, 391723, 391729, 391731, 391732, 391733, 391739, 391740, 
400910, 400911, 400912, 400920, 400921, 400922, 400930, 400931, 400932, 
400940, 400941, 400942, 400950, 690600 

Interiör- och snickerivaror 392520, 392530, 441810, 441820, 441890 
Puts och murbruk 321490, 381600, 382440, 382450 

Nettotillförseln av de olika produktgrupperna presenteras nedan i Tabell 2. Störst är 
nettotillförseln av puts och murbruk följt av skivmaterial såsom trä- och gipsskivor, samt 
golvbeläggning och mattor. Viktig aspekt vid sammanställning av nettotillförsel av de olika 
produktkategorierna är att vara uppmärksam på enheter; produkterna redovisas både i ton, m3 
och/eller antal. För övriga produktgrupper är nettotillförseln mindre. Kategorin PVC-golv har 
uteslutits då underlaget innehöll stora osäkerheter, och resulterade i negativ nettotillförsel. 
Tabell 2 redovisar även mängden inhemskt producerade samt importerade produkter samt hur 
stor andel av nettotillförseln som utgörs av importerade produkter. Importen utgör igenom-
snitt cirka 50 procent av nettotillförseln för dessa produktgrupper, även om den för enskilda 
produkter utgör en begränsad del (puts- och murbruk; 2 procent) och för andra produkter 
utgör majoriteten av nettotillförseln (trägolv, cementskivor, mattor, plastgolv; 100-140 
procent). I fallet med mattor och plastgolv är importen större än nettotillförseln vilket indi-
kerar att en viss del av det som importeras exporteras vidare till andra länder. Det går dock 
inte att säga om alla importerade produkter är ämnade för den svenska marknaden eller om 
det är som i fallet med mattorna att vissa importerade varor endast mellanlandar i Sverige för 
vidare export till andra länder. 
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Tabell 2. Nettotillförsel av byggprodukter under perioden 2000-2013 (ton/år) samt kvoten mellan 
import och nettotillförsel, avrundat till två värdesiffror. 

Byggprodukt Nettotillförsel 
(ton/år) 

Inhemsk prod. 
(ton/år) 

Import 
(ton/år) 

Import/nettotill. 

Puts och murbruk 5 700 000 5 800 000 130 000 0.02 
Skivmaterial 2 800 000 2 200 000 870 000 0.30 

Träskivor 2 400 000 1 800 000 670 000 0.29 
Gipsskivor 470 000 320 000 180 000 0.37 
Cementbaserade skivor 18 000 0 17 000 1.0 

Golvbeläggning och mattor 2 300 000 2 200 000 290 000 0.13 
Trägolv 45 000 66 000 46 000 1.00 
Keramiska golv 2 200 000 2 100 000 220 000 0.10 
Mattor 24 000 2 600 30 000 1.2 
Plastgolv exkl. PVC-golv 6 800 500 9 700 1.4 
PVC-golv Negativ nettotill. 56 000 18 000 - 

Isoleringsmaterial 310 000 280 000 75 000 0.24 
Mineralullsisolering 310 000 280 000 74 000 0.24 
Plastisolering1 19 000 4 000 610 0.13 
Träullsisolering 4 500 21 000 7 500 0.41 

Färg 150 000 230 000 70 000 0.46 
Vattenbaserad färg 79 000 120 000 34 000 0.43 
Oljebaserad färg 73 000 120 000 36 000 0.49 

Lim, fönsterkitt, fogar etc. 110 000 160 000 74 000 0.69 
Interiör- och snickerivaror 110 000 150 000 44 000 0.41 
Rör och slangar2 92 000 91 000 61 000 0.66 
Tapeter 10 000 7 600 3 600 0.35 

1 Kategorin innehåller fler produkter än plastisolering 
2 Inkluderar rör och slangar även till andra användningsområden än byggsektorn. 

4 Urval och definitioner av farliga ämnen 
I denna studie har begreppet farliga ämnen begränsats till ämnen som ger upphov till 
cancerogenitet, mutagenitet i könsceller och reproduktionstoxicitet (CMR-ämnen), ämnen 
som är allergiframkallande vid inandning samt hormonstörande ämnen. Ämnen har identi-
fierats för respektive faroklass. Förekomsten av ftalater i byggprodukter har inte studerats i 
någon större utsträckning då Kemikalieinspektionen redan gjort en kartläggning av ftalater i 
varor på den svenska marknaden (Kemikalieinspektionen, 2014). Dock har di-iso-nonylftalat 
(DINP) inkluderats då den ansågs särskilt relevant för byggprodukter. Nedan redogörs för 
vilka källor som använts för att identifiera ämnen inom respektive faroklass samt vilka 
avgränsningar som gjorts vid urvalet. 

4.1 Urvalskriterier 

4.1.1 CMR-ämnen 
CMR-ämnen har identifierats utifrån CLP-förordningens (förordning (EG) nr 1272/2008) 
harmoniserade klassificering av ämnen med hjälp av databasen för klassificerings- och 
märkningsregistret (ECHA, 2015a). 

Med cancerframkallande ämnen avses ämnen som har förmågan att orsaka cancer eller öka 
förekomsten av cancer. Cancerframkallande ämnen har identifierats utifrån ämnen som är 
harmoniserat klassificerade inom faroklass Cancerogenitet, kategori 1A, 1B och 2. Tabell 3 
presenterar kriterierna för klassificering av cancerframkallande ämnen enligt CLP-
förordningen.  
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Tabell 3 Farokategorier för cancerframkallande ämnen enligt CLP-förordningen (förordning (EG) nr 
1272/2008) 

Kategori Kriterier 
Kategori 1 Känt eller förmodat cancerframkallande för människor 

Kategori 1A Känt cancerframkallande för människor, i huvudsak baserat på humandata 
Kategori 1B Förmodat cancerframkallande för människor, i huvudsak baserat på djurdata 

Kategori 2 Misstänkt cancerframkallande för människor 

Med ämnen som kan ge upphov till mutagenitet i könsceller avses ämnen som kan orsaka en 
bestående förändring, till mängd eller struktur, av en könscells genetiska material. Mutagena 
ämnen har identifierats utifrån ämnen som är harmoniserat klassificerade inom faroklass 
Mutagenitet i könsceller, kategori 1A, 1B och 2. Tabell 4 presenterar kriterierna för klassifi-
cering av ämnen som ger upphov till mutagenitet i könsceller enligt CLP-förordningen.  
Tabell 4 Farokategorier för mutagenitet i könsceller enligt CLP-förordningen (förordning (EG) nr 
1272/2008) 

Kategori Kriterier 
Kategori 1 Ämnen som man vet kan orsaka ärftliga mutationer eller som ska betraktas som om de kan 

orsaka ärftliga mutationer i mänskliga könsceller 
Kategori 1A Ämnen som man vet kan orsaka ärftliga mutationer i mänskliga könsceller 
Kategori 1B Ämnen som ska anses kunna orsaka ärftliga mutationer i mänskliga könsceller 

Kategori 2 Ämnen som ger anledning till oro för människor på grund av att de eventuellt kan orsaka 
ärftliga mutationer i mänskliga könsceller 

Med reproduktionstoxiska ämnen avses ämnen som kan ge upphov till negativa effekter på 
sexuell funktion och fertilitet hos vuxna män och kvinnor samt utvecklingstoxicitet hos 
avkomman. Reproduktionstoxiska ämnen har identifierats utifrån ämnen som är harmoniserat 
klassificerade inom faroklass Reproduktionstoxicitet, kategori 1A, 1B och 2. Tabell 5 
presenterar kriterierna för klassificering av reproduktionstoxiska ämnen enligt CLP-
förordningen.  
Tabell 5 Farokategorier för reproduktionstoxicitet enligt CLP-förordningen (förordning (EG) nr 
1272/2008) 

Kategori Kriterier 
Kategori 1 Känt eller förmodat reproduktionstoxiskt för människor 

Kategori 1A Känt reproduktionstoxiskt för människor, i huvudsak baserat på humandata 
Kategori 1B Förmodat reproduktionstoxiskt för människor, i huvudsak baserat på djurdata 

Kategori 2 Misstänkt reproduktionstoxiskt för människor 

4.1.2 Allergiframkallande ämnen 
Bland de allergiframkallande ämnena studerades luftsvägssensibiliserande ämnen, d.v.s. 
ämnen som orsakar överkänslighet i luftvägarna vid inandning, vilket kan ge en allergi-
framkallande effekt. Luftvägssensibiliserande ämnen identifierades utifrån CLP-förordning-
ens (förordning (EG) nr 1272/2008) harmoniserade klassificering av ämnen klassificerade 
inom faroklass Luftvägssensibiliserande ämne, kategori 1, 1A och 1B (ECHA, 2015a). 
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Tabell 6 Farokategorier för luftvägssensibiliserande ämnen enligt CLP-förordningen (förordning 
(EG) nr 1272/2008) 

Kategori Kriterier 
Kategori 1 Ämnen ska klassificeras som luftvägssensibiliserande (kategori 1) där uppgifterna inte är 

tillräckliga för indelning i underkategorier enligt följande kriterier om a) det finns belägg för att 
ämnet kan orsaka specifik luftvägsöverkänslighet hos människor, och/eller b) om ämnet ger 
positiva resultat i relevanta djurförsök. 

Kategori 1A Ämnen som uppvisar hög förekomst hos människor, eller sannolik förekomst av hög 
sensibilisering hos människor på grundval av djurförsök eller andra tester. Reaktionens 
allvar kan också beaktas. 

Kategori 1B Ämnen som uppvisar låg till måttlig förekomst hos människor, eller sannolik förekomst av 
låg till måttlig sensibilisering hos människor på grundval av djurförsök eller andra tester. 
Reaktionens allvar kan också beaktas. 

4.1.3 Hormonstörande ämnen 
Då hormonstörande ämnen inte klassificeras inom CLP-förordningen har dessa istället 
identifierats utifrån EU:s EDS-databas (Europeiska Kommissionen, 2015) och SIN-listan 
(ChemSec, 2015). 

EU:s EDS-databas innehåller information om hormonstörande ämnen från tre studier som 
utförts på uppdrag av Europeiska Kommissionen DG Environment (Groshart and Okkerman, 
2000; Okkerman and Van der Putte, 2002; Petersen et al., 2007). I EDS-databasen kategori-
seras hormonstörande ämnen inom tre olika farokategorier med avseende på effekter på 
människors hälsa och miljö respektive. Ämnena ges även en sammanvägd kategorisering där 
både människors hälsa och miljö bedöms. Tabell 7 beskriver kriterierna för kategoriseringen. 
I denna studie har ämnen som kategoriserats som hormonstörande ämnen inom kategori 1 
och/eller 2 identifierats som hormonstörande ämnen. 
Tabell 7 Farokategorier för hormonstörande ämnen enligt EDS-databasen 

Kategori Kriterier 
Kategori 1 Bevis för hormonstörande aktivitet finns för minst en art där hela djur använts vid försök. 
Kategori 2 Resultat från in vitro studier antyder biologisk aktivitet kopplad till hormonstörande effekter. 
Kategori 3 Inga bevis finns för hormonstörande aktivitet eller data saknas. 

SIN-listan (Substitute It Now!) sammanställs av Internationella Kemikaliesekretariatet 
(ChemSec) och innehåller ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som ämnen 
som inger mycket allvarliga betänkligheter (Substances of Very High Concern, SVHC) enligt 
EU:s kemikalielagstiftning REACH (förordning (EG) nr1907/2006). SIN-listan klassificerar 
ämnen utifrån de miljö- och hälsobetänkligheter de ger upphov till, där hormonstörande 
ämnen är en kategori. Metodiken som använts för att identifiera hormonstörande ämnen 
beskrivs i en rapport av ChemSec (2014). I föreliggande studie inkluderades samtliga ämnen 
som klassificerats som hormonstörande enligt SIN-listan. 

4.2 Val av ämnen 
Alla ämnen som uppfyller ovan nämnda kriterier förekommer inte i byggprodukter. För att 
identifiera de farliga ämnen som potentiellt används i byggprodukter samkördes listorna med 
farliga ämnen som erhölls från databasen för klassificerings- och märkningsregistret, EU:s 
EDS-databas (Europeiska Kommissionen, 2015) samt SIN-listan (ChemSec, 2015), enligt 
kategorierna som beskrivs i avsnitt 4.1 mot REACH:s databas över registrerade ämnen inom 
användningssektorn bygg- och konstruktionsprodukter (ECHA, 2015b) samt mot ämnen med 
framtagna LCI (Lowest Concentration of Interest)-värden (Kephalopoulos and Geiss, 2013).  

15 



I Reach:s databas över registrerade ämnen (ECHA, 2015b) finns uppgifter om CMR-ämnen, 
som sådana eller ingående i blandningar, som en tillverkare eller importör hanterar i mängder 
på minst 1 ton per år. För allergiframkallande ämnen i Reach:s databas finns information då 
en tillverkare eller importör hanterar mängder på minst 100 ton per år. I databasen finns 
uppgifter om vilka användningssektorer ett ämne används inom. Genom att sortera fram 
ämnen registrerade inom användningssektorn bygg- och konstruktionsprodukter (SU 19: 
Building and construction work) erhålls ämnen relevanta för byggprodukter. Data registrerade 
i Reach-databasen innehåller dock vissa osäkerheter. Bland annat har kvaliteten på indata i 
Reach-registreringarna kritiserats av Echa och de registrerade tillämpningarna av ett ämne bör 
inte anses som kompletta då det finns möjlighet att utelämna specialtillämningar om man av 
konkurrensskäl inte vill ange dessa. 

LCI-konceptet har utvecklats för att ta fram hälsomässigt acceptabla koncentrationer av VOC 
i inomhusluft som härrör från emissioner från byggprodukter (ECA 1997). LCI-värden är 
baserade på hälsoeffekter men de är inte några riktvärden eller gränsvärden för VOC i inne-
miljöer utan de ska ses som ett verktyg för att bedöma byggprodukter.  

Genom att ta fram tvärsnittet av dessa listor identifierades 46 farliga organiska ämnen som 
potentiellt används i byggprodukter på den svenska marknaden. Utöver dessa ämnen har 
Kemikalieinspektionen utifrån Produktregistret identifierat ytterligare 42 ämnen som upp-
fyller urvalskriterierna (CMR-ämnen, luftvägssensibiliserande ämnen eller hormonstörande 
ämnen) samt 34 hudsensibiliserande ämnen som används i byggprodukter. De ämnen som 
klassas som CMR-ämnen, luftvägssensibiliserande ämnen eller hormonstörande ämnen 
framgår av Tabell 8, medan de hudsensibiliserande ämnena framgår av Tabell B2 i Bilaga 2. 
Tabell 8 Utvalda farliga ämnen som kan förekomma i byggprodukter på den svenska marknaden. 
Kolumnen ”ursprung” syftar till den referens som använts för att identifiera om ett ämne kan 
förekomma i byggvaror. 

CAS Nr. Namn Faroklassning Ursprung 
Utvalda ämnen enligt urvalskriterier 
110-71-4 1,2-Dimetoxyetan Repr. 1B LCI 
106-46-7 1,4-Diklorobensen Carc. 2 LCI 
123-91-1 1,4-Dioxan Carc. 2 LCI 
111-96-6 2,2'-Dimetyldietyleter Repr. 1B LCI 
2210-79-9 2,3-epoxypropyl o-tolyl eter Muta. 2 REACH 
128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-kresol (BHT) End. SIN REACH, LCI 
96-29-7 2-Butanonoxim Carc. 2 LCI 
110-80-5 2-Etoxietanol Repr. 1B LCI 
111-15-9 2-Etoxietylacetat Repr. 1B LCI 
149-57-5 2-Etylhexansyra Repr. 2 LCI 
70657-70-4 2-Metoxipropylacetat Repr. 1B LCI 
1589-47-5 2-Metoxy-1-propanol Repr. 1B LCI 
109-86-4 2-Metoxyetanol Repr. 1B LCI 
110-49-6 2-Metoxyetylacetat Repr. 1B LCI 
75-07-0 Acetaldehyd Carc. 2 LCI 
79-06-1 Akrylamid Carc. 1B, Muta. 1B, Repr. 2 REACH 
107-13-1 Akrylonitril Carc. 1B REACH 
1163-19-5 Bis(pentabromofenyl)eter End. SIN REACH 
80-05-7 Bisfenol A Repr. 2, EndEDS, EndSIN REACH 
77-58-7 Dibutyltenndilaurat End. SIN REACH 
28553-12-0 Diisononylftalat End. EDS, End. SIN REACH 
1968-12-02 Dimetylformamid Repr. 1B LCI 
75-21-8 Etylenoxid Carc. 1B, Muta. 1B REACH 
108-95-2 Fenol Muta. 2 LCI 
50-00-0 Formaldehyd Carc. 1B, Muta. 2 REACH, LCI 
1998-01-01 Furfural Carc. 2 LCI 
111-30-8 Glutaraldehyd (1,5-Pentanedial) Resp. sens. 1 LCI 
25637-99-4 Hexabromocyklododekan Repr. 2 REACH 
63449-39-8 Klorparaffin End. SIN REACH 
85535-85-9 Klorparrafiner, C14-17 End. EDS REACH 

16 



CAS Nr. Namn Faroklassning Ursprung 
91-20-3 Naftalen Carc. 2, End. SIN LCI 
2687-91-4 N-Etyl-2-pyrrolidon Repr. 1B LCI 
110-54-3 n-Hexan Repr. 2, End. SIN LCI 
872-50-4 N-Metyl-2-pyrrolidon Repr. 1B LCI 
556-67-2 Oktametylcyklotetrasiloxan Repr. 2, End. EDS, End. SIN REACH, LCI 
100-42-5 Styren Repr. 2, End. EDS, End. SIN LCI 
79-94-7 Tetrabrombisfenol A End. SIN REACH 
109-99-9 Tetrahydrofuran Carc. 2 LCI 
127-18-4 Tetrakloroetylen Carc. 2, End. EDS, End. SIN LCI 
56-23-5 Tetraklorometan Carc. 2 LCI 
108-88-3 Toluen Repr. 2 REACH, LCI 
126-73-8 Tributylfosfat Carc. 2 REACH, LCI 
112-49-2 Trietylenglykoldimetyleter Repr. 1B LCI 
5064-31-3 Trinatriumnitrilotriacetat Carc. 2 REACH 
115-96-8 Tris(2-kloroetyl)fosfat Carc. 2, Repr. 1B REACH 
108-05-4 Vinylacetat Carc. 2 LCI 
Kompletterande ämnen från Produktregistret 
Naftor 
64742-82-1 Lacknafta, medeltung alifatisk Carc. 1B, Muta. 1B Produktregistret 
64742-48-9 Lacknafta, medeltung avaromatiserad Carc. 1B, Muta. 1B Produktregistret 
64742-65-0 Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade Carc. 1B Produktregistret 
64742-54-7 Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga 

paraffiniska 
Carc. 1B Produktregistret

64742-46-7 Destillat (petroleum), vätebehandlade 
medeltunga 

Carc. 1B Produktregistret

64742-53-6 Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta 
nafteniska 

Carc. 1B Produktregistret

64742-95-6 Lacknafta, medeltung aromatisk Carc. 1B, Muta. 1B Produktregistret 
64742-56-9 Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade 

lätta paraffiniska 
Carc. 1B Produktregistret

64741-88-4 Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade 
tunga paraffiniska 

Carc. 1B Produktregistret

64742-52-5 Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga 
nafteniska 

Carc. 1B Produktregistret

92045-53-9 Nafta (petroleum), väteavsvavlad lätt, 
avaromatiserad 

Carc. 1B, Muta. 1B Produktregistret

64742-49-0 Lacknafta, lätt avaromatiserad Carc. 1B, Muta. 1B Produktregistret 
64742-89-8 Lacknafta, lätt alifatisk Carc. 1B, Muta. 1B Produktregistret 
92062-15-2 Solventnafta (petroleum), vätebehandlad lätt 

naftenisk 
Carc. 1B, Muta. 1B Produktregistret

64742-55-8 Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta 
paraffiniska 

Carc. 1B Produktregistret

8052-41-3 Mineralterpentin Carc. 1B, Muta. 1B Produktregistret 
64741-65-7 Nafta (petroleum), tung alkylat- Carc. 1B, Muta. 1B Produktregistret 
Isocyanater Produktregistret 
101-68-8 Difenylmetandiisocyanat Carc. 2, Resp. sens. 1 Produktregistret 
26447-40-5 Difenylmetandiisocyanat Carc. 2, Resp. sens. 1 Produktregistret 
5873-54-1 o-(p-isocyanatbenzyl)-fenylisocyanat 

difenylmetan-2,4'-diisocyanat 
Carc. 2, Resp. sens. 1 Produktregistret

584-84-9 Toluen-2,4-diisocyanat Carc. 2, Resp. sens. 1 Produktregistret 
4098-71-9 Isoforondiisocyanat Resp. sens. 1 Produktregistret 
4083-64-1 4-Toluensulfonylisocyanat Resp. sens. 1 Produktregistret 
26471-62-5 m-tolylidendiisocyanat Carc. 2, Resp. sens. 1 Produktregistret 
91-08-7 2-Metyl-1,3-diisocyanatbensen Carc. 2, Resp. sens. 1 Produktregistret 
822-06-0 Hexametylen-1,6-diisocyanat Resp. sens. 1 Produktregistret 
2536-05-2 2,2'-metylendifenyldiisocyanat Carc. 2, Resp. sens. 1 Produktregistret 
Övriga Produktregistret 
64742-62-7 Återstodsoljor (petroleum), 

lösningsmedelsavvaxade 
Carc. 1B Produktregistret

1675-54-3 Bisfenol A diglycidyleter End. EDS Produktregistret 
75-28-5 Isobutan Carc. 1A, Muta. 1B Produktregistret 
106-97-8 Butan Carc. 1A, Muta. 1B Produktregistret 
25154-52-3 Nonylfenol Repr. 2, End. EDS, End. SIN Produktregistret 
68476-40-4 Kolväten, C3-4- Carc. 1A, Muta. 1B Produktregistret 
85535-84-8 Klorparaffiner, C10-13 Carc. 2, End. EDS Produktregistret 
107-15-3 1,2-Etandiamin Resp. sens. 1 Produktregistret 
84-69-5 Diisobutylftalat Repr. 1B, End. EDS Produktregistret 
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CAS Nr. Namn Faroklassning Ursprung 
72623-86-0 Smörjoljor (petroleum), C15-30, vätebehandlade 

neutrala oljebaserade 
Carc. 1B Produktregistret 

10605-21-7 Karbendazim Muta. 1B, Repr. 1B,  
End. EDS Produktregistret 

25550-51-0 Hexahydrometylftalsyra-anhydrid Resp. sens. 1 Produktregistret 
107-22-2 Etandial Muta. 2 Produktregistret 
123-31-9 1,4-Dihydroxibenzen Carc. 2, Muta. 2 Produktregistret 
106-89-8 (Klorometyl)oxiran Carc. 1B, End. EDS Produktregistret 

Faroklasser: Carc. = cancerframkallande, Muta. = mutagena, Repr. = reproduktionsstörande, Resp. sens. = 
luftvägssensibiliserande enligt CLP (ECHA 2015a), End. EDS = hormonstörande från EDS-databasen 
(Europeiska Kommissionen, 2015), End. SIN  = hormonstörande från SIN-listan (ChemSec, 2015). 

5 Förekomst av farliga ämnen i byggprodukter 
För att ta reda på vilka av de potentiellt förekommande ämnena som finns i svenska 
byggvaror har de fortsatta studierna utgått från databaserna Produktregistret (Kemikalie-
inspektionen, 2015), SundaHus (2015) och Byggvarubedömningen (2015) som innehåller 
information om ämnen i kemiska produkter/byggprodukter. 

5.1 Förekomst enligt Produktregistret 
För att få mer information om användningen av farliga ämnen i kemiska byggprodukter 
gjordes uttag ur Produktregistret. I ett första uttag studerades hur de farliga ämnena i Tabell 8 
fördelar sig på byggbranschen och i relation till andra branscher, samt inom vilka produkt-
grupper de används. Byggbranschens koder i produktregistret är F41 (Byggande av hus), F42 
(Anläggningsarbeten) samt F43 (Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet). Utöver 
dessa ämnen har Kemikalieinspektionen utifrån Produktregistret identifierat ytterligare 42 
CMR-ämnen samt 34 hudsensibiliserande ämnen som används i byggprodukter. I ett andra 
uttag studerades dessa ämnens användning inom byggbranschen samt deras fördelning inom 
vilka produktgrupper de används. 

Tabell 10 och Tabell 11 nedan presenterar sammanställda resultat från det första uttaget. I 
Tabell 10 presenteras information om användningen av farliga ämnen i kemiska produkter för 
byggbranschen samt totalt inom alla branscher för 2013. För 10 av 46 ämnen erhölls enbart 
information om total användning, antingen på grund av att användning inom byggsektorn var 
sekretessbelagd (2 ämnen) eller för att det inte fanns några uppgifter om användning inom 
byggbranschen registrerade i Produktregistret (8 ämnen). För 9 av de 46 identifierade ämnena 
erhölls inga resultat för varken användning inom byggsektorn eller totalt. För fem av dessa 
ämnen var användningen enligt Produktregistret sekretessklassad medan uppgifter om an-
vändning saknades helt för 4 ämnen. För de flesta av ämnena så utgör andelen som används 
inom byggsektorn endast en liten del (<5%) av den totala användningen i kemiska produkter. 

Tabell 11 ger en mer detaljerad bild av användningen av farliga ämnen inom byggsektorn. 
Där redovisas inom vilka produktgrupper samt vilka kvantiteter som de farliga ämnena 
används. Summan av användningen inom de olika produktgrupperna överensstämmer inte 
alltid med den totala användningen inom byggsektorn. När så är fallet beror det på att använd-
ning inom vissa produktgrupper har sekretessklassats. Produktgrupperna färg samt lim och 
fogar är de grupper som innehåller flest av de utvalda farliga ämnena. Tabellen presenterar 
även användningen av de 42 kompletterande CMR-ämnena i kemiska byggprodukter från det 
andra uttaget från Produktregistret. Där har ämnena grupperats i tre grupper utifrån typ av 
ämne; naftor, isocyanater och övriga. Naftorna används ofta inom färg samt lim & fogar 
medan isocyanaterna ofta förekommer i golv samt lim & fogar. Inom kategorin övriga ämnen 
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är vanliga användningsområden färg, golv samt lim & fogar. Summan av användningen inom 
de olika produktgrupperna överensstämmer inte alltid med den totala användningen inom 
byggsektorn då vissa data är sekretessklassade. 
Tabell 9 Användning av 46 utvalda farliga ämnen i kemiska produkter för byggbranschen 
(branschkoder F41, F42 och F43) samt totalt inom alla branscher 2013 (ton) enligt uttag från 
Produktregistret. Sorterat i fallande ordning med avseende på användning inom byggsektorn. 

CAS Nr. Namn Användning i kemiska 
byggprodukter 2013 (ton) 

Användning i kemiska 
produkter 2013 (ton) 

108-05-4 Vinylacetat 84 19000 
85535-85-9 Klorparrafiner, C14-17 50 130 
108-88-3 Toluen 47 310000 
28553-12-0 Diisononylftalat 22 1400 
100-42-5 Styren 14 120000 
63449-39-8 Klorparaffin 7.6 290 
96-29-7 2-Butanonoxim 3.5 150 
872-50-4 N-Metyl-2-pyrrolidon 3.2 230 
50-00-0 Formaldehyd 1.9 3100 
77-58-7 Dibutyltenndilaurat 1.1 13 
5064-31-3 Trinatriumnitrilotriacetat 0.76 830 
2210-79-9 2,3-epoxypropyl o-tolyl eter 0.69 7.8 
91-20-3 Naftalen 0.61 270 
110-54-3 n-Hexan 0.41 86000 
556-67-2 Oktametylcyklotetrasiloxan 0.33 6.9 
128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-kresol (BHT) 0.24 630 
149-57-5 2-Etylhexansyra 0.064 53000 
108-95-2 Fenol 0.017 14000 
2687-91-4 N-Etyl-2-pyrrolidon 0.012 110 
1589-47-5 2-Metoxy-1-propanol 0.0067 9.8 
107-13-1 Akrylonitril 0.0015 5400 
70657-70-4 2-Metoxipropylacetat 0.00055 82 
123-91-1 1,4-Dioxan 0.00047 6.7 
75-07-0 Acetaldehyd 0.00036 31000 
75-21-8 Etylenoxid 0.000019 100000 
68-12-2 Dimetylformamid sekretess 170 
56-23-5 Tetraklorometan sekretess 0.0012 
111-30-8 Glutaraldehyd (1,5-Pentanedial)  520 
109-99-9 Tetrahydrofuran  390 
127-18-4 Tetrakloroetylen  150 
98-01-1 Furfural  27 
126-73-8 Tributylfosfat  11 
109-86-4 2-Metoxyetanol  0.47 
111-15-9 2-Etoxietylacetat  0.4 
110-80-5 2-Etoxietanol  0.045 
111-96-6 2,2'-Dimetyldietyleter  sekretess 
112-49-2 Trietylenglykoldimetyleter  sekretess 
115-96-8 Tris(2-kloroetyl)fosfat  sekretess 
25637-99-4 Hexabromocyklododekan  sekretess 
79-94-7 Tetrabrombisfenol A  sekretess 
106-46-7 1,4-Diklorobensen   
110-49-6 2-Metoxyetylacetat   
110-71-4 1,2-Dimetoxyetan   
1163-19-5 Bis(pentabromofenyl)eter   
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Tabell 10 Farliga ämnen som använts till produktion av kemiska byggprodukter enligt uttag från 
Produktregistret, redovisat för befintliga produktgrupper och för samtliga kemiska byggprodukter 
2013(ton/år). 

CAS Nr. Namn Färg Golv & 
mattor 

Isolering Lim & 
fogar 

Puts & 
murbruk 

Övrigt Totalt 
kemiska 
byggprod. 

108-05-4 Vinylacetat 4.7 4.2 64 84 
85535-85-9 Klorparrafiner, C14-17 37 50 
108-88-3 Toluen 38 5 47 
28553-12-0 Diisononylftalat 3.5 22 
100-42-5 Styren 1.2 0.09 0.11 9.4 14 
63449-39-8 Klorparaffin 6.1 0.076 7.6 
96-29-7 2-Butanonoxim 3.3 0.054 3.5 
872-50-4 N-Metyl-2-pyrrolidon 1.2 0.027 3.2 
50-00-0 Formaldehyd 0.078 0.0031 0.1 0.1 0.003 1.9 
77-58-7 Dibutyltenndilaurat 0.0074 0.24 1.1 
5064-31-3 Trinatriumnitrilotriacetat 0.75 0.76 
2210-79-9 2,3-epoxypropyl o-tolyl 

eter 0.69 

91-20-3 Naftalen 0.61 
110-54-3 n-Hexan 0.4 0.41 
556-67-2 Oktametylcyklotetrasiloxan 0.065 0.33 
128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-kresol 

(BHT) 
0.004 0.22 0.24 

149-57-5 2-Etylhexansyra 0.0013 0.048 0.064 
108-95-2 Fenol 0.00047 0.012 0.017 
2687-91-4 N-Etyl-2-pyrrolidon 0.012 
1589-47-5 2-Metoxy-1-propanol 0.0066 0.0067 
107-13-1 Akrylonitril 0.00007 0.0014 0.0015 
70657-70-4 2-Metoxipropylacetat 0.00046 0.00055 
123-91-1 1,4-Dioxan 0.00017 0.0002 0.00047 
75-07-0 Acetaldehyd 0.00036 
75-21-8 Etylenoxid 0.000019 
Kompletterande ämnen från Produktregistret 
Naftor 
64742-82-1 Lacknafta, medeltung 

alifatisk 
62 1.3 360 

64742-48-9 Lacknafta, medeltung 
avaromatiserad 

100 18 170 

64742-65-0 Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade 

0.29 0.38 0.25 13 120 

64742-54-7 Destillat (petroleum), 
vätebehandlade tunga 
paraffiniska 

79 

64742-46-7 Destillat (petroleum), 
vätebehandlade 
medeltunga 

59 
69 

64742-53-6 Destillat (petroleum), 
vätebehandlade lätta 
nafteniska 

25 
62 

64742-95-6 Lacknafta, medeltung 
aromatisk 

35 1.9 49 

64742-56-9 Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade 
lätta paraffiniska 

40 

64741-88-4 Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade 
tunga paraffiniska 

0.07 0.32 
40 

64742-52-5 Destillat (petroleum), 
vätebehandlade tunga 
nafteniska 

9.2 
14 

92045-53-9 Nafta (petroleum), 
väteavsvavlad lätt, 
avaromatiserad 

13 
13 

64742-49-0 Lacknafta, lätt 
avaromatiserad 

0.39 10 12 

64742-89-8 Lacknafta, lätt alifatisk 2.3 2.4 
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CAS Nr. Namn Färg Golv & 
mattor 

Isolering Lim & 
fogar 

Puts & 
murbruk 

Övrigt Totalt 
kemiska 
byggprod. 

92062-15-2 Solventnafta (petroleum), 
vätebehandlad lätt 
naftenisk 

   2   
2 

64742-55-8 Destillat (petroleum), 
vätebehandlade lätta 
paraffiniska 

      
0.28 

8052-41-3 Mineralterpentin 0.047      0.086 
64741-65-7 Nafta (petroleum), tung 

alkylat- 
      0.077 

Isocyanater        
101-68-8 Difenylmetandiisocyanat  24 22 1.9   900 
26447-40-5 Difenylmetandiisocyanat  11  26   51 
5873-54-1 o-(p-isocyanatbenzyl)-

fenylisocyanat 
difenylmetan-2,4'-
diisocyanat 

 11  0.31   

26 

584-84-9 Toluen-2,4-diisocyanat  0.22  4.9   7.1 
4098-71-9 Isoforondiisocyanat 4.4   0.58   5.2 
4083-64-1 4-Toluensulfonylisocyanat  0.042     2.5 
26471-62-5 m-tolylidendiisocyanat  1.8     2.3 
91-08-7 2-Metyl-1,3-

diisocyanatbensen 
 0.14     1.2 

822-06-0 Hexametylen-1,6-
diisocyanat 

0.3 0.0029     0.31 

2536-05-2 2,2'-
metylendifenyldiisocyanat 

      0.22 

Övriga         
64742-62-7 Återstodsoljor (petroleum), 

lösningsmedelsavvaxade 
      93 

1675-54-3 Bisfenol A diglycidyleter 23 47  5.5   88 
75-28-5 Isobutan 1.2   12  0.74 39 
106-97-8 Butan 16   8.9   27 
25154-52-3 Nonylfenol       13 
68476-40-4 Kolväten, C3-4-       12 
85535-84-8 Klorparaffiner, C10-13       2.2 
107-15-3 1,2-Etandiamin 1.8      2.1 
84-69-5 Diisobutylftalat       1.7 
72623-86-0 Smörjoljor (petroleum), 

C15-30, vätebehandlade 
neutrala oljebaserade 

      
0.35 

10605-21-7 Karbendazim    0.09   0.16 
25550-51-0 Hexahydrometylftalsyra-

anhydrid 
      0.05 

107-22-2 Etandial       0.039 
123-31-9 1,4-Dihydroxibenzen       7.1e-3 
106-89-8 (Klorometyl)oxiran       1.9e-5 

5.2 Förekomst enligt Byggvarubedömningen och SundaHus 

5.2.1 Antal byggprodukter som innehåller farliga ämnen  
Av de ämnen som listas i Tabell 8 (Utvalda farliga ämnen som kan förekomma i byggpro-
dukter på den svenska marknaden) hittades 31 ämnen i någon av databaserna hos SundaHus 
och Byggvarubedömningen. Di-isononylftalat, 2-butanonoxim samt formaldehyd var de 
ämnen som förekom i störst antal produkter i både Byggvarubedömningen (86, 92 respektive 
58 produkter) samt SundaHus (62, 81 resp 60 produkter) databaser (Byggvarubedömningen, 
2015; SundaHus, 2015). Övriga ämnen förekom i <30 produkter i båda databaserna. I Figur 2 
visas det totala antalet produkter (från de utvalda kategorierna) i databasernrna SundaHus 
respektive Byggvarubedömningen per ämne, medan Tabell 12 visar förekomsten i olika 
produktkategorier. I många fall registreras produkter sannolikt i båda databaserna, vilket kan 
förklara samstämmigheten mellan de två (L. Elfström, SundaHus, pers.komm.).  
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Sökningarna gjordes med hjälp av CAS-nummer och utifrån sökträffarna valdes de produkter 
ut som faller under kategorierna färg, golv och mattor, isolermaterial, lim och fogar, rör och 
slangar, tapeter, interiör- och snickerivaror, skivmaterial, puts och murbruk. I de fall en 
produkt förekommer som flera artiklar (t ex en viss färg i olika stora förpackningar) har 
endast produkten listats. Följaktligen kan det totala antalet artiklar vara större än antalet 
produkter. Då vi strävat efter att endast ta med produkter som är avsedda för inomhusbruk, 
har kvalificerade bedömningar i vissa fall krävts. För de varugrupper som huvudsakligen 
används inomhus (golv och mattor, tapeter samt skivmaterial) har även det totala antalet 
produkter angivits, i syfte att ge en uppfattning om i hur stor andel av produkterna som det 
aktuella ämnet förekommer. Halter i byggvaror anges ofta som <-värden, och rapporteras 
även om ämnet i fråga endast används vid produktionen, och ej skall förekomma i färdig 
produkt. I vissa fall anges ingen halt över huvud taget, men ämnet finns ändå med i varans 
innehållsförteckning. I de senare fallen räknas produkten ändå in i statistiken som att ämnet 
förekommer i den aktuella produkten. 
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Figur 2. Förekomst av farliga ämnen i produkter registrerade i SundaHus och Byggvarubedömningen. 
Produkterna avser sådana som är avsedda för inomhusbruk och som sorterats in i någon av följande 
kategorier: färg, golv och mattor, isolermaterial, lim och fogar, rör och slangar, tapeter, interiör- och 
snickerivaror, skivmaterial samt puts-och murbruk.  
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Tabell 11 Förekomst av prioriterade farliga ämnen i byggvaror per byggvarukategori (endast för inomhusbruk), enligt Byggvarubedömningen (BVB) och 
SundaHus (SH) (antal produkter som ämnena förekommer i för respektive produktgrupp). 

  Färg Golv och  
mattor Isolermaterial Lim och  

fogar 
Rör och  
slangar Tapeter Interiör- och 

snickerivaror Träskivor Gipsskivor Puts och  
murbruk 

CAS Nr. Ämne BVB SH BVB SH BVB SH BVB SH BVB SH BVB SH BVB SH BVB SH BVB SH BVB SH 
123-91-1 1,4-Dioxan     1 3  1             
2210-79-9 2,3-epoxypropyl o-tolyl eter                    1 

128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-kresol 
(BHT)    1   2 2             

96-29-7 2-Butanonoxim 73 36  15   13 10      1       
111-15-9 2-Etoxietylacetat             4        
70657-70-4 2-Metoxipropylacetat 1 2                   
109-86-4 2-Metoxyetanol       1              
75-07-0 Acetaldehyd      2 1       2       
79-06-1 Akrylamid                     
107-13-1 Akrylonitril    2         3        
80-05-7 Bisfenol A 2  4 6 1  1 2      1       
63449-39-8; 
85535-85-9 Klorparaffiner 2 2 2 1 3 2 12 15             

77-58-7 Dibutyltenndilaurat 1 2  1 3  5 1             
28553-12-0 Diisononylftalat  2 75 64   17 11  2  2         
75-21-8 Etylenoxid      3               
108-95-2 Fenol 1 1     2   5   1 2 4 5    1 
50-00-0 Formaldehyd 5 1  2 1 1 7 11  5   30 24 14 14   1 2 
25637-99-4 Hexabromocyklododekan     1 2    1    1      1 
91-20-3 Naftalen    1   3 2          1   
2687-91-4 N-Etyl-2-pyrrolidon 1 2                   
110-54-3 n-Hexan       8 6             
872-50-4 N-Metyl-2-pyrrolidon 7 2  1   2 2  2   3 2       
556-67-2 Oktametylcyklotetrasiloxan  1     4 2             
100-42-5 Styren 2 3 1 1   23 8     1        
79-94-7 Tetrabrombisfenol A          1   2        
127-18-4 Tetrakloroetylen       1 2             
126-73-8 Tributylfosfat     1                
109-99-9 Tetrahydrofuran       4 1             
108-88-3 Toluen 11 9     10 6  1    2       
5064-31-3 Trinatriumnitrilotriacetat                    1 
108-05-4 Vinylacetat  2 5 1   19 6   2   5   2    
 Summa 105 65 83 96 10 13 135 88  17 2 2 43 40 18 19 2 1 1 6 
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5.2.2 Halter av farliga ämnen i byggprodukter 
För alla byggvaror som registreras i databaserna SundaHus och Byggvarubedömningen krävs 
en innehållsdeklaration, d.v.s. innehållet (i %) av kemikalier på CAS-nivå måste anges. Ofta 
anges dessa i form av <-värden, vilket leder till att det totala innehållet ibland överskrider 
100 procent. En sammanställning av det kumulativa genomsnittliga kemikalieinnehållet i 
olika byggvarukategorier visas i Figur 3, under antagandet att rapporterat <-värde utgör den 
faktiska koncentrationen. Ett genomsnittligt innehåll betyder inte att ämnet förekommer i 
samtliga varor inom en viss kategori, men ger en bild av ungefär i vilka halter ämnena före-
kommer då de används. Exempelvis kan man av figuren utläsa att styren förekommer i halter 
på mellan 20-52 procent i de produkter där de används medan vinylacetat förekommer i halter 
på upp till 10 procent. Då styren ofta används som startmaterial vid tillverkning av polystyren 
är det sannolikt att en stor del av dessa halter utgörs av råmaterial som används vid tillverk-
ningen. Detta framgår i vissa fall i databaserna (t.ex. 52 % styren i en duschkabin enligt 
SundaHus), men långt ifrån alltid. I vissa fall rapporteras förekomst av fri monomer samt 
”prepolymer” – men med koncentrationen angiven endast för den fria monomeren. Eftersom 
den fria monomeren och det polymera materialet har olika CAS-nummer, och sökningen har 
gjorts på monomerens CAS-nummer har vi här utgått ifrån att det som rapporteras som 
monomer också förekommer i den formen i produkten, men så är alltså inte nödvändigtvis 
fallet (t.ex. CAS nummer för styren är 100-42-5 och för polystyren 9003-53-6). På samma sätt 
finns vinylacetat ofta i en sampolymer med polyeten, men rapporteras alltså i databaserna som 
den fria monomeren.  

Den övergripande bilden är att kategorin ”lim och fogar” uppvisar störst kemikalieinnehåll 
procentuellt sett, både till antal ämnen och till innehåll, medan tapeter har ett begränsat 
kemikalieinnehåll enligt dessa två databaser, med avseende på de 46 ämnen som ingick i 
kartläggningen.  
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Figur 3. Sammanställning av genomsnittligt kemikalieinnehåll i olika byggvarukategorier, baserat på 
rapporterat innehåll i byggvarudatabaserna SundaHus samt Byggvarubedömningen. I kategorin 
”övriga” ingår bl.a. formaldehyd (i genomsnitt 0.55 procent innehåll med störst innehåll (1 %) i 
skivmaterial). 

5.2.3 Totala mängder farliga ämnen i byggvaror – räkneexempel för golv och 
skivmaterial 

Förekomst och halter av ett specifikt ämne i en byggvara ger en indikation på om ämnet är 
allmänt spritt i många olika typer av byggvaror samt om det tillsätts en specifik vara i stora 
kvantiteter. Dock säger det ingenting om den totala kvantiteten av ämnet i byggvaror i 
Sverige. Det är svårt att göra en korrekt bedömning av mängder av kemikalier i varor på 
grund av bristen på information om varornas innehåll. Eftersom produkterna i databaserna 
SundaHus samt Byggvarubedömningen inte klassificeras enligt KN-nomenklaturen går det 
inte att göra en direkt koppling till handelsstatistiken. På en mer övergripande nivå är det dock 
möjligt att uppskatta varornas innehåll utifrån informationen i databaserna. 

Utgående från den registrerade förekomsten i golv och mattor samt trä- och gipsskivor i 
SundaHus och Byggvarubedömningen har vi med hjälp av handelsstatistiken uppskattat den 
totala mängden farliga ämnen som tillförs den svenska marknaden varje år i dessa produkter, 
enligt: 
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där Mi,A är den totala mängden av ämne i som tillförs den svenska teknosfären varje år via 
varugrupp A, MA är den totala nettotillförseln av varugrupp A per år enligt den svenska 
handelsstatistiken (för golv 2 300 000 ton, för träskivor 2 400 000 ton och för gipsskivor 
470 000 ton, se Tabell 2), Ni,A är antalet registrerade produkter ur varugrupp A som innehåller 
ämne i enligt SundaHus och Byggvarubedömningen, NA är det totala antalet registrerade 
produkter ur varugrupp A i SundaHus och Byggvarubedömningen enligt en manuell sökning 
på produktkoder (se Tabell B 3) medan Ci,A är koncentrationen (%) av ämne i i varugrupp A 
enligt SundaHus och Byggvarubedömningen. Denna beräkning bygger på antagandet att 
andelen av varugrupp A som innehåller ämne i enligt SundaHus och Byggvarubedömningen 
är representativt för hela den svenska byggmarknaden, samt att koncentrationen som anges i 
SundaHus och Byggvarubedömningen som ett <-värde utgör den faktiska koncentrationen. I 
Figur 4 presenteras resultatet från dessa beräkningar som ett genomsnitt med ett intervall i de 
fall det rapporterade innehållet varierar mellan olika produkter jämfört med den rapporterade 
totala användningen enligt Produktregistret.  

Som framgår av figuren utgör DINP den dominerande substansen i dessa produktkategorier, 
med en uppskattad nettotillförsel på knappt 36 000 ton i golv följt av fenol och formaldehyd i 
träskivor (22 000 respektive 8 000 ton) samt styren, bisfenol A och vinylacetat i golv (2 600, 
2 000 respektive 900 ton), men med stora variationer på grund av spridningen i det rapporte-
rade innehållet. Övriga ämnen utgör små mängder i relation till dessa dominerande substan-
ser. Samtliga värden framgår av Tabell B 3 i Bilaga 3.  

För dibutyltenndilaurat, BHT, 2-butanonoxim och naftalen var användningen enligt Produkt-
registret högre än motsvarande användning i de golv och skivmaterial. För övriga ämnen 
överskred användningen i golv och mattor och skivmaterial användningen enligt Produktre-
gistret med en faktor 4 – 1 300 000. Detta skulle kunna tolkas som att större delen av de 
farliga ämnen som används i byggvaror har annat ursprung än EU, eller att det innehåll som 
uppges i SundaHus och Byggvarubedömningen är överskattat, särskilt med tanke på att vi i 
denna sammanställning antagit att alla <-värden motsvarar det faktiska innehållet. Det kan 
också röra sig om en kombination av dessa faktorer, vilket bekräftas av jämförelsen mellan 
importerade produkter och nettotillförseln (se Tabell 2), där det framgår att cirka 13 procent 
av golv och mattor och 30 procent av träskivorna importeras. För att erhålla en bättre 
uppskattning krävs att byggföretagen rapporterar det faktiska innehållet i varan istället för <-
värden. 
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Figur 4. Uppskattad årlig genomsnittlig nettotillförsel av farliga ämnen i varukategorierna 
Golv och mattor samt Träskivor och Gipsskivor för inomhusmiljö baserat på information från 
databaserna SundaHus och Byggvarubedömningen jämfört med rapporterad total 
användning enligt Produktregistret. Felstaplarna utgör min- och max-värden utifrån 
rapporterat innehåll. Notera att skalan på y-axeln är logaritmisk. 

5.2.4 Förekomst av kompletterande ämnen från Produktregistret 
Av de 42+34 ämnen som identifierats ur Produktregistret, förekom naftorna i störst antal 
produkter enligt Byggvarubedömningens databas, och framför allt i färg samt lim och fogar. 
Isocyanater förekommer främst i lim och fogar men även i golv och mattor samt i färg, medan 
övriga ämnen framför allt återfinns i lim och fogar samt färg (Figur 5). När det gäller det 
procentuella innehållet är det likartat mellan de tre grupperna, men med lägst innehåll i 
snickerier och skivmaterial, och högre i de övriga kategorierna Figur 6. 
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Figur 5. Förekomst av kompletterande farliga ämnen i byggprodukter enligt Byggvarubedömningen. 
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Figur 6. Procentuellt innehåll av kompletterande farliga ämnen i byggprodukter enligt 
Byggvarubedömningen. 

 

6 Emissioner av farliga ämnen från 
byggprodukter 

De befintliga systemen för bedömning av byggprodukter i Sverige (BASTA, Byggvaru-
bedömningen och SundaHus) är frivilliga initiativ med syfte att uppnå giftfritt byggande. 
Varje system har sina egna kriterier som måste uppfyllas för registrering i databaserna. 
Kraven ställs med avseende på miljö- och hälsofarlighet. Information om innehåll av kemiska, 
inklusive farliga, ämnen är ofta inte tillräckligt för att kunna bedöma vilka ämnen samt i 
vilken omfattning dessa kommer att avges från byggprodukten till inomhusluft, då emissioner 
även beror på sådant som materialegenskaper samt miljöförhållanden i inomhusmiljön 
(temperatur, ventilation, luftfuktighet, kemiska omvandlingsprocesser m.m.).  

Ämnen som deklareras som innehåll är inte nödvändigtvis identiska med de ämnen som 
emitteras från produkten. Dessa kan t ex utgöras av nedbrytnings- eller reaktionsprodukter 
från modersubstansen. Byggvarubedömningen är det enda av ovan nämnda bedömnings-
system som har ett kriterium avseende både innehåll och emission av kemiska ämnen från 
produkten. Kriteriet innebär att tester ska vara utförda och emissionsfaktorer (avgivnings-
hastigheter) i mikrogram av ämnet per kvadratmeter och timme (µg/m2 × h) ska vara 
fastställda för de fem ämnen som avgår i störst mängd samt för summan av alla ämnen som 
avgår från materialet (TVOC – Total Volatile Organic Compounds) och formaldehyd.  

Uppgifter om emissioner av farliga ämnen från byggprodukter från Byggvarubedömningens 
och SundaHus databaser är mycket sparsamma. I bästa fall framgår information om totalhalt 
VOC (TVOC) antingen som koncentration eller emissionsfaktor, men ingenting om individu-
ella ämnen. I Byggvarubedömningens databas finns procentuellt flest uppgifter om 
avgivning/emission för de produkter som innehåller DINP (TVOC: 76 %), formaldehyd 
(TVOC: 7 %, formaldehyd: 36 %), vinylacetat (TVOC: 36 %) och styren (TVOC: 4 %). För 
de produkter som innehåller 2-Butanonoxim, den näst vanligast förekommande substansen, 
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finns inga uppgifter om emission från produkter registrerade i Byggvarubedömningens 
databas. För alla andra ämnen inklusive naftorna, isocyanaterna och ”övriga” ämnen från 
Tabell 8 förekommer uppgifter om TVOC halt eller emissionsfaktor i enstaka fall. För de 
flesta produkter uppges i databasen att ”Uppgifter om VOC saknas”, ”Producenten anger att 
inga emissioner avges” eller ”Bedömning av eventuella emissioner är ej relevant”. 

Följande avsnitt beskriver vad som är känt om emissioner av ämnen från byggprodukter med 
avseende på allmänt tillgänglig information; testförfarande; bedömningsprocedurer och 
kriterier; samt förekomst av databaser som samlar emissionsdata från byggprodukter enligt 
specifikationen för denna kartläggning. 

6.1 Litteratursammanställning 
Emissioner av kemiska ämnen från material har undersökts sedan mitten på 1970-talet då 
myndigheterna började introducera begränsningar angående avgivning av formaldehyd från 
spånskivor (Salthammer et al., 2010). Mest information om avgivning av kemiska ämnen från 
material och varor finns hos tillverkare som låtit testa sina produkter. Ett stort antal bygg- och 
inredningsprodukter med relevans för innemiljö testas nuförtiden med avseende på emission 
av kemiska substanser enligt olika testscheman. Resultaten från testerna är oftast konfiden-
tiella och finns i rapporter som ägs av uppdragsgivare, tillverkare eller importörer av 
produkter. 

Allmänt tillgänglig information om emissioner av kemikalier från byggprodukter kan hittas i 
databaser med vetenskapliga artiklar (här användes Web of Science och Google Scholar). De 
flesta arbeten som publicerats vetenskapligt har inte varit inriktade specifikt på emission av 
CMR-, hormonstörande och allergiframkallande ämnen från byggmaterial. Litteratur med 
emissionsdata från byggmaterial avsedda för inomhusbruk innehåller ett antal olika ämnen 
varav några sammanfaller med gruppen farliga ämnen undersökta i denna kartläggning.  

6.1.1 Emissioner av flyktiga ämnen (VOC) 
En typisk innemiljö kan innehålla över 6000 organiska ämnen varav ungefär 500 kan härledas 
till byggprodukter (Wargocki, 2004). Flyktiga organiska ämnen förekommer i inomhus-
miljöer i gasfas. Raka och grenade alifatiska kolväten (t.ex. nonan, dekan, trimetylheptan) och 
aromatiska kolväten (toluen, etylbensen, xylener) används som lösningsmedel och bestånds-
delar i färger, lacker, lim och golvbeläggningar. Syreinnehållande organiska ämnen såsom 
aldehyder (formaldehyd, hexanal, benzaldehyd, furfutral från t.ex. spånskivor eller golvplattor 
av kork), alkoholer (fenol, heptanol, nonanol från golv och mattor), ketoner (aceton och 
butanon från färger) och omättade ämnen som t.ex. styren eller vinyl acetat (restmonomerer 
från plastgolv och tapeter) är också vanligt förekommande.  

Emissioner av VOC från byggprodukter kan variera över tiden och styrs av mekanismer för 
transport av VOC inom material så som diffusion och avdunstning (Won and Shaw, 2004). 
Temperatur, relativ luftfuktighet, luftomsättning och ämnets initiala koncentration i produkten 
är de viktigaste faktorerna som påverkar emissionernas storlek (Wolkoff, 1998). Koncentra-
tioner av VOC i inomhusluft med byggmaterial som källor sjunker vanligen från ganska höga 
koncentrationer till en låg och nästan konstant nivå inom ett par (6-12) månader från bygg-
tillfället (t.ex. Järnström et al., 2006). 

Formaldehyd är det ämne som har varit i huvudsakligt fokus för innemiljöforskning under de 
senaste årtiondena. De vanligaste källorna är massivt trä, spånskivor, plywood och träbase-
rade kompositmaterial för väggar och golv. Uppgifter om avgivning av formaldehyd från 
byggmaterial började dyka upp i litteraturen i mitten av 1970-talet (Andersen et al., 1975). 
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Salthammer (2010) sammanställde studier över avgivning av formaldehyd till inomhusluft 
från bl.a. byggprodukter som publicerats fram till 2010. Studierna innefattar t.ex. undersök-
ningar av hur emissioner förändras med tiden (Horn et al, 1998; Fjästad, 2010), samt hur 
emissionerna beror av träslag (Schripp et al., 2012; Böhm et al., 2012). Flera arbeten 
presenterar emissioner från konventionella och s.k. ”gröna” byggprodukter/material. ”Gröna” 
material är oftast lågemitterande material som uppfyller vissa krav enligt olika bedömnings-
scheman, utvärderingsprogram eller certifieringsprogram för gröna material.  

Formaldehyd kan även bildas som en sekundär produkt efter behandling av träbaserade 
byggprodukter med infraröd eller ultraviolett strålning (Kagi et al., 2009) eller ozon (Nicolas 
et al., 2007). Både primär och sekundär emission av formaldehyd från byggprodukter finns 
redovisade i litteraturen (Gall et al., 2013; Cheng et al., 2015). Referensmaterial för emis-
sionstester har utvecklats för att öka tillförlitligheten i resultaten och för validering av 
kammartester och man har påvisat att avgivning av formaldehyd från material även kan 
uppskattas med en modell (Liu et al., 2013).  Exempel på areaspecifika emissionsfaktorer för 
formaldehyd från olika byggprodukter visas i Tabell B 4 i Bilaga 4. Tabellen ger en översikt 
av emissionsdata för formaldehyd och visar storleksordningen på emissionsfaktorer i µg/(m2 
× h) från olika material. Endast primära emissioner redovisas i tabellen med rapporterade 
areaspecifika emissionsfaktoret på mellan 0.5 – >2500 µg/m2×h. 

Utöver formaldehyd förekommer även vetenskapliga studier om emissioner av andra flyktiga 
ämnen från byggprodukter. Oftast är avsikten att studera en viss företeelse eller mekanism 
och emissionsfaktorer rapporteras ”på köpet”. Exempel från litteraturen visas i Tabell B 5 i 
Bilaga 4.  

Till följd av klagomål på dålig lukt från väggar, tak och golv gjorda av eller belagda med kork 
initierades studier av emission av VOC från sammansatta korkprodukter för inomhusbruk 
(Horn et al., 1998). De ämnen som rapporterades från kammarförsöken var furfural och fenol. 
Emissionerna var höga även om de minskade rejält mellan mätningarna.  

I en japansk studie undersöktes emissioner av VOC från två golvmaterial som exponerades 
för ozon och UV-strålning (Kagi et al., 2009). Materialen var dels en lågemitterande 
träkomposit och dels en skiva av naturligt trä (ospecificerad sort), båda belagda med UV-
härdat lack. Bara primära emissioner från båda materialen redovisas i Tabell B 5 eftersom 
omvandlingsprodukter från kemiska eller fysikaliska processer inte ingår i denna 
kartläggning.  

Lin et al., (2009) undersökte emission av de flyktiga substanserna toluen, n-butyl acetat, 
etylbensen och m,p-xylen från ett träbaserat kompositmaterial gjort av flera olika träfibrer. 
Syftet var att studera påverkan av temperatur, relativ luftfuktighet och luftomsättning på 
emissionernas storlek. I Tabell B 5 i Bilaga 4 visas resultaten för toluen för 30 oC, relativ 
luftfuktighet 50 procent och luftomsättning på 1.0 h-1 då dessa betingelser mest liknar de som 
förekommit i andra studier. Emissionsfaktorerna ökade med ökad temperatur (~1–10 ggr) och 
med ökad luftfuktighet (~1–4 ggr). Relationen mellan ämnenas kokpunkter och emissions-
faktorer var linjär med negativ lutning vilket bekräftar att de mest lättflyktiga ämnena avges 
lättast från materialen. 

Påverkan av temperatur på emissionsfaktorer av styren från ett specialtillverkat material gjort 
av vinylester och harts innehållande 38 vikts-% styren har studerats av Crawford and Lungu, 
(2011). Avgivningen ökade linjärt med temperaturen men bedömdes inte påverkas nämnvärt 
av luftfuktigheten.  

Påverkan av relativ luftfuktighet på emissioner av flyktiga organiska ämnen från färg, lim, 
gipsskivor och kombinationer av dessa material som förekommer i väggkonstruktioner 
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presenteras i en doktorsavhandling (Wirtanen, 2006). Avsikten med studien var att identifiera 
processer som styr emission av ämnen från väggkonstruktioner. Resultaten från denna studie 
visade att emissioner av VOC från realistiska väggar skilde sig från emissioner av VOC från 
enskilda delmaterial/produkter, vilket ledde till slutsatsen att emission av VOC från byggpro-
dukter bör testas på verkliga materialkombinationer och inte på delmaterialen var för sig. 
Relativ luftfuktighet hade ingen stor påverkan på emissioner av VOC med undantag för 
aldehyder. Exempel på CMR-ämnen från denna studie visas i Tabell B 5 i Bilaga 4 (RH = 
50 %, 28 dagar).  

Nicolas et al. (2007) undersökte bildning av aldehyder i reaktion mellan byggprodukter och 
ozon. Cheng et al., 2015 gjorde en liknande studie med både konventionella och ”gröna” 
byggprodukter. Experimenten utfördes i en kammare av rostfritt stål med volym av 126 liter. 
Relevant för denna kartläggning är (förutom formaldehyd i Tabell B 5 i Bilaga 4) emissioner 
av acetaldehyd och toluen. En kort sammanfattning av VOC emissioner från litteraturstudier 
visas i Tabell 13. Flera detaljer finns i Tabell B 4 och Tabell B 5 i Bilaga 4. 
Tabell 12 Emissionsfaktorer av för denna studie relevanta VOC från vetenskaplig litteratur. 

CAS Nr. Namn Emissionsfaktor 
µg/m2 x h Referenser 

50-00-0 Formaldehyd 0,5 - 2 650 
Horn et al. (1998), Kelly et al. (1999), Kim et al. (2006), Nicolas et al. 
(2007), Kagi et al. (2009), Fjästad et al. (2010), Schripp et al. (2012), 
Böhm et al. (2015), Cheng et al. (2015) 

75-07-0-00 Acetaldehyd 0,5 - 116 Nicolas et al. (2009), Kagi et al. (2009), Schripp et al. (2012); Cheng 
et al. (2015) 

71-43-2 Bensen 200 Kagi et al. (2009 

108-88-3 Toluen 0.3 - 100 Kagi et al. (2009), Lin et al. (2009), Wirtanen (2006), Cheng et al. 
(2015) 

98-01-1 Furfural 10 - 350 Horn et al. (1998) 
108-95-2 Fenol 0.4 - 700 Horn et al. (1998), Wirtanen (2006) 
100-42-5 Styren 0.1 - 15 Crawford & Lungu (2011), Wirtanen (2006) 
149-57-5 2-Etylhexansyra 28 Wirtanen (2006) 

 

Det finns även emissionsdata på många andra VOC i litteraturen som dock inte är farliga 
ämnen enligt den definition som använts i denna studie (CMR-ämnen, luftvägssensibili-
serande ämnen eller hormonstörande ämnen). 

6.1.2 Emissioner av semiflyktiga ämnen (SVOC) 
Semiflyktiga organiska ämnen (SVOC – SemiVolatile Organic Compounds) kan förekomma i 
inomhusluft i såväl gas- som partikelfas och är vanligt förekommande i olika innemiljöer 
eftersom en del används i byggprodukter för att modifiera deras egenskaper och i andra 
konsumentprodukter såsom t ex elektronik, möbler och kläder. Till de ämnen som kan före-
komma i byggprodukter hör biocider och konserveringsmedel (t.ex. triklosan, pentaklorfenol), 
pesticider (t.ex. klordan), flamskyddsmedel (t.ex. dekabromodifenyl eter, tri-
kloropropylfosfat) och mjukgörare (t.ex. trifenylfosfat, di-etylhexyl-ftalat). Flera av dessa 
kemikalier kan vara reproduktionstoxiska och/eller hormonstörande.  

SVOC som avges från byggmaterial till innemiljöer kan finnas i luften både i gasfas och 
bundna på partiklar och kan deponeras till olika ytor och ansamlas i damm. SVOCs har låga 
mättnadsångtryck, vilket styr vilka koncentrationer som är realistiska i (inomhus)luft. Fördel-
ningen mellan luft (gasfas) och ytor (inklusive partiklar och damm) styrs av fördelnings-
koefficienten Koa som representerar ett förhållande mellan ämnets mättnadskoncentration i 
oktanol och koncentration i luften. Konsekvensen av de låga mättnadsångtrycken och de höga 
Koa-värdena är att SVOC som kan avges från byggprodukter till inomhusluft till stor del 
adsorberas/deponeras på ytor, både golv, väggar, tak, osv. och på luftburna partiklar och i 
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damm (Weschler and Nazaroff, 2008). För SVOC är det ämnesegenskaper (lågt ångtryck och 
låg vattenlöslighet) som driver emissionen och innehållet av SVOC i materialet har mindre 
betydelse för storleken på emissionen än för VOC, där innehållet är den viktigaste faktorn 
som påverkar storleken på emissionen.  

Användningen av SVOC i byggprodukter (och konsumentprodukter) har förändrats under de 
senaste decennierna. Ett antal ämnen har förbjudits eller belagts med restriktioner (t.ex. 
tris(kloropropyl) fosfat, pesticider och herbicider aldrin, klordan, DDT och ftalater såsom di-
n-butyl ftalat, di-isobutyl ftalat, butyl benzyl ftalat och di-etylhexyl ftalat) medan använd-
ningen av andra ämnen har ökat (t.ex. 4-nonylfenol eller alternativa mjukgörare trifenyl 
fosfat, diisononyl 1,2-cyklohexandikarboxylsyra och di-etylhexyl tereftalat). En grund-
läggande skillnad mellan emissioner av VOC och SVOC är att VOC emitterar från materialet 
oberoende av omgivningsmiljö och minskar med tiden under produktens livscykel medan 
emission av SVOC (t.ex. mjukgörare, flamskyddsmedel, konserveringsmedel) från materialen 
främst beror på externa faktorer så som fördelning i gasfas och sorption till ytor, samt på 
ämnets och materialets egenskaper. Mängden SVOC som emitterar från materialen är oftast 
liten i jämförelse med den totala halten i produkten, men kan i gengäld ofta fortsätta att avges 
under produktens hela livslängd och därmed påverka innemiljön under långa tidsperioder 
(Weschler, 2009). 

SVOC som avges från byggprodukter i innemiljöer kan anrikas i damm. Halter av olika 
SVOCs i damm från bostäder, förskolor, skolor och kontor finns dokumenterade i ett flertal 
vetenskapliga publikationer. Inomhusdamm kan betraktas som en passiv provtagare/ 
ansamlare av SVOC och som ett proxy för SVOC belastning i den givna innemiljön. Damm 
innehållande SVOC kan vara en betydande exponeringsväg under vissa omständigheter, t.ex. 
för små barn. 

Weschler och Nazaroff (2010) samlade information om 66 olika SVOC som mättes samtidigt 
i luft och damm i närmare 1 000 byggnader (mest bostäder) i sju länder (USA, Storbritannien, 
Kanada, Australien, Tyskland, Kuwait och Japan). Fördelningskoefficienten mellan oktanol 
och luft, Koa, visade sig vara ett användbart verktyg för uppskattningen av koncentration i luft 
och damm. Koa-värden för SVOC kan variera med flera storleksordningar; men typiska 
log(Koa) ligger inom intervallet 7 – 13. Koa-beräknade jämviktshalter av SVOC i damm 
utifrån uppmätta lufthalter korrelerade tämligen väl med uppmätta halter i damm. SVOC med 
mycket höga Koa-värden uppnår dock inte jämvikt mellan damm och luft p.g.a. kinetiska 
aspekter. 

Användning av polyklorerade bifenyler (PCB) i byggprodukter förbjöds 1978. Ändå kan 
mätbara halter fortfarande hittas i inomhusluft, sannolikt till följd av emission från PCB-
innehållande material avsedda för inomhusbruk. Volland et al. (2007) samlade in luftprover 
från 11 rum med PCB-belagda takpaneler i fyra olika byggnader i Tyskland. Summan av de 
dioxin-liknande PCB (PCB 105, PCB 118, PCB 156, PCB 167) varierade mellan 20 – 90 
ng/m3. Även 2,3,7,8-TCDF (2,3,7,8-tetraklordibenzofuran) kunde detekteras i halter på 10 – 
32,5 pg/m3, vilket tolkades som emission från takpanelerna 

En uppskattning av emission av polybromerade difenyletrar (PBDE) gjordes i en studie från 
USA där man mätte koncentration av 13 olika BDE i inomhusluft i 12 hus under två årstider. 
Emission av SBDE uppskattades till 20 ng/m2 x h som skulle innebära att amerikanska hus 
och garage tillsammans avger 4 100 kg/år. Den största delen av dessa PBDE hamnar golv-
damm men ungefär 20 procent emitteras till luft i gasfas eller som luftburna partiklar 
(Batterman et al., 2009). 
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Det finns mycket begränsat med litteratur avseende direkta emissionsmätningar av SVOC 
från byggprodukter till inomhusluft. Kemmlein et al. (2003) undersökte emissioner av 
flamskyddsmedlen tris-(2-kloro-isopropyl)fosfat (TCPP) och hexabromocyklododekan 
(HBCDD) från isolerskivor. Isolerskivorna som studerades var av olika material (polystyren, 
polyisocyanourat, polyuretan) flamskyddade med <1 – 20 vikts-% av respektive flamskydds-
medel. Emissionerna av HBCDD var väldigt låga. Emissioner av TCPP från den ena skivan 
var ~200 gånger lägre än från det andra materialet, troligen beroende på materialens samman-
sättning och struktur. 

Även om ftalater är undantagna från denna kartläggning är en serie av studier om di-etylhexyl 
ftalat (DEHP) ett beskrivande exempel om emissionsbeteende av SVOC från byggmaterial. 
Avgivning av DEHP har undersökts både i experimentella tester (Afshari et al., 2004; Clausen 
et al., 2004) och med hjälp av matematiska modeller (Clausen et al., 2010) med avseende på 
emission under standardförfarande och som funktion av temperatur (Clausen et al., 2012), 
relativ luftfuktighet (Clausen et al., 2007) och luftlödet (Clausen et al., 2010) i testet. Det 
undersökta materialet var en PVC golvmatta mjukgjord med 13 – 17 % DEHP. Jämviktskon-
centration i luften av ren DEHP baserad på dess mättnadsångtryck vid temperatur 25oC är ~ 3 
µg/m3. Jämviktskoncentrationen av DEHP i testkammaren var vid den temperaturen ~ 0.8 - 1 
µg/m3. Emissionsfaktorer (ytspecifika) av DEHP emitterat från en PVC golvmatta är 
presenterade i Tabell B 6 i Bilaga 4. Emissionen var starkt beroende av temperatur, måttligt 
beroende av luftomsättningen i kammaren och helt oberoende av den relativa luftfuktigheten. 
Det är troligt att andra CMR-ämnen, hormonstörande ämnen och/eller allergener som av sin 
kemiska natur är SVOC kommer att uppvisa liknande emissionsbeteende som DEHP. 

En sammanfattning med exempel av SVOC-emissioner från litteraturstudier visas i Tabell 14. 
Flera detaljer finns i Tabell B 5 och Tabell B 6 i Bilaga 4. 
Tabell 13 Emissionsfaktorer eller rumsluftshalter av utvalda SVOC från vetenskaplig litteratur. 

CAS Nr. / 
Ämnesgrupp Namn Koncentration/ 

Emissionsfaktor Kommentar/Referenser 

Polyklorerade 
bifenyler 

PCB 105, PCB 118, PCB 156, 
PCB 167 20 - 90 ng/m3 genom avgivning från takpaneler till 

inomhusluft Volland et al. (2007)  

51207-31-9 2,3,7,8-tetraklordibenzofuran 10 - 33 ng/m3 genom avgivning från takpaneler till 
inomhusluft Volland et al. (2007)  

Polybromerade 
difenyletrar  Summa 13 BDE  20 ng/m2 x h  avgivning till inomhuslut                              

Batterman et al., 2009 
13674-84-5 Tris-(2-kloro-isopropyl)fosfat  0,21 - 140 µg/m2 x h Kemmlein et al. (2003)  
25637-99-4 Hexabromocyklododekan  0,004 - 0,029 µg/m2 x h Kemmlein et al. (2003)  

117-81-7 Di-(etylhexyl) ftalat (DEHP) 1,1 - 302 µg/m2 x h 
stark temperaturberoende av emissionsfaktor  
Afshari et al. (2004), Clausen et al. (2004, 
2007, 2010, 2012) 

6.1.3 Emissioner av partiklar 
Partiklar i innemiljöer har andra betydande källor än byggprodukter, nämligen transport från 
utomhusluft och mänskliga aktiviter. Partikelhalter och deras källor i innemiljöer i bostäder 
och skolor med avseende på personlig exponering och riskbedömning har summerats i en 
artikel av Morawska et al. (2013). De vanligaste källorna till fina och ultrafina partiklar utgörs 
av aktiviteter som t ex matlagning och städning, brinnande stearinljus, användning av sprayer 
eller laserskrivare. Emissionshastigheterna, även kallade källstyrkor, med enheten antal 
partiklar per tidsenhet (för en process) motsvarar emissionsfaktorer för kemiska ämnen från 
material. I en serie kammarexperiment visades att dessa aktiviteter kan producera partiklar 
med diameter 5 – 1 000 nm med emissionshastigheter mellan 0.06 × 1010 – 13.1 ×1010 s-1 
(Géhin et al., 2008). En annan studie visar bildning av ultrafina partiklar med diameter < 300 
nm i 22 slumpmässigt utvalda bostäder (Isaxon et al., 2015). Matlagning och brinnande 
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stearinljus var de mest betydande källorna med emissionshastigheter på 2.7 × 1010 – 7.5 × 
1010 s-1. 

Byggprodukter som har potential att bilda partiklar inomhus är framför allt färger. Vatten-
blandbar oljefärg och terpentinfärg (Artisan Series, Winsor & Newton) applicerades på en 
målarduk i ett laboratorium med volym 54 m3 (Lazaridis et al., 2015). I denna studie be-
stämdes s.k. tillväxthastigheter av partiklarna, i nm per tidsenhet istället för utsläpps-
hastigheter. 

6.2 Bedömningsprocedurer och kriterier 
För kvantifiering och bedömning av emissioner av flyktiga och semiflyktiga organiska ämnen 
från byggprodukter har man utvecklat och tillämpat testmetoder och kriterier. Bedömning av 
emissioner från byggprodukter till inomhusluft med hänsyn till hälsoaspekter kommer i 
framtiden att bygga på ett nytt koncept, det så kallade LCI (Lowest Concentration of Interest)-
konceptet. LCI är ett verktyg för värdering av emissionsdata från byggprodukter som tagits 
fram i samverkan mellan experter från hela Europa. Konceptet är hälsobaserat men bör inte 
ses som varken riktvärden eller gränsvärden för inomhusluft. Syftet med detta kapitel är att 
översiktligt beskriva dessa procedurer och kriterier och deras tillämpning.  

Byggproduktförordningen (förordning (EU) nr 305/2011) föreskriver att CE-märkning krävs 
för ett antal byggprodukter för att kunna säljas i medlemsstaterna i EU. CE-märkning kan ses 
som ett gemensamt språk för deklaration av produktens egenskaper. Byggprodukter som 
omfattas av en harmoniserad standard måste ha en prestandadeklaration som redovisar 
produktens väsentliga egenskaper och vara CE-märkta för att kunna säljas. För byggprodukter 
betyder CE-märkning att produktens egenskaper har bedömts och beskrivits på ett enhetligt 
europeiskt sätt och att uppgifterna är trovärdiga. Byggproduktförordningens bilaga I innebär 
att harmoniserade standarder kan tas fram om medlemsländerna har nationella regler som 
hanterar byggnadsverks eventuella negativa påverkan vad avser hygien eller hälsa för arbets-
tagare, boende eller deras grannar, genom avgivning av toxiska gaser eller genom utsläpp av 
farliga partiklar eller gaser till inomhusluft. CE-märkning av byggprodukter kommer inom 
kort att vara möjligt även vad avser produkternas emission till inomhusluft.  

Tolkning av resultat från emissionstester görs inte på EU-nivå utan av varje EU-land där rege-
ringar vill reglera emissioner av VOC från byggprodukter genom nationell lagstiftning som 
för närvarande finns i Tyskland, Frankrike och Belgien och är under utvecklingen i Litauen. 

Tester av material med avseende på emission av flyktiga och semiflyktiga organiska ämnen 
till inomhusluft har genomförts under den senaste tiden. En serie av ISO standarder behandlar 
testförfarandet med avseende på provtagning, lagring och förberedning av testmaterial (ISO 
16000-11), utförande av emissionstest i en kammare (ISO 16000-9), provtagning och analys 
av VOC/SVOC (ISO 16000-6) och provtagning och analys av formaldehyd/andra aldehyder 
(EN 717-1; ISO 16000-3).  

En ny horisontell metod för emissionstest av byggprodukter har utvecklats inom en europeisk 
standardiseringsgrupp CEN TC 351 WG2. Standarden CEN/TS 16516 som publicerades i 
oktober 2013 som en teknisk specifikation (TS) har nyligen fått status som preliminär CEN 
standard – prCEN 16516. Testmetoden genomgick en omfattande validering genom att 1) 
samla och analysera befintliga emissionsdataför att kunna dra slutsatsen om metodens 
robusthet; 2) genomföra jämförelsetester (round-robin tester) angående repeterbarhet och 
reproducerbarhet av resultaten som genomfördes av ett konsortium med 9 deltagare från 6 
EU-länder. CEN/TS 16516 är sommaren 2015 ute på remiss under beteckningen prEN 16516, 
i syfte att den ska bli en EN-standard så snart som möjligt.  
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Den nya standarden prCEN 16516 bygger på de existerande standarderna ISO 16000-9 och 
EN 717-1 och har många likheter avseende exempelvis förhållanden och parametrar av 
referensrummet, materialets ”loading factor”, dvs. förhållandet mellan produktens yta (area) 
och referensrummets volym (A/V area-to-volume ratio), provtagningsförfarande i test-
kammaren, provtagare, analysmetoder, kalibrering, rapporteringsgräns och redovisning av 
resultat (Oppl, 2014).  

Detaljer om de standardiserade delarna återfinns i Tabell 15 - Tabell 19. Skillnader mot både 
standard ISO 16000-9 (VOC) och EN 717-1 (formaldehyd) återfinns i artikeln av Oppl 
(2014). Denna standard eliminerar olikheter och valmöjligheter för flera av parametrar som 
gör att resultaten inte alltid kunde direkt jämföras. 

Referensrummet är inte ett riktigt rum utan en modell för att kunna jämföra emissioner från 
olika material.  
Tabell 14 Referensrummet och ”loading factors” enligt CEN/TS 16516 

Kammare Värde 
Temperatur 23 oC 
Relativ luftfuktighet  50% 
Luftomsättning (AER)*  0,5 h-1 
Mått (inkl. en dörr, ett fönster) 3 m x 4 m x 2,5 m  
”Loading factors"   
Väggar 1,0 m2/m3 
Golv eller tak 0,4 m2/m3 
Små ytor t.ex. dörrar och fönster 0,05 m2/m3 
Väldigt små ytor t.ex. tätningar  0,007 m2/m3 

*AER = Air Exchange Rate  

Tabell 15 Inställningar för klimat- och andra parametrar i kammaren. 
Parameter Värde 
Temperatur  23 ± 1 oC 
Relativ luftfuktighet 50 ± 5 % 
Luftomsättning (AER)*  0,25 – 1,5 h-1 
Volym  Minimum 20 liter (0.020 m3)  
Material Rostfritt stål eller glas 
”Loading factor”  <50 – 200% av värdet specificerat för referensrummet 

Tabell 16 Luftprovtagning i kammaren. 
Parameter Värde 
Provtagningsdagar (efter 
uppackning av provet) 

28 dagar eller 3 och 28 dagar beroende på lagstiftning 

Provtagningstid för VOC Samma tid för alla provtagningar 
Provvolym  Max. 5 liter 

Olika volymer för parallell dubbelprov 
Luftflöde för provtagningen 20 – 200 ml/min 
Lagring av mellan två 
provtagningstillfällen 

I testkammare 

Tabell 17 Analys av luftprover. DNPD: Dinitrofenylhydrazon 
Parameter Värde 
Aldehyder DNPH (ISO 16000-3) 
VOC – provtagning  Tenax TA 
VOC – desorption  Termisk desorption 
VOC – analys  Bara GC/MS 
Gaskromatografisk kolonn Obligatorisk: svagt polär 5% fenyl/  

95% metylpolysiloxan 
Rapporteringsgräns 5 µg/m3; 1 µg/m3 for cancerogena ämnen (om tekniskt 

möjligt) 
Kalibrering Alla VOC med LCI-värdet: ämnesspecifik responsfaktor  

Alla andra ämnen: som toluenekvivalent 
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Tabell 18 Redovisning av resultat. 
Parameter Värde 
Beräkning av TVOC Summa av alla VOC > 5 µg/m3, alla beräknade som 

toluenekvivalent 
Redovisning av resultat Koncentrationer av individuella VOC and SVOC, TVOC, 

TSVOC, R-värdet och andra parametrar (beroende på 
lagstiftningen) – alla uträknade som halter i det 
Europeiska referensrummet 

6.2.1 Tyskland 
Den tyska kommittén för hälsorelaterad utvärdering av byggprodukter (AgBB – Ausschuss 
zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) har utformat ett schema för utvärdering 
av byggprodukters lämplighet att användas i innemiljö med avseende på emissioner av 
flyktiga (VOC) och semiflyktiga (SVOC) organiska ämnen (AgBB, 2015). 

Schemat bygger på tester som specificeras i och genomförs enligt ISO standarderna rörande 
inomhusluft (relevanta delar av ISO 16000-standarder för uttag av prover, beredning av 
testmaterial, genomförandet av emissionstester, analys av luftprover och redovisning av 
resultaten). Enligt AgBB-schemat kan byggprodukter testas i både emissionskammare (ISO 
16000-9) och i emissionscell FLEC (Field and Laboratory Emission Cell; ISO 16000-10).  

För ämnen som uppfyller följande kriterier ska emissioner bestämmas enligt AgBB: 
· VVOC – alla enskilda ämnen inom retentionsområde < C6 (n-hexan)
· VOC – alla enskilda ämnen inom retentionsområde C6 – C16 (n-hexan till

hexadekan)
· TVOC – summa av koncentrationer av alla enskilda ämnen, med koncentration

≥ 5 µg/m3 inom retentionsområde C6 – C16

· SVOC – alla enskilda ämnen inom retentionsområde >C16 – C22 

· SSVOC – summa av koncentrationer av alla enskilda ämnen, med koncentration
≥ 5 µg/m3 inom retentionsområde >C16 – C22 

Enligt AgBB-schemat bestäms emissionen av organiska ämnen från en byggprodukt efter 3 
och 28 dagar. Alla enskilda ämnen ska kvantifieras och för att betraktas både individuellt och 
i summa ska deras koncentration vara ≥ 5 µg/m3. Undantagna är cancerogena ämnen av 
kategorier 1A och 1B. Identifierade ämnen med LCI-värden och cancerogener måste 
kvantifieras med ämnesspecifika responsfaktorer. Identifierade ämnen utan LCI-värden och 
oidentifierade ämnen (”unknown”) kvantifieras som toluenekvivalenter. Om primärt resultat 
från testet är en area-specifik emissionsfaktor måste den omräknas till koncentration i det 
europeiska referensrummet. 

𝐶𝐶 =
𝐸𝐸𝐸𝐸 × 𝐴𝐴
𝑡𝑡 × 𝑉𝑉

Koncentrationen C, för emission från en byggprodukt är en funktion av produktens area-
specifika emissionsfaktorn, Ea [µg/(m2 x h)], luftomsättning i rummet, n [h-1] och förhållande 
mellan produktens area, A [m2] till rummets volym, V [m3]. ”Loading factors” specificerar 
area-till-volym förhållandet (A/V) för material i referensrummet. Tabell 20 visar hur koncen-
trationen i referensrummet, med luftomsättningen n = 0,5 h-1 och A/V-förhållanden för väggar 
(1,0 m2/m3), golv eller tak (0,4 m2/m3), små ytor (0,05 m2/m3) och väldigt små ytor (0,007 
m2/m3) relaterar till storleksordningen på area-specifik responsfaktor. 
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Tabell 19 Koncentrationer (µg/m3) i referensrummet från rummets olika delar med varierande area-
specifik responsfaktor för emissioner från en byggprodukt. 

Ea 
µg/(m2 x h) 

Väggar 
A/V = 1,0 m2/m3 

Golv eller tak 
A/V = 0,4 m2/m3 

Små ytor 
A/V = 0,05 m2/m3 

Väldigt små ytor 
A/V = 0,007 m2/m3 

1 2 0.8 0.1 0,014 
10 20 8 1 0,14 
100 200 80 10 1,4 
1 000 2 000 800 100 14 

Byggprodukter som testats enligt AgBB-schemat får betyget godkänd eller icke-godkänd för 
användning i innemiljö baserat på de kriterier som visas överskådligt i flödesdiagrammet för 
utvärderingen av VOC och SVOC, se Bilaga 4.  

I Test 1 (efter 3 dagar) beräknas koncentrationen av TVOC3 samt koncentrationen av 
cancerframkallande VOC. För att en produkt ska bli godkänd ska TVOC3 vara ≤ 10 mg/m3 
och koncentrationen av enskilda cancerframkallande VOC klassificerade inom kategori 1A 
och 1B ska vara ≤ 0.01 mg/m3.  

I Test 2 (efter 28 dagar) ska TVOC28 beräknas på samma sätt som TVOC3 med acceptabelt 
värde TVOC28 ≤ 1 mg/m3. Summa av SVOC-koncentrationer får inte vara högre än 
0.1 mg/m3. VVOC betraktas också i bedömningen av TVOC28. Inget cancerogent ämne 
klassificerat inom kategori 1A och 1B får förekomma i koncentration högre 0.001 mg/m³ efter 
28 dagar. I Test 2 ingår även bedömning av individuella VOC; summa av VOC med okända 
LCI ≤ 1.0 mg/m3, och VOC med kända LCI (VVOC, VOC och SVOC). En lista med ämnen 
med LCI värden finns i Tabell B 7 i Bilaga 6, tillsammans med franska, belgiska och harmo-
niserade EU-LCI värden. För varje ämne i beräknas förhållandet, Ri, mellan den uppmätta 
koncentrationen i kammaren, Ci, och ämnets LCI. Endast ämnen vars Ci ≥ 5 µg/m3 tas med i 
beräkningen. 

Ri = Ci/LCIi 

För ett flertal ämnen med Ci ≥ 5 µg/m3 beräknas Ri för varje ämne; detta gäller också för 
VVOC och SVOC med fastställda LCI värden. Additivitet av effekter antas och alla Ri 
summeras och får inte överskrida 1, dvs R = summa av alla Ri = summa av alla (Ci/LCIi) < 1. 
Ämnen i koncentration ≥ 5 µg/m3 utan fastställt LCI-värde får inte överskrida 0,1 mg/m3. 
Produkter som inte uppfyller dessa villkor är inte godkända.  

Cancerframkallande ämnen av inom kategorier 1A och 1B får inte förekomma i 
referensrummet i koncentrationen högre än 0.001 mg/m3 = 1 µg/m3 efter 28 dagar. 
Cancerogener tillhörande kategori 2 samt mutagena, reproduktionstoxiska, 
hormonstörande och allergiframkallande (respiratoriska) ämnen behandlas i AgBBs 
bedömningsschema inom ramen för LCI konceptet. 
Det tyska institutet för byggteknik – Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt 2010) använder 
detta tillvägagångssätt för ett godkännandesystem för ett flertal byggprodukter för inne-
miljöer. De berörda produktgrupperna är: 

· golvmaterial
· flytande golvmaterial
· sportgolv
· kombinerade golv
· beläggningar för golvmaterial
· golvunderlägg
· lim (lim för kakel undantaget)
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· dekorativa väggbeklädnader (tapeter ingår bara on de består, även delvis, av vinyl,
textil, kork, osv.)

CE-märkta produkter från ovanstående lista får säljas i Tyskland. Det specifika tyska 
godkännandet för byggprodukter har av EU kommissionen betraktats som en handelsbarriär 
och brott mot EU:s regler för inre marknader.  

6.2.2 Frankrike 
Den Franska byrån för hälsa, miljö och arbetsmiljö – Agence Française de Sécurité Sanitaire 
de l'Environnement et du Travail AFSSET, idag Byrån för livsmedel, miljö och arbetsmiljö 
Anses – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail – publicerade under 2009 ett vägledande dokument för begränsning av VOC-
emissioner till inomhusluft - ”Protocole AFSSET 2009”. Konceptet liknar i stora drag det 
tyska AgBB-schemat och bygger på emissionstest i en kammare eller cell (FLEC) efter 3 
dagar och 28 dagar. Tester utförs enligt ISO 16000 standarder, delar 11, 9, 10, 6 och 3. 
Emissionsdata omräknas till koncentrationer i det europeiska referensrummet. För emissioner 
efter 3 dagar ska TVOC3 vara ≤ 10 000 µg/m3 och koncentrationen av cancerogena, mutagena 
och reproduktionstoxiska (CMR) ämnen tillhörande kategorier 1A och 1B ≤ 10 µg/m3. 
TVOC28 (emissioner efter 28 dagar) får inte överskrida 1 000 µg/m3 och koncentrationen av 
CMR ämnen enligt tillhörande kategorier 1A och 1B ≤ 1 µg/m3. R-värdet beräknas från 
koncentration av individuella ämnen med LCI värdet och summa ämnen utan LCI värde eller 
oidentifierade ämnen får finnas i koncentration som högts ≤ 100 µg/m3. En produkt betraktas 
antingen som förenlig eller ej förenlig med AFSSET proceduren. En lista över ämnen med 
framtagna LCI värden finns i Tabell B 7 i Bilaga 6. 

Nyligen infördes i Frankrike en obligatorisk märkning med emissionsklasser av byggpro-
dukter för inomhusinstallationer. Alla byggprodukter på den franska marknaden ska enligt 
förordningen (Décret no 2011-321 du 23 mars 2011; Arrêté du 19 avril 2011) ha ett märke 
som deklarerar överensstämmelse med emissionsklasser och det är tillverkarens ansvar att 
märka sina produkter. Förordningen är obligatorisk, till skillnad från ovan nämnda Protocole 
AFSSET 2009, som är frivillig. Förordningen gäller följande produktgrupper: 

· väggar, innertak, golv och beläggningar
· paneler för rumsindelning och undertak
· isoleringsprodukter
· dörrar och fönster
· alla produkter som används för installation av de produkter som anges ovan

Förordningen omfattar inte obehandlad metall eller glas, skåp, järn och skruvar. 

Märkning med emissionsklasser baseras på produktens emission efter 28 dagar testat enligt 
ISO 16000 standarderna, omräknad till koncentration i det europeiska referensrummet. 
Kriterierna för de olika emissionsklasserna redovisas nedan i Tabell 21. Koncentrationerna 
som utgör gränsen för klass A+ är samma som de franska LCI-värdena förutom TVOC 
(Protocole AFSSET, 2009 och Tabell B 7 i Bilaga 6).  
Tabell 20. Kriterier för emissionsklasser enligt ISO 16000. 

Compound CAS # C B A A+ Faroklassificering 
TVOC --- >2000 <2000 <1500 <1000 --- 
Formaldehyd 50-00-0 >120 <120 <60 <10 Carc. 1B Muta. 2 
Acetaldehyd 75-07-0 >400 <400 <300 <200 Carc. 2 
Toluen 108-88-3 >600 <600 <450 <300 Repr. 2 
Tetrakloroetylene 127-18-4 >500 <500 <350 <250 Carc. 2 Endocrine 
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Xylen 1330-20-7 >400 <400 <300 <200 --- 
1,2,4-Trimetylbensen 95-63-6 >2000 <2000 <1500 <1000 --- 
1,4-Diklorobensen 106-46-7 >120 <120 <90 <60 Carc. 2 
Etylbenzen 100-41-4 >1500 <1500 <1000 <750 --- 
2-Butoxyetanol 111-76-2 >2000 <2000 <1500 <1000 --- 
Styren 100-42-5 >500 <500 <350 <250 Repr. 2 Endocrine 

Förutom de 10 ämnen och TVOC finns det i Frankrike särskilda gränsvärden för emission 
från byggmaterial för trikloretylen, bensen, dibutylftalat och di-etylhexyl ftalat. Emission av 
dessa ämnen från testet efter 28 dagar får inte överstiga 1 µg/m3. 

I Frankrike är det obligatoriskt att märka byggprodukter baserat på emission av 10 
specificerade ämnen varav 6 av dem klassificeras som antingen CMR-ämnen eller 
hormonstörande eller båda kategorier. Dessutom får inte koncentration av trikloretylen, 
bensen, DBP och DEHP som avges från byggprodukter överstiga 1 µg/m3. 

6.2.3 Belgien 
En belgisk reglering av VOC emissioner från byggprodukter publicerades i augusti 2014 
(Royal Decree, 2014). Både producenter och importörer av byggprodukter har ansvaret att 
säkerställa att produkten uppfyller kraven. Tillverkaren måste sammanställa en fil med 
emissionsdata från produkten. Materialet kan kontrolleras av behörig myndighet (Federal 
Public Service of Health, Food Chain Safety and Environment) som kan beordra kontroll av 
emissionstestet och kontakta åklagarmyndigheten om oegentligheter upptäcks. Försäljning 
och användning av berörda produkter är förbjudna om uppmätta koncentrationer överskrider 
gränsvärden eller om emissionsfilen inte är tillgänglig. Marknadskontroll består av utvärde-
ring av produktens emissionsfil eller ett kontrolltest av emissioner utfört av ett ackrediterat 
laboratorium. Dokumentation behöver presenteras för myndigheterna på begäran. 

Produkten testas dag 28 enligt den harmoniserade tekniska specifikationen CEN/TS 16526. 
Emissioner bedöms enligt LCI konceptet; R = ∑Ri ≤ 1. LCI värden från en specifik belgisk 
lista används som är baserad på den harmoniserade EU-LCI lista (ECA, 2013) samt AgBB-
listan för ämnen som inte än är EU-harmoniserade. Ytterligare ska följande gränser uppfyllas: 
TVOC ≤ 1000 µg/m³, ∑SVOC ≤ 1000 µg/m³, formaldehyd ≤ 100 µg/m³, acetaldehyd ≤ 200 
µg/m³, toluen ≤ 300 µg/m³, CMR ämnen tillhörande kategorier 1A och 1B ≤ 1 µg/m³. Listan 
med LCI-värden återfinns i Belgiens kungliga dekret om gränsvärden för emissioner till 
innemiljöer från byggprodukter för vissa angivna användningar. En sammanställning av dessa 
LCI-värden återfinns i Tabell B 7 Bilaga 6. 

Produkter som berörs av denna lagstiftning är: 

· golv och golvmaterial
· underlagsytor till golv
· produkter för installation av golv (lim, ytbehandlingsprodukter, beläggningar) med

undantag för golvmaterial som består till 100 procent av:
· natursten
· keramiska material
· glas
· stål

Cancerframkallande ämnen ur kategorierna 1A och 1B får inte förekomma i 
referensrummet i högre koncentrationer än 1 µg/m3 efter 28 dagar. Cancerogener 
tillhörande kategori 2, mutagena, reproduktionstoxiska, hormonstörande och 
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allergiframkallande (respiratoriska) ämnen behandlas i bedömningsschemat inom 
ramen för LCI-konceptet. Specifik restriktion gäller för formaldehyd, acetaldehyd och 
toluen.  

6.2.4 Litauen 
Litauen har lämnat ett utkast till anmälan till Europeiska Kommissioner om reglering av VOC 
emissioner från byggprodukter (Draft Notification 2014/530/LT). Den föreslagna förord-
ningen är en tolkning av Byggproduktförordningen (förordning (EU) nr 305/2011) om 
emission av VOC till inomhusluft. Förordningen blir obligatorisk för tillverkare och leveran-
törer av berörda produkter för den litauiska marknaden. 

Produkter ska testas enligt ISO 16000 standarder dag 3 och dag 28. Emission från testet vid 
dag 3 av TVOC får inte överstiga 10 mg/m3 och CMR-substanser tillhörande kategorier 1A 
och 1B får inte överstiga 0,01 mg/m3. Emissionsvärden för testet vid dag 28 har följande 
gränser: TVOC < 1 mg/m3, TSVOC < 0,1 mg/m3 och CMR-substanser tillhörande kategorier 
1A och 1B < 0,001 mg/m3. Förutom emissionsgränser för VOC, TVOC, SVOC och CMR 
ämnen innehåller förordningen en egen lista med LCI-värden (se Tabell B 7 i Bilaga 6). Det 
finns ingen begränsning för ämnen utan LCI-värden, de regleras genom gränser för TVOC 
och TSVOC. Ytterligare gränsvärden specificeras för koncentration av tungmetaller i väggbe-
klädnader, formaldehyd emitterad från golvmaterial, formaldehyd som emitteras från trä-
paneler som tillverkas med hjälp av material som innehåller formaldehyd, och tungmetaller 
från material avsedda att användas i möbler för barn.  

Förordningen berör polymera byggprodukter och polymera möbelmaterial (Polymer 
construction products and polymer furniture material). Uttrycket “polymer product” i denna 
bemärkelse betyder att produkten innehåller en polymer förening (stor organisk molekyl) 
antingen som huvudmaterial eller ett bindemedel. Både fasta och flytande produkter berörs.  

Efter s.k. “stand-still” som avslutas 2015-05-04 är testet avsett att överföras till en slutlig 
reglering 

6.2.5 EU-LCI 
LCI-konceptet utvecklades ursprungligen av en grupp ledande europeiska experter som en del 
av ett schema för bedömning av VOC emissioner från byggprodukter och publicerades 1997 
som en ECA rapport Nr.18 (ECA, 1997). Man har använt en hälsobaserad bedömning av ett 
ämnes yrkeshygieniska gränsvärden (SCOEL, MAK-Commission, NEG, US-EPA) som 
grund till LCI-värden för VOC-emissioner från byggmaterial.  

De nationella LCI-listorna har ursprungligen utarbetats av nationella kommittéer. På senare 
tid har det blivit uppenbart att det behövdes harmonisering av LCI på europeisk nivå. 
Harmonisering på EU-nivån bedrivs av en autonom, frivillig arbetsgrupp bestående av ett 
flertal experter. Processen började i mars 2011 med ett mål att utarbeta och etablera ett 
protokoll för en harmoniserad lista med ämnen och tillhörande LCI-värden. Proceduren 
baseras på toxikologiska och riskhanteringsprinciper. Protokollet är baserat på en definition 
av EU-LCI och innehåller ett sammanställningsblad (Data Compilation Sheet) med relevanta 
toxikologiska uppgifter från vetenskaplig litteratur och ett sammanfattade datablad (Summary 
Fact Sheet) i ett standardiserat format som gör härledningen av EU-LCI värdet transparent. I 
korthet innebär beräkning av ett LCI-värdet att man följer ECHA:s vägledning för REACH, 
identifierar kritisk effekt, dosjusterar och kommer till s.k. ”point of departure - POD” och 
väljer en lämplig bedömningsfaktor AF. LCI räknas som ett förhållande mellan POD och AF 
(LCI = POD/AF). 
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Proceduren, de tillhörande faktabladen och en lista över de harmoniserade EU-LCI värdena 
publicerades i en ECA rapport Nr. 29 (ECA, 2013). AgBB 2015 schemat har antagit de 
harmoniserade EU-LCI värdena i sin LCI-lista. En jämförelse med alla tillgängliga nationella 
LCI-listor och den harmoniserade europeiska listan finns i Tabell B 7 i Bilaga 6. 

6.2.6 Emissioner av partiklar 
Emission av partiklar från byggmaterial ingår tillsammans med mätning och utvärdering av 
kemiska ämnen i det amerikanska certifieringsprogrammet Greenguard certification (2015). 
Förutom summa flyktiga organiska ämnen (TVOC) ingår kriterier för formaldehyd, ett antal 
utvalda individuella ämnen och PM10-halten, dvs. koncentrationen av partiklar med 
aerodynamisk diameter dp < 10 µm. Riktvärdena relaterar till de s.k. Threshold Limit Values 
(TLV) utfärdade av USA, vilket är den amerikanska motsvarigheten till yrkeshygieniska 
gränsvärden för inomhusluft samt till Chronic Reference Exposure Levels (CREL) specifi-
cerade i delstaten Kalifornien. Greenguard certifiering riktar sig speciellt till känsliga 
individer och säkerställer produkter för användning i skolor och sjukhus. Partikelemissioner 
från byggprodukter ingår inte i något annat bedömnings- eller certifieringsprogram.  

6.3 Databaser med emissioner av kemiska ämnen 
Vissa institut som brukar utföra emissionstester har skapat egna databaser med resultat. De 
nämnda instituten är Fraunhofer-Institut für Holzforschung (Fraunhofer Institut för 
träforskning) – Wilhelm-Klauditz-Institut i Braunschweig (Tyskland), CSTB – Centre 
Scientifique et Technique du Batiment, Grenoble (Frankrike) och VITO – Vlaamse Instelling 
voor Technologisch Onderzoek (Flamländska institutet för teknisk forskning) i Mol (Belgien). 
Uppgifter erhållna via personliga kontakter tyder på att databaser har upprättats men att alla 
uppgifter i databaserna (produktidentitet, tillverkare samt testresultat) samt hur databaserna är 
uppbyggda är strikt konfidentiella.  

En offentlig databas PANDORA (2014) har sammanställts och gjorts tillgänglig online vid 
Universitet i La Rochelle (Frankrike). PANDORA är en förkortning från: A comPilAtion of 
iNDoOR Air pollutant emissions. PANDORA databasen bygger på offentligt tillgängliga 
uppgifter om emissionshastigheter av både gasformiga och partikulära föroreningar från 
vetenskaplig litteratur och rapporter från diverse projekt (Abadie and Blodeau, 2011). 
PANDORA är ett verktyg för modellerare av luftkvalitet i innemiljöer och innehåller indata 
till modeller. Data i PANDORA är indelade i följande kategorier; rengöringsprodukter och 
luftrenare, byggprodukter, möbler, apparater för uppvärmning och matlagning, elektrisk 
utrustning och andra. Uppgifter om emissioner från byggprodukter utgör alltså bara en del av 
databasen. Sökning i databasen på ämnets namn eller CAS-nummer ger en lista över poster 
som innehåller den sökta termen. Varje post måste vidare öppnas manuellt; ibland finns upp-
giften om emissionsfaktor och ibland saknas den. Posterna innehåller också hänvisning till 
originalarbetet där uppgifterna är publicerade, dock är länken inaktiverad. Att utföra 
systematiskt arbete med databasen blir komplicerat p.g.a. många sidosökningar genom 
Google (för specifika rapporter – om de är upplagda) eller Web of Science (för artiklar i den 
öppna vetenskapliga litteraturen). Uppgifter om material är kodade (t.ex. golv-nr eller lim-nr). 

Det numera avslutade EU projektet BUMA (2008) – Prioritization of BUilding MAterials as 
indoor pollution sources hade som mål att uppskatta människors exponering för farliga ämnen 
emitterade från byggprodukter. Huvudaktiviteter i BUMA-projektet var, bl.a. insamling och 
översyn av befintliga emissionsfaktorer från byggprodukter som omfattades av Byggprodukt-
direktivet (idag Byggproduktförordningen) och andra material som används i Europa; 
skapandet av en databas med kvantifierade emissioner från byggmaterial och med 
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exponeringsdata; klassificering av de största emissioner från byggmaterial, enligt deras 
potentiella risker för hälsorisker. I databasen finns emissionsdata för byggprodukter så som 
golv, lim, spånskivor, isoleringsmaterial, skivmaterial, mattor, tapeter, färger och lacker. 
Databasen innehåller mer än 300 produkter med över 400 emitterade ämnen. Tillgång till 
databasen är lösenordskyddad; inloggningsuppgifter kan erhållas från BUMA-projektets 
koordinator. Dock är tillgången till databasen ”Access BUMA Database” från websidan 
http://www.uowm.gr/bumaproject/ inaktiverad. 

Ett annat EU projekt, EPHECT (2013), har utvecklat en databas för emission av kemiska 
ämnen från konsumentprodukter – BUMAC. Formatet och logiken i BUMAC-databasen 
följer BUMA-databasen för att lätt kunna skapa en kombinerad databas för byggprodukter 
och konsumentprodukter. 

7 Diskussion 
I arbetet med att kartlägga förekomsten av kemikalier i byggvaror blev det tydligt att det är 
svårt att göra en korrekt kvantifiering av mängderna kemikalier i byggprodukter på grund av 
bristfällig information om varornas innehåll. I de databaser som använts anges innehållet 
normalt i form av <-värden, och det är därmed osäkert vad det faktiska innehållet är, även om 
det borde ge en grov uppskattning om taknivån. Det är dock även oklart hur pass represen-
tativt innehållet i SundaHus och Byggvarubedömningens databaser är för byggmarknaden i 
stort. Vårt uppskattade värde på NA baserades på en manuell sökning i databasen, varför 
värdena är behäftade med viss osäkerhet, som dock inte torde överskrida den totala osäker-
heten. I Byggvarubedömningens register finns ca 17000 produkter/produktserier där en 
produktserie ibland kan omfatta över hundra unika artikelnummer. Byggvarubedömningen för 
idag ingen statistik över hur många artikelnummer som omfattas av bedömningar i systemet 
men det är något som kommer inom en snar framtid. Enligt Byggvarubedömningen är 
systemet antagligen mest representativt för de produkter som omfattas av BSAB-koder som 
miljöbyggnad ställer krav på (H. von Stedingk, Byggvarubedömningen, pers. komm.). 
Situationen för SundaHus är likartad. Det är också sannolikt att företag (leverantörer) 
registrerar sina produkter i alla systemen (BASTA, SundaHus, Byggvarubedömningen), då 
olika fastighetsägare har olika önskemål om system. Har man väl börjat med ett system så 
krävs att man fortsätter i det systemet för att byggnadens kemiska innehåll över tid skall bli 
spårbart (L. Elfström, Sunda Hus, pers. komm.). Kategoriseringen i BSAB-koder försvårar 
också kartläggningen, då det inte enkelt går att matcha med handelsstatistiken, där KN-
nomenklaturen används. Det vore därför av stort värde om dessa två databaser kunde 
kompletteras med KN-koder.  

Kemiska ämnen i byggprodukter har olika funktioner, de kan fungera som syntesråvara, 
processkemikalie eller som en beståndsdel av produkten. Vissa ämnen som förekommer i 
databaserna, t.ex. formaldehyd, styren, vinylacetat eller isocyanater kan vara råvaror till 
polymerer och möjligen finnas som restmonomerer i byggprodukten. Det är viktigt att 
uppgifterna i databaserna syftar till den fria formen av ämnet, för att möjliggöra emissions-
beräkningar. Därför har monomer- och polymerformen olika CAS-nummer. I sammanställ-
ningen har vi utgått från att ämnen som rapporteras under monomerens CAS-nummer faktiskt 
syftar på förekomst av den fria monomeren i produkten, men vid närmare granskning av 
databasinnehållet tycks det som att producenterna inte alltid gör skillnad däremellan. Det kan 
därför vara svårt att avgöra hur mycket av det rapporterade innehållet som utgörs av syntesrå-
vara respektive fri monomer.  
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Farliga ämnen i byggprodukter utgör bara en bråkdel av ämnenas totala användning i sam-
hället, men förekomsten i byggprodukter är särskilt viktig i förhållande till människors 
exponering eftersom vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus och då kommer i nära 
kontakt med dessa material. Ämnena kan dock påverka inomhusmiljö och orsaka exponering 
först när de lämnar produkten genom olika mekanismer som emission eller utlakning. Det är 
alltså inte i första hand innehållet i produkten utan dess emissioner som borde undersökas för 
att kunna bedöma produktens lämplighet för användning i innemiljön. Den information som 
finns i databaserna SundaHus och Byggvarubedömningen är inte tillräcklig för att göra sådana 
bedömningar, trots att det i bedömningen av byggproduktens livscykel ingår ett kriterium om 
tillgänglighet av resultat från emissionstester. I den mån det rapporteras så anges det som 
emissioner av ”TVOC” eller ”VOC”, d.v.s. det går inte att urskilja emissioner av just ”farliga” 
ämnen eller enstaka substanser. Ofta anges att ”Produkten ger inte upphov till emissioner av 
VOC” eller ”Uppgift om emission av VOC saknas”. Emissioner av semivolatila substanser 
rapporteras inte alls. I projektet ChEmiTecs (www.chemitecs.se) togs en modell fram i syfte 
att beräkna emissioner från produkter i stor skala (Holmgren, 2013), och modellen verifi-
erades med kammarmätningar av några utvalda produkter. Det kunde dock konstateras att 
modellen kräver mycket detaljerad indata, och även om den rent teoretiskt skulle kunna 
appliceras på en stor mängd produkter är det stora behovet av indata en begränsande faktor för 
den praktiska tillämpbarheten. Den alternativa metod (OECD, 2009) som användes i 
projektet, visade sig vara behäftad med stora osäkerheter. Det skulle därmed vara av stort 
värde om det rapporterade innehållet av kemikalier i byggprodukter i byggvarudatabaserna 
kompletterades med emissionsfaktorer (framtagna enligt vedertagen standardmetod) av 
desamma, samt uppgifter om produkternas specifika area.  

En byggprodukts innehåll av ämnen behöver inte nödvändigtvis vara identisk med de ämnen 
som emitteras från byggprodukten, då innehållet inte alltid är den faktor som styr emissionen. 
Det finns mycket information om emissioner av flyktiga och semiflyktiga organiska ämnen 
från byggprodukter i den öppna vetenskapliga litteraturen, men de är inte självklart applicer-
bara på svenska produkter, då emissionerna är starkt beroende av såväl materialets och om-
givningens egenskaper. De data och/eller databaser över emissioner av kemiska ämnen från 
byggprodukter som är allmänt tillgängliga på den internationella arenan har tagits fram i 
offentligt finansierade internationella (europeiska) forskningsprojekt. Institutioner och 
konsultföretag som regelbundet utför emissionstester skapar oftast sina egna databaser som är 
konfidentiella.  

En tydligare koppling mellan kemiskt innehåll och emission av organiska ämnen från bygg-
produkter skulle göra det enklare att välja byggprodukter som minimerar exponering för 
farliga ämnen och på så sätt vara positivt för hälsan, samtidigt som läckage till den yttre 
miljön och omgivande ekosystem då också minimeras. Ett stort antal organiska ämnen som 
inte är klassificerade som CMR-ämnen, luftsvägssensibiliserande eller hormonstörande kan 
dock genomgå en kemisk omvandling i inomhusluft där nya, ibland mer problematiska ämnen 
kan bildas. Dessa omvandlingsreaktioner är främst nedbrytning av terpener genom ozonolys 
eller hydrolys av t.ex. ftalater. Omvandlingsprodukterna blir aldehyder, ketoner och alko-
holer, ämnen med låga lukttrösklar eller ämnen som sammanfaller med de prioriterade 
ämnena i denna studie såsom formaldehyd. Dessa aspekter är också viktiga att ta hänsyn till i 
samband med innehåll och emissionsberäkningar. 
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8 Slutsatser 
Följande slutsatser kan dras från studien: 

· Nio kategorier av byggprodukter har identifierats som relevanta för inomhusmiljön,
med en årlig nettotillförsel enligt:

• skivmaterial (2 800 000 ton/år, varav 870 000 ton import), där majoriteten
utgörs av träskivor

• golvbeläggningar och mattor (2 300 000 ton/år, varav 290 000 ton import)
• puts och murbruk, (5 700 000 ton/år, varav 130 000 ton import)
• isoleringsmaterial, (310 000 ton/år, varav 75 000 ton import)
• färg; (150 000 ton/år, varav 70 000 ton import)
• lim, fönsterkitt och fogar; (110 000 ton/år, varav 74 000 ton import)
• interiör- och snickerivaror; (110 000 ton/år, varav 44 000 ton import)
• rör och slangar (92 000 ton/år, varav 61 000 ton import)
• tapeter (10 000 ton/år, varav 3 600 ton import)

· Av 46 identifierade farliga ämnen som kan förekomma i byggmaterial fanns 25 ämnen
registrerade i kemiska byggprodukter i Produktregistret, 18 fanns registrerade i
Byggvarubedömningens och SundaHus databaser i halter högre än 1 procent och 12
substanser i halter <1 procent.

· 2-butanonoxim, di-isononyl ftalat, formaldehyd, styren och vinylacetat förekom i
störst antal produkter i databaserna SundaHus och Byggvarubedömningen.

· Enligt Produktregistret användes vinylacetat i störst kvantitet (84 ton) medan
etylenoxid användes i minst kvantitet (0.02 kg). Vinylacetat används framför allt som
syntesråvara för polyvinylacetat.

· Andelen av de flesta av ämnena som används i kemiska byggprodukter utgör endast
en liten del (<5%) av den totala användningen i kemiska produkter med ett undantag
för klorparaffiner, C14-C17 (~39%).

· ”Lim & fogar” samt ”Färg” innehåller störst antal ämnen enligt
Byggvarubedömningens och SundaHus databaser.

· Produktgruppen ”Golv och mattor” innehöll främst DINP och styren medan
”Skivmaterial” innehöll mest fenol, styren och formaldehyd. Styren förekommer
sannolikt främst som råmaterial vid produktion av polystyren.

· Kvantifieringen av innehåll i byggvaror försvåras av att ingen av databaserna kodar
enligt KN-nomenklaturen. Matchning med handelsstatistiken blir därför osäker.

· Ingen av databaserna (SundaHus och Byggvarubedömningen) innehåller information
om emissioner på substansnivå, i vissa fall finns emissionsdata med avseende på
”VOC” eller ”TVOC”.

· På internationell nivå finns ett antal databaser som innehåller emissioner från
byggvaror, t ex PANDORA och BUMA. Dessa databaser kräver inloggningsuppgifter
och det var inom ramen för detta uppdrag inte möjligt att göra omfattande sökningar
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(BUMA är otillgänglig även med inloggningsuppgiften). De kan dock vara intressanta 
att undersöka vidare i framtida undersökningar om emissioner från byggvaror. 

· Det mest studerade ämnet i litteraturen med avseende på emissioner från byggpro-
dukter är formaldehyd, men det förekommer även data på t.ex. toluen, styren.
acetaldehyd, hexabromocyklododekan, tris(kloroisopropyl) fosfat och di-etylhexyl
ftalat (DEHP). De flesta av studierna är dock inriktade på mekanismer och påverkan
av parametrar så som temperatur, relativ luftfuktighet och luftomsättning på
emissioner av ämnen än på systematisk kvantifiering av emissionernas storlek.

· Emission av flyktiga organiska ämnen från (bygg)produkter till innemiljö avtar med
tiden på grund av avdunstning medan emission av semiflyktiga organiska ämnen styrs
av andra mekanismer och kan pågå under lång tid. Partiklar emitteras främst under
användning och torkning av färg.

· Harmonisering av testmetoder för emissionsmätning och riskbedömning av byggpro-
dukter inom EU pågår. Dessa kommer utvecklas (prCEN 16516:2015) till en full CEN
standard.

9 Förkortningar 
LCI Lowest Concentration of Interest (Lägsta halter som är av intresse) 

MAK Commission for the Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in 
the Work Area 

NEG Nordiska Expertgruppen - ett nordiskt samarbete för att producera 
kriteriedokument om kemikalier för att sätta yrkeshygieniska gränsvärden 

SCOEL The Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (EU) 

VVOC Very Volatile Organic Compounds (väldigt flyktiga organiska ämnen) 

VOC Volatile Organic Compounds (flyktiga organiska ämnen) 

SVOC Semi-Volatile Organic Compounds (svårflyktiga organiska ämnen) 

TVOC Total Volatile Organic Compounds (alla flyktiga organiska ämnen) 

US EPA United States Environmental Protection Agency  
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Bilagor 

Bilaga 1. Indelning av produkter enligt Byggvarubedömningens 
databas  

Tabell B 1. Indelning av produkter enligt Byggvarubedömningens databas 
Kategori Antal 

produkter 
A Sammansatta produktionsmaterial 2 
B Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m 1 
C Terrassering, pålning, markförstärkning, lager i mark m m 146 
D Marköverbyggnader, anläggningskompletteringar m m 185 
E Platsgjutna konstruktioner 182 
F Murverk 141 
G  Konstruktioner av längdformvaror i anläggning 336 
H  Konstruktioner av längdformvaror 80 
I Skikt av termoisolervaror m m i hus och i grundkonstruktioner till hus 332 
J Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfaltmastix, epoxi e d i anläggning 486 
K  Skikt av skivor 332 
L Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar m m > 1000 
M Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror i hus > 1000 
N Kompletteringar av sakvaror m m 933 
P Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät > 1000 
Q Apparater, kanaler, don m m i luftbehandlingssystem > 1000 
R Isolering av installationer 16 
S Apparater, utrustning, kablar m m i el- och telesystem > 1000 
T Apparater och utrustning i tele- och datakommunikationssystem 0 
U Apparater för styrning och övervakning 86 
W Apparater, maskiner m m i transportsystem 32 
X Inredningar och utrustningar 682 
Y Märkning, kontroll, dokumentation m m 2 
Z Konstruktioner av diverse mängd-, form- eller sakvaror > 1000 
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Bilaga 2. Hudsensibiliserande ämnen i byggprodukter 
Tabell B 2 Hudsensibiliserande ämnen i byggprodukter, uttag ur Produktregistret. 

CAS Namn Användning i kemiska 
byggprodukter 2013 (ton) 

25068-38-6 Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with (chloromethyl)oxirane 340 
80-62-6 2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester 280 
2855-13-2 Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl- 97 
103-11-7 2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester 49 
68609-97-2 Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs. 13 
8006-64-2 Turpentine, oil 12 
141-32-2 2-Propenoic acid, butyl ester 3.3 
68131-73-7 Amines, polyethylenepoly- 7.9 
8050-09-7 Rosin 7.1 
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 7.4 
94-36-0 Peroxide, dibenzoyl 6.5 
55406-53-6 Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester 5.7 
97-90-5 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,2-ethanediyl ester 2.5 
112-24-3 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(2-aminoethyl)- 2.3 
140-31-8 1-Piperazineethanamine 2.0 
26530-20-1 3(2H)-Isothiazolone, 2-octyl- 1.6 
111-40-0 1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)- 1.5 
4067-16-7 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine 1.4 
106264-79-3 1,3-Benzenediamine, 2(or 4)-methyl-4,6(or 2,6)-bis(methylthio)- 1.3 
4719-04-4 1,3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol 1.3 
731-27-1 Methanesulfenamide, 1,1-dichloro-N-[(dimethylamino)sulfonyl]-1-fluoro-

N-(4-methylphenyl)- 
0.63 

868-77-9 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester 1.1 
112-57-2 1,2-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-N'-[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]- 1.1 
1085-98-9 Methanesulfenamide, 1,1-dichloro-N-((dimethylamino)sulfonyl)-1-fluoro-

N-phenyl 
1.0 

2425-79-8 Oxirane, 2,2'-[1,4-butanediylbis(oxymethylene)]bis- 0.99 
55965-84-9 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-

isothiazolone 
0.82 

97-88-1 2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester 0.47 
60207-90-1 1H-1,2,4-Triazole, 1-((2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-

yl)methyl)- 
0.29 

109-55-7 1,3-Propanediamine, N,N-dimethyl- 0.15 
138-86-3 Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)- 0.032 
97-86-9 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester 0.028 
4299-07-4 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 2-butyl- 0.012 
140-88-5 2-Propenoic acid, ethyl ester 0.0042 
100-97-0 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane 0.0021 
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Bilaga 3.  Farliga ämnen i golv & mattor samt skivmaterial 
Tabell B 3 Information om farliga ämnen i golv & mattor samt skivmaterial enligt SundaHus och 
Byggvarubedömningen. Ni,A är antalet registrerade produkter ur varugrupp A som innehåller ämne i, 
NA är det totala antalet registrerade produkter ur varugrupp A, Ci,A är den genomsnittliga 
koncentrationen av ämne i i varugrupp A, Mi,A är den totala genomsnittliga mängden av ämne i som 
tillförs den svenska teknosfären varje år via varugrupp A (ton/år), MA är den totala nettotillförseln av 
varugrupp A per år enligt den svenska handelsstatistiken. 

Golv & mattor 
(NA=591, MA=2 300 000 ton) 

Träskivor 
(NA=86, MA=2 400 000 ton) 

Gipsskivor 
(NA=28, MA=470 000 ton) 

CAS Nr. Namn Ni,A Ci,A (%) Mi,A Ni,

A 

Ci,A (%) Mi,A Ni,

A

Ci,A (%) Mi,A 

128-37-0 2,6-di-tert-
butyl-p-kresol 
(BHT) 

1 Ev. spår- 
mängder 

96-29-7 2-
Butanonoxim 

15 Ev. spår-
mängder 

80-05-7 Bisfenol A 6 8 (5-10) 1 900 
63449-39-8 Klorparaffiner 3 1.7 (0.1-2.5) 200 
77-58-7 Dibutyltenn 

dilaurate 1 0.001 

28553-12-0 Di-iso-
nonylftalat 65 14 (0.1-28) 36 000 

50-00-0 Formaldehyd 2 0.05 (0.01-
0.08) 

3.5 28 1.1 
(8×10-5-13) 

8 000 

91-20-3 Naftalen 1 1.9×10-5 7.4×10-4 1 0.0025 0.4 
2687-91-4 N-Etyl-2-

pyrrolidon 
110-54-3 n-Hexan 
872-50-4 N-Metyl-2-

pyrrolidon 
1 0.8 31 

108-95-2 Fenol 9 8.6 
(0.007–40.5) 22 000

100-42-5 Styren 2 34 2 600 

108-05-4 Vinylacetat 6 3.8 (1-5) 880 2 0.3 
(6×10-4-0.6) 101

107-13-1 Akrylnitril 2 1 78 
Summa 105 41000 37 3 39 
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Bilaga 4. Tabeller för sammanställning av litteraturuppgifter 
Tabell B 4 Emissionsfaktorer i µg/(m2 x h) för formaldehyd (CAS nr 50-00-0) från olika material – 
urval från litteraturstudier. 

Referens Material Kommentar Emissions-
faktor 

Horn et al. 
1998 

Kork faner skiva för väg och tak Ej behandlad n.d. 
Kork parkett vaxad 1 
Kork parkett Ej behandlad 5 
Kork parkett belagd med UV-härdad lack 21 
Kork parkett vit, behandlad 1 

Kelly et al. 
1999 

Träprodukt/urea-formaldehyd Obehandlade, median 19 prover 164 
Träprodukt/urea-formaldehyd Behandlade (coated), median 14 prover 8.6 
Träprodukt/fenol-formaldehyd Behandlade (coated), median 14 prover 4.1 – 9.2 
Färg 3 produkter, initial emission 326 – 663 
Färg 3 produkter, slutlig emission 8.1 – 9.8 
Tapeter Papperstapet, slutlig emission 27 
Glasfiberprodukter 3 produkter, medelvärde 22 

Kim et al. 
2006 

Spånskiva 18 mm 450 
MFD medium density fiberboard 18 mm 330 
Sammansatt golvmaterial 40 
Laminat 30 

Nicolas et al. 
2007 

Polyester film primär emission 11 
Linoleum primär emission 1.8 
PVC flooring primär emission 1.7 
Carpet/rubber backing primär emission 8.6 
Carpet/textile backing primär emission 7.0 
Carpet/bitumen backing primär emission 6.9 
Carpet/PVC backing primär emission 24.6 
Polystyrenetile primär emission 0.5 
Gypsum board primär emission 17.8 
Wall paper 1 primär emission 5.4 
Wall paper 2 primär emission 4.1 
Pine wood board 1 primär emission 20.9 
Pine wood board 2 primär emission 25.6 
Pine wood board 3  primär emission 11.1 

Kagi et al. 
2009 

Träbaserat golvmaterial belagd med UV härdat lack n.d. 
Trägolv belagd med UV härdat lack 1 

Fjästad et al. 
2010 

Al Massivt trä, efter 1 månad 5 
Asp Massivt trä, efter 1 månad 10 
Ask Massivt trä, efter 1 månad 6 
Björk Massivt trä, efter 1 månad 6 
Bok Massivt trä, efter 1 månad 6 
Ek Massivt trä, efter 1 månad 7 
Furukärna Massivt trä, efter 1 månad 6 
Furusplint Massivt trä, efter 1 månad 6 
Gran Massivt trä, efter 1 månad 5 
Hård skiva Masonite AB, efter 1 månad 10 
Plywood/björk Schauman Oy WISA 6 
Hård skiva Karlit AB Duopanel 26 
Porös skiva Karlit AB Soft Boards Ivory 9 
Medium Density Fiberboard Karlit AB MDF Standard 42 
Gran/lamella Finnforest Sverige AB Blockplatta 17 
Plywood/tall Plyfa Plywood AB Furuplywood B/X 5 
Spånskiva Byggelit AB Byggelit Storuman 59 

Schripp et al. 
2012 

Spånskiva 1 71.7 
Spånskiva2 7.7 
Börk 5.5 
Björk/ekolack 1 2.7 
Björk/ekolack 2 2.3 
Bangkirai exotiskt träslag (Shorea laevis)  5.3 
Garapa exotiskt träslag (Apuleia leiocarpa) 11.3 
Bubinga exotiskt träslag  (Guibourtia spp.) 12.2 
Abachi exotiskt träslag  (Triplochiton scl.) 15.4 
American walnut exotiskt träslag (Juglans regia) 39 
Wenge exotiskt träslag (Millettia laurentii) 6.2 
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Referens Material Kommentar Emissions-
faktor 

Böhm et al. 
2015 

Bok Massivt trä 84 
Fanerskiva/bok Urea-formaldehyd harts, 22 mm 2 610 
Fanerskiva/bok Fenol-formaldehyd harts, 22 mm 710 
Poppel Massivt trä 14 
Fanerskiva/poppel Urea-formaldehyd harts, 22 mm 1 470 
Fanerskiva/poppel Fenol-formaldehyd hart , 22 mm 620 
Björk Massivt trä 49 
Fanerskiva/björk Urea-formaldehyd harts, 22 mm 2 210 
Fanerskiva/björk Fenol-formaldehyd harts, 22 mm 850 
Gran Massivt trä 53 
Fanerskiva/gran Urea-formaldehyd harts, 22 mm 2 650 
Fanerskiva/gran Fenol-formaldehyd harts , 22 mm 370 
Tall Massivt trä 55 
Fanerskiva/tall Urea-formaldehyd harts , 22 mm 1 790 
Fanerskiva/tall Fenol-formaldehyd harts, 22 mm 360 

Cheng et al. 
2015 

Wooden flooring 104.2 
Green wooden flooring 14.6 
Gypsum board 114.2 
Green gypsum board 13.8 
Calcium silicate board 62.3 
Green calcium silicate board 39.7 
Mineral fiber ceiling 16.7 
Green mineral fiber ceiling 15.2 

Tabell B 5. Emissionsfaktorer i µg/(m2 x h) för andra ämnen från olika material – urval från 
litteraturstudier.   

Referens Material Ämnen CAS nr. Emissions- 
faktor 

Horn et al. 
1998 

Kork faner ej belagd, vägg och tak Furfural 98-01-1 30 
Fenol 108-95-2 150 

Kork parkett ej belagd Furfural 98-01-1 330 
Fenol 108-95-2 700 

Kork parkett belagd med UV-härdad lack Furfural 98-01-1 10 
Fenol 108-95-2 140 

Kork parkett, vaxad Furfural 98-01-1 350 
Fenol 108-95-2 700 

Kork (vit) parkett/faner belagd Furfural 98-01-1 160 
Fenol 108-95-2 310 

Kemmlein et al. 
2003 

Expandable polystyrene  insulating 
board (HBCDD < 1 %) 

Hexabromocyklododekan 25637-99-4 0.004 

Extruded polystyrene  insulating board 
(HBCDD < 1 %) 

Hexabromocyklo-dodekan 25637-99-4 0.029 

Polyisocyanourate insulating board  
(TCPP  5%,  densitet  80 g/l) 

Tris(kloroisopropyl)fosfat 204-118-5 0.21 - 0.35 

Polyisocyanourate insulating board  
(TCPP 5%, densitet  30 g/l) 

Tris(kloroisopropyl)fosfat 204-118-5 0.6 - 0.7 

Polyuretanskum ny (TCPP 20%) Tris(kloroisopropyl)fosfat 204-118-5 60 
Polyuretanskum lagrat (TCPP 20%) Tris(kloroisopropyl)fosfat 204-118-5 140 

Wirtanen 
2006 

Water-borne acrylic emulsion paint Toluen 108-88-3 1.0 
Alkyd resin paint 2-Ethylhexansyra 149-57-5 28 
Water-borne PVAc-dispersion glue Styren 100-42-5 0.1 
Water-borne PVC-dispersion glue Toluen 108-88-3 0.3 
Plaster/Gips A Styren 100-42-5 0.2 

Toluen 108-88-3 1.0 
Fenol 108-95-2 0.4 

Gypsum binder, water mixable Styren 100-42-5 0.2 
Toluen 108-88-3 0.9 

Nicolas et al. 
2007 

Polyester film Acetaldehyd 75-07-0 11 
Linoleum Acetaldehyd 75-07-0 1.8 
PVC flooring Acetaldehyd 75-07-0 1.7 
Carpet/rubber backing Acetaldehyd 75-07-0 8.6 
Carpet/textile backing Acetaldehyd 75-07-0 7.0 
Carpet/bitumen backing Acetaldehyd 75-07-0 6.9 
Carpet/PVC backing Acetaldehyd 75-07-0 24.6 
Polystyrenetile Acetaldehyd 75-07-0 0.5 
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Referens Material Ämnen CAS nr. Emissions- 
faktor 

Gypsum board Acetaldehyd 75-07-0 17.8 
Wall paper 1 Acetaldehyd 75-07-0 5.4 
Wall paper 2 Acetaldehyd 75-07-0 4.1 
Pine wood board 1 Acetaldehyd 75-07-0 20.9 
Pine wood board 2 Acetaldehyd 75-07-0 25.6 
Pine wood board 3 Acetaldehyd 75-07-0 11.1 

Kagi et al. 
2009 

Träbaserat golvmaterial Acetaldehyd 75-07-0 8 
Toluen 108-88-3 23 

Trägolv (massivt trä) Acetaldehyd 75-07-0 36 
Bensen 71-43-2 201 
Toluen 108-88-3 54 

Lin et al. 
2009 

Träbaserat golvmaterial/komposit Toluen 108-88-3 36.6 
temp. 30 oC, RH = 50% 

Crawford 
& Lungu 2011 

Vinyl ester resin composite material Styren 100-42-5 15.1 
temp. 23 oC, RH = 50% 

Schripp et al. 
2012 

Spånskiva 1 Acetaldehyd 75-07-0 8.7 
Spånskiva2 Acetaldehyd 75-07-0 24.6 
Börk Acetaldehyd 75-07-0 5.5 
Björk/ekolack 1 Acetaldehyd 75-07-0 14.6 
Björk/ekolack 2 Acetaldehyd 75-07-0 2.9 
Bangkirai Acetaldehyd 75-07-0 5.3 
Garapa Acetaldehyd 75-07-0 10.4 
Bubinga Acetaldehyd 75-07-0 10.6 
Abachi Acetaldehyd 75-07-0 13.7 
American walnut Acetaldehyd 75-07-0 115.7 
Wenge Acetaldehyd  75-07-0 10.8 

Cheng et al. 
2015 

Wooden flooring Acetaldehyd 75-07-0 64.2 
Toluen 108-88-3 99.5 

Green wooden flooring Acetaldehyd 75-07-0 20.3 
Toluen 108-88-3 12.7 

Gypsum board Acetaldehyd 75-07-0 73.7 
Toluen 108-88-3 57.4 

Green gypsum board Acetaldehyd 75-07-0 24.3 
Toluen 108-88-3 13.7 

Calcium silicate board Acetaldehyd 75-07-0 48.1 
Toluen 108-88-3 16.3 

Green calcium silicate board Acetaldehyd 75-07-0 16.3 
Toluen 108-88-3 18.2 

Mineral fiber ceiling Acetaldehyd 75-07-0 20.6 
Toluen 108-88-3 31.1 

Green mineral fiber ceiling Acetaldehyd 75-07-0 16.3 
Toluen 108-88-3 17.8 

Tabell B 6. Emissionsfaktorer i µg/(m2 x h) för Di(2-etylhexyl) ftalat – urval från litteraturstudier.  
Referens Material Kommentar Emissions- faktor 
Afshari et al. 
2004 

PVC golvmaterial 19 % DEHP 1.1 
Tapet 18 % DEHP 0.46 

Clausen et al. 
2004 

PVC golvmaterial 17 % DEHP; emission och sorption experiment 1.2 

Clausen et al. 
2007 

PVC golvmaterial 17 % DEHP, RH = 10%, 30%, 50% och 70% 1.3 

Clausen et al. 
2010 

PVC golvmaterial 15 % DEHP, FLEC  flow   450 ml/min, CFD 1.2 
15 % DEHP, FLEC flow 1 000 ml/min, CFD 2.8 
15 % DEHP, FLEC flow 1 600 ml/min, CFD 4.2 
15 % DEHP, FLEC flow 2 300 ml/min, CFD 5 
15 % DEHP, FLEC flow 3 000 ml/min, CFD 7.2 

Clausen et al. 
2012 

PVC golvmaterial 13 % DEHP, temperatur = 23 oC; 1.5 
13 % DEHP, temperatur = 35 oC 15 
13 % DEHP, temperatur = 47 oC 58 
13 % DEHP, temperatur = 55 oC 139 
13 % DEHP, temperatur = 61 oC 302 

CFD = Computational Flow Dynamics simulation 
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Bilaga 5. Flödesschema för bedömning av VOC emissioner från 
byggprodukter enligt det tyska AgBB schemat.  

VOC, TVOC: Retentionsintervall C6 – C16; SVOC: retentionsintervall C16 – C22 
LCI: Lowest Concentration of Interest. Hänsyn tas endast till ämnen med Ci > 5 μg/m3. 

TVOC3  ≤  10 mg/m
3
 ?

SSVOC28  ≤  0.1mg/m
3
 ?

Product is suitable for indoor use 

TVOC28  ≤  1mg/m
3
 ?

Carcinogenic VOC of EU cat. 1A and 1B 
≤ 0.01 mg/m

3

Reject 

Carcinogenic VOC of EU cat. 1A and 1B 
≤ 0.001 mg/m

3

Assessable compounds: 
all VOC with an LCI 
R = S Ci/LCIi < 1 ? 

Assessable compounds:  
sum of VOC with unknown LCI 

S VOC28 ≤ 0.1 mg/m
3
 ? 

Reject 

Reject 

Reject 

Reject 

Reject 

Reject 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Test 1 after 3 days 

Test 2 after 28 days 
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Bilaga 6. LCI värden som gäller i länder med notifierade regleringar av VOC emissioner från byggprodukter 
Tabell B 7 De harmoniserade EU LCI värden för de ämnen för vilka LCI är framtagna har lagts till för jämförelse. Kolumn nummer (Nr.) refererar till 
numreringen i det tyska AgBB schemat. Tomma celler betyder att det inte finns en uppgift i den specifika LCI-listan 

Nr. Substance CAS No. Tyskland 
µg/m3 

Frankrike 
µg/m3 

Belgien 
µg/m3 

Litauen 
µg/m3 

EU LCI 
µg/m3 

Faroklasser 

1 Aromatic hydrocarbons 
1-1* Toluene 108-88-3 2 900 300 2 900 1 900 2 900 Repr. 2 
1-2* Ethylbenzene 100-41-4 850 750 850 4 400 850 
1-3* Xylene, mix of o-, m- and p-xylene isomers 1330-20-7 500 200 500 2 200 500 
1-4* p-Xylene 106-42-3 500 200 500 2 200 500 
1-5* m-Xylene 108-38-3 500 200 500 2 200 500 
1-6* o-Xylene 95-47-6 500 200 500 2 200 500 
1-7* Isopropylbenzene (cumene) 98-82-8 500 400 500 1 000 
1-8* n-Propyl benzene 103-65-1 950 200 950 1 000 950 
1-9 1-Propenyl benzene (ß-methyl styrene) 637-50-3 2 400 1 200 2 400 
1-10* 1,3,5-Trimethylbenzene 108-67-8 450 1 000 450 1 000 450 
1-11* 1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 450 1 000 450 1 000 450 
1-12* 1,2,3-Trimethylbenzene 526-73-8 450 1 000 450 1 000 450 
1-13* 2-Ethyltoluene 611-14-3 550 200 1 000 1 000 
1-14* 1-Isopropyl-2-methylbenzene (o-cymene) 527-84-4 1 000 1 000 1 000 1 100 1 000 
1-15* 1-Isopropyl-3-methylbenzene (m-cymene) 535-77-3 1 000 1 000 1 000 1 100 1 000 
1-16* 1-Isopropyl-4-methylbenzene (p-cymene) 99-87-6 1 000 1 000 1 000 1 100 1 000 

Cymene (o-,m-,p-) and mix of o-,m- and p-cymene 25155-15-1 1 000 1 000 
1-17* 1,2,4,5-Tetramethylbenzene 95-93-2 500 200 1100 1 100 
1-18* n-Butylbenzene 104-51-8 1 100 200 1100 1 100 
1-19* 1,3-Diisopropylbenzene 99-62-7 750 200 750 1 400 750 
1-20* 1,4-Diisopropylbenzene 100-18-5 750 200 750 1 400 750 
1-21* Phenyloctane and isomers 2189-60-8 1 100 200 1100 1 600 1100 
1-22* 1-Phenyldecane and isomers 104-72-3 1 100 200 1800 1 800 
1-23* 1-Phenylundecane and isomers 6742-54-7 1 100 200 1900 1 900 
1-24* 4-Phenyl cyclohexene (4-PCH) 4994-16-5 300 250 1300 1 300 
1-25* Styrene 100-42-5 250 250 250 860 250 Repr. 2 End.EDS End.SIN 
1-26* Phenyl acetylene 536-74-3 200 250 840 
1-27 2-Phenylpropene (α-Methylstyrene) 98-83-9 2 500 1200 2500 2 500 

1-Propenyl benzene (ß-methyl styrene) 637-50-3 2400 2 400 
Vinyl toluene (o-,m-,p-) and mix of o-,m- and p-vinyl 
toluene 

611-15-4 4900 

Vinyl toluene (o-,m-,p-) and mix of o-,m- and p-vinyl 
toluene 

100-80-1 4900 

Vinyl toluene (o-,m-,p-) and mix of o-,m- and p-vinyl 
toluene 

622-97-9 4900 
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Nr. Substance CAS No. Tyskland 
µg/m3 

Frankrike 
µg/m3 

Belgien 
µg/m3 

Litauen 
µg/m3 

EU LCI 
µg/m3 

Faroklasser 

1-28 Vinyl toluene (all isomers: o-, m-, p-methyl styrenes) 25013-15-4 4 900 2400 4900 4 900 
1-29* Other alkylbenzenes, unless individual isomers have to 

be evaluated otherwise 
450 1000 1 000 

1-30 Naphthalene 91-20-3 5 10 5 5 Carc. 2 End.SIN 
1-31* Indene 95-13-6 450 450 450 450 450 
2 Aliphatic hydrocarbons (n-, iso- and cyclo-) 

1-Methyl-2-propylbenzene 1074-17-5 200 
1-Methyl-3-propylbenzene 1074-43-7 200 

2-1 3-Methylpentane 96-14-0 
2-2 n-Hexane 110-54-3 72 700 72 72 Repr. 2 End.SIN 
2-3* Cyclohexane 110-82-7 6 000 6 000 6000 7 000 6000 
2-4* Methylcyclohexane 108-87-2 8 100 8 100 8100 8 100 8100 
2-51 --- 
2-61 --- 
2-71 --- 
2-8 n-Heptane 142-82-5 21 000 21 000 21 000 
2-9 Other saturated aliphatic 15 000 15000 

Other saturated aliphatic hydrocarbons,  C6-C8 10 000 15 000 
2-10* Other saturated aliphatic hydrocarbons, C9-C16 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
2-11* Other saturated aliphatic hydrocarbons, C17-C22 1 000 
3 Terpenes 
3-1* 3-Carene 498-15-7     

13466-78-9 
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

3-2* α-Pinene 80-56-8 2 500 450 2 500 1 500 2 500 
3-3* ß-Pinene 127-91-3 1 400 1 400 1 400 1 500 1 400 
3-4* Limonene 138-86-3 5 000 450 1500 1 500 1 400 
3-5* Other terpene hydrocarbons 1 500 1 400 1 400 1 500 
4* Aliphatic mono alcohols (n-, iso- and cyclo) and 

dialcohols 
4-1 Ethanol 64-17-5 
4-2 1-Propanol 71-23-8 
4-3 2-Propanol 67-63-0 
4-4* tert-Butanol (2-methyl-2-propanol) 75-65-0 620 600 620 620 620 
4-5 2-Methyl-1-propanol 78-83-1 3 100 1 500 3 100 3 100 
4-6* 1-Butanol 71-36-3 3 000 3 000 3 000 3 100 3 000 
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Nr. Substance CAS No. Tyskland 
µg/m3 

Frankrike 
µg/m3 

Belgien 
µg/m3 

Litauen 
µg/m3 

EU LCI 
µg/m3 

Faroklasser 

4-7* Pentanol (all isomers) 71-41-0    
30899-19-5     
94624-12-1     
6032-29-7     
548-02-1     
137-32-6     
123-51-3     
598-75-4     
75-85-4    
75-84-3 

730 700 730 730 730 

4-8* 1-Hexanol 111-27-3 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
4-9* Cyclohexanol 108-93-0 2 000 2 000 2 000 2 100 2 000 
4-10* 2-Ethyl-1-hexanol 104-76-7 300 1100 540 540 540 
4-11 1-Octanol 111-87-5 500 1 100 1 100 500 100 
4-12* 4-Hydroxy-4-methyl-pentane-2-one (diacetone alcohol) 123-42-2 960 950 960 960 960 
4-13 Other saturated n- and iso-alcohols, C4 to C10 500 500 500 
4-14 Other saturated n- and iso-alcohols, C11 to C13 500 500 500 
4-15* 1,4-Cyclohexanedimethanol 105-08-8 1 600 
5 Aromatic alcohols 
5-1 Phenol 108-95-2 10 20 10 10 Muta. 2 
5-2* BHT (2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) 128-37-0 100 100 100 100 100 End.SIN 
5-3* Benzyl alcohol 100-51-6 440 450 440 440 440 
6 Glycols, Glycol ethers, Glycol esters 
6-1 Propylene glycol (1,2-Dihydroxypropane) 57-55-6 2 500 100 2 500 2 500 
6-2 Ethanediol (ethylene glycol) 107-21-1 260 400 260 260 
6-3* Ethylene glycol monobutylether  (2-butoxyethanol) 111-76-2 1 100 1 100 1 100 490 1 100 
6-4* Diethylene glycol 111-46-6 440 450 440 440 440 
6-5* Diethylene glycol monobutylether 112-34-5 670 650 670 670 670 
6-6* 2-Phenoxyethanol 122-99-6 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 
6-7 Ethylene carbonate 96-49-1 370 400 370 370 
6-8 1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 3 700 2 000 3 700 3 700 
6-9* 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentane diol monoisobutyrate 

(Texanol®) 
25265-77-4 600 600 600 600 600 

6-10 Butyl glycolate 7397-62-8 550 1 300 550 550 
6-11* Diethylene glycol monomethyl ether acetate 

2-(2-butoxyethoxy) ethyl acetate (BDGA) 
124-17-4 850 850 850 850 850 

6-12* Dipropylene glycol monomethyl ether 34590-94-8 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 
6-13 2-Methoxyethanol 109-86-4 3# 20 3 3 Repr. 1B 
6-14 2-Ethoxyethanol 110-80-5 8 70 8 8 Repr. 1B 
6-15* 2-Propoxyethanol (Ethylene glycol monoisopropyl ether) 2807-30-9 860 850 860 860 860 
6-16* 2-Methylethoxyethanol (Ethylene glycol isopropylether) 109-59-1 220 200 220 220 220 
6-17* 2-Hexoxyethanol 112-25-4 1 400 1 000 1 200 1 200 
6-18 1,2-Dimethoxyethane 110-71-4 4# 20 4 4 Repr. 1B 
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Nr. Substance CAS No. Tyskland 
µg/m3 

Frankrike 
µg/m3 

Belgien 
µg/m3 

Litauen 
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EU LCI 
µg/m3 

Faroklasser 

6-19 1,2-Diethoxyethane 629-14-1 10 70 10 10 
6-20 2-Methoxyethyl acetate 110-49-6 5 90 5 5 Repr. 1B 
6-21 2-Ethoxyethyl acetate 111-15-9 11 300 11 11 Repr. 1B 
6-22 2-Butoxyethyl acetate 112-07-2 1 300 150 1 300 1 300 
6-23 2-(2-Hexoxyethoxy)-ethanol 112-59-4 740 650 740 740 
6-24* 1-Methoxy-2-(2-methoxy-ethoxy) ethane 

(Diethylene glycol dimethyl ether) 
111-96-6 28 30 28 28 28 Repr. 1B 

6-25* 2-Methoxy-1-propanol 1589-47-5 19 20 19 19 19 Repr. 1B 
6-26* 2-Methoxy-1-propyl acetate 70657-70-4 28 30 28 28 28 Repr. 1B 
6-27 Propylene glycol diacetate 623-84-7 5 300 6 500 5 300 670 
6-28* Dipropylene glycol 110-98-5     

25265-71-8 
670 650 670 670 670 

6-29 Dipropylene glycol monomethyl ether acetate 88917-22-0 3 900 3 100 3 900 3 900 
6-30 Dipropylene glycol mono-n-propylether 29911-27-1 740 650 740 740 
6-31 Dipropylene glycol mono-n-butylether 29911-28-2     

35884-42-5 
810 650 810 

6-32 Dipropylene glycol mono-t-butylether 132739-31-3 
(Mixture)   
29911-28-2 
35884-42-5 

810 650 810 810 

6-33* 1,4-Butanediol 110-63-4 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
6-34 Tripropylene glycol monomethyl ether 20324-33-8     

25498-49-1 
2 000 1 000 2 000 1 200 

6-35 Triethylene glycol dimethyl ether 112-49-2 7 20 7 7 Repr. 1B 
6-36 1,2-Propylene glycol dimethyl ether 7778-85-0 25 20 25 25 
6-37* 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate (TXIB) 6846-50-0 450 450 450 450 450 
6-38* Ethyldiglycol diethylene glycol monoethyl ether 

2-(2-ethoxyethoxy)ethanol) 
111-90-0 350 350 350 350 350 

6-39* Dipropylene glycol dimethyl ether 63019-84-1     
89399-28-0     
111109-77-4 

1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 

6-40 Propylene carbonate 108-32-7 250 250 250 
6-41 Hexylene glycol (2-methyl-2,4-pentanediol) 107-41-5 490 490 490 
6-42 3-Methoxy-1-butanol 2517-43-3 500 500 500 
6-43 1,2-Propylene glycol n-propylether 1569-01-3     

30136-13-1 
1 400 1 400 1 400 

6-44 1,2-Propylene glycol n-butylether 5131-66-8     
29387-86-8     
15821-83-7     
63716-40-5 

1 600 1 600 1 600 

6-45 Diethylene glycol phenylether 104-68-7 1 450 1 450 1 450 
6-46 Neopentyl glycol (2,2-dimethylpropane-1,3-diol) 126-30-7 1 000 1 000 1 000 
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7 Aldehydes 
7-1* Butanal 123-72-8 650 650 650 650 
7-2* Pentanal 110-62-3 800 1 700 800 1 700 800 
7-3* Hexanal 66-25-1 900 650 900 890 900 
7-4* Heptanal 111-71-7 900 650 900 1 000 900 
7-5* 2-Ethyl-hexanal 123-05-7 900 650 900 1 100 900 
7-6* Octanal 124-13-0 900 650 900 1 100 900 
7-7* Nonanal 124-19-6 900 650 900 1 300 900 
7-8* Decanal 112-31-2 900 650 900 1 400 900 
7-9 2-Butenal (crotonaldehyde, cis-trans-mix) 4170-30-3     

123-73-9     
15798-64-8 

1# 6 1 1 

7-10 2-Pentenal 1576-87-0     
764-39-6     
31424-04-1 

12 6 12 12 

7-11 2-Hexenal 16635-54-4     
6728-26-3     
505-57-7     
1335-39-3     
73543-95-0 

14 6 14 14 

7-12 2-Heptenal 2463-63-0     
18829-55-5     
29381-66-6     
57266-86-1 

16 6 16 16 

7-13 2-Octenal 2363-89-5     
25447-69-2     
20664-46-4     
2548-87-0 

18 6 18 18 

7-14 2-Nonenal 2463-53-8     
30551-15-6     
18829-56-6     
60784-31-8 

20 6 20 20 

7-15 2-Decenal 3913-71-1     
2497-25-8     
3913-81-3 

22 6 22 22 

7-16 2-Undecenal 2463-77-6     
53448-07-0     
1337-83-3 

24 6 24 24 

7-17 Furfural 98-01-1 20 8 20 Carc. 2 
7-18 Glutaraldehyde 111-30-8 2# 0 2 2 Resp. sens. 1 
7-19 Benzaldehyde 100-52-7 90 90 90 90 
7-20* Acetaldehyde 75-07-0 1 200 200 1 200 1 200 Carc. 2 
7-21 Propanal 123-38-6 8 
7-22* Formaldehyde 50-00-0 100 10 Carc. 1B Muta. 2 
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8 Ketones 
8-1* 2-Butanone ethylmethylketone 78-93-3 5 000 5000 5000 6 000 5000 
8-2* 3-Methylbutanone-2 563-80-4 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 
8-3 Methylisobutylketone 108-10-1 830 3 000 830 830 
8-4* Cyclopentanone 120-92-3 900 900 900 900 900 
8-5* Cyclohexanone 108-94-1 410 410 410 410 410 
8-6 2-Methylcyclopentanone 1120-72-5 1 000 900 1000 1 000 
8-7* 2-Methylcyclohexanone 583-60-8 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 
8-8* Acetophenone 98-86-2 490 500 490 490 490 
8-9 1-Hydroxyacetone (1-Hydroxy-2-propanone) 116-09-6 2 400 400 2 400 2 400 
8-10* Acetone 67-64-1 1 200 
9 Acids 
9-1 Acetic acid 64-19-7 1 250 250 1 250 1 250 
9-2* Propionic acid 79-09-4 310 300 310 310 310 
9-3 Isobutyric acid 79-31-2 370 300 370 370 
9-4 Butyric acid 107-92-6 370 300 370 370 
9-5 Pivalic acid 75-98-9 420 300 420 420 
9-6 n-Valeric acid 109-52-4 420 300 420 420 
9-7 n-Caproic acid 142-62-1 490 300 490 490 
9-8 n-Heptanoic acid 111-14-8 550 300 550 550 
9-9 n-Octanoic acid 124-07-2 600 300 600 600 
9-10* 2-Ethylhexanoic acid 149-57-5 150 5 150 50 Repr. 2 
10 Esters and Lactones 
10-1 Methyl acetate 79-20-9 
10-2 Ethyl acetate 141-78-6 
10-3* Vinyl acetate 108-05-4 Carc. 2 
10-4* Isopropyl acetate 108-21-4 4 200 4 200 4 200 4 200 4200 
10-5* Propyl acetate 109-60-4 4 200 4 200 4 200 
10-6* 2-Methoxy-1-methylethyl acetate 108-65-6 2 700 2 700 2 700 2 700 2700 
10-7 n-Butyl formiate 592-84-7 2 000 1 200 2000 2 000 
10-8 Methyl methacrylate 80-62-6 2 100 50 2100 2 100 
10-9 Other methacrylates 2 100 50 2100 2 100 
10-10* Isobutyl acetate 110-19-0 4 800 4 800 4800 4 800 4800 
10-11* 1-Butyl acetate 123-86-4 4 800 4 800 4800 4 800 4800 
10-12* 2-Ethylhexyl acetate 103-09-3 350 1 100 690 690 
10-13* Methyl acrylate 96-33-3 180 200 180 180 180 
10-14* Ethyl acrylate 140-88-5 210 200 200 210 200 
10-15* n-Butyl acrylate 141-32-2 110 100 110 110 110 
10-16* 2-Ethylhexyl acrylate 103-11-7 380 400 380 380 380 
10-17* Other acrylates (acrylic acid ester) 110 100 110 110 110 
10-18* Dimethyl adipate 627-93-0 50 50 50 50 50 
10-19* Dibutyl fumarate 105-75-9 50 50 50 50 
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10-20* Dimethyl succinate 106-65-0 50 50 50 50 50 
10-21* Dimethyl glutarate 1119-40-0 50 50 50 50 50 
10-22* Hexamethylene diacrylate 13048-33-4 10 10 10 10 10 
10-23* Maleic acid dibutylester 105-76-0 50 50 50 50 
10-24 Butyrolactone 96-48-0 2 700 1 800 2700 2 700 
10-25 Diisobutyl glutarate 71195-64-7 100 100 100 
10-26 Diisobutyl succinate 925-06-4 100 100 100 

Methyl formiate 107-31-3 1 200 1 200 1200 
Linalool acetate 115-95-7 200 

11 Chlorinated hydrocarbons 
Tetrachloroethene 127-18-4 250 Carc. 2 End.EDS End.SIN 
Tetrachloromethane 56-23-5 35 Carc. 2 
1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 60 150 150 Carc. 2 

12 Others 
12-1 1,4-Dioxane 123-91-1 73 3 000 73 73 Carc. 2 
12-2* e-Caprolactam 105-60-2 300 100 300 240 300 
12-3* N-Methyl-2-pyrrolidone 872-50-4 400 800 400 400 400 Repr. 1B 
12-4* Octamethylcyclotetrasiloxane 556-67-2 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Repr. 2 End.EDS End.SIN 
12-5* Hexamethylenetetramine 100-97-0 30 30 30 30 30 
12-6 2-Butanonoxime 96-29-7 20 90 20 20 Carc. 2 
12-7 Tributyl phosphate 126-73-8 2 Carc. 2 
12-8 Triethyl phosphate 78-40-0 75 2 75 75 
12-9* 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one (CIT) 26172-55-4 1# 1 1 1 1 
12-10* 2-Methyl-4-isothiazoline-3-on (MIT) 2682-20-4 100 100 100 100 100 
12-11 Triethylamine 121-44-8 42 7 42 42 
12-12 Decamethylcyclopentasiloxane (D5) 541-02-6 1 500 1500 1 500 
12-13 Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) 540-97-6 1 200 1200 1 200 
12-14 Tetrahydrofuran 109-99-9 1 500 1500 1 500 Carc. 2 
12-15* Dimethylformamide 68-12-2 15 15 Repr. 1B 
12-16* Tetradecamethylcycloheptasiloxane (D7) 107-50-6 1 200 
12-17* N-Ethyl-2-pyrrolidone 2687-91-4 430 Repr. 1B 

* nya eller ändrade värden (i AgBB 2015)
1Nummer kan inte tilldelas till andra ämnen när de ursprungliga ämnen eller grupper av ämnen har tagits bort eller flyttats för att bibehålla kompatibilitet med originalmallen  
“In order to maintain compatibility with the ADAM template, assigned numbers in the LCI list cannot be reassigned when a substance or a group of substances has been deleted or moved to 
another place.” 
Faroklasser: Carc. = cancerframkallande, Muta. = mutagena, Repr. = reproduktionsstörande, Resp. sens. = luftvägssensibiliserande, End.EDS = hormonstörande från EDS-databasen, End.SIN  = 
hormonstörande från SIN-listan. 

65 





Box 2, 172 13 Sundbyberg 
08-519 41 100

Besöks- och leveransadress  
Esplanaden 3A, Sundbyberg

kemi@kemi.se  
www.kemikalieinspektionen.se




