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Sammanfattning 
 
Stora mängder kemikalier används inom samtliga områden i samhället. Kemikalierna kan 
vara både giftiga och miljöfarliga om de används på ett felaktigt sätt. För att skydda 
människor och miljö mot farliga kemikalier krävs en bra kontroll av dem och ett aktivt arbete 
med att utfasa farliga ämnen inom samtliga områden där kemikalier förekommer.  
 
Banverket och Vägverket hanterar i sin produktion en lång rad kemiska produkter. Många av 
produkterna är farliga för naturen, för dem som arbetar med dem och för andra som kan 
komma i kontakt med dem. Sedan 1 januari 2005 samarbetar Banverket och Vägverket inom 
kemikalieområdet och använder gemensam kemikaliedatabas och gemensamma krav och 
kriterier vid bedömning av kemiska produkter. I detta arbete har jag genomfört en inventering 
av farliga ämnen som används inom Banverket och Vägverket och jag har identifierat de 
drivkrafter och hinder som finns kopplade till arbetet med utfasning av farliga kemikalier och 
tillämpning av miljöbalkens produktvalsprincip, vilket innebär att sträva efter att använda 
kemikalier med minsta möjliga påverkan på människors hälsa och miljö. 
 
Ett av Sveriges miljömål är Giftfri miljö, vilket har ett delmål som lyder, ”Utfasning av farliga 
ämnen”. Genom att arbeta aktivt med utfasning minskar riskerna för att farliga kemikalier 
kommer ut i miljön och det bidrar till att det uppsatta miljömålet kommer att nås inom utsatt 
tid. Högre krav från myndigheter och lagändringar kan intensifiera arbetet med 
kemikaliehantering och utfasning, dock måste drivkraften att vilja minska antalet farliga 
kemikalier finnas i en verksamhet för att utfasningsarbetet ska bli framgångsrikt och ett 
allmänt ansvar måste tas för att nå miljömålet. 
 
Jag har i arbetet kunnat konstatera att utfasning av kemikalier är mycket komplext och det 
krävs hårt arbete för att lyckas. Banverket och Vägverket är på god väg och har bra rutiner för 
sitt arbete men det finns mer att göra. 11 ämnen har identifierats som bör utfasas ur 
organisationerna och flera projektidéer som samtliga skulle stimulera arbetet med utfasning 
och en aktivare tillämpning av produktvalsprincipen har tagits fram. Genom att utnyttja de 
drivkrafter som finns och på smidiga sätt passera hinder på vägen kommer man att få ett 
mycket framgångsrikt arbete med utfasning av kemikalier och tillämpning av 
produktvalsprincipen. Jag hoppas att resultatet av examensarbetet ska stimulera till ett mer 
aktivt arbete med utfasning av kemikalier, vilket också bidrar till att nå miljömålet Giftfri 
miljö. 
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Abstract 
 
Large quantities of chemicals are used in all areas of society. The chemicals can be toxic and 
dangerous for the environment if used incorrectly. To protect people and the environment 
from dangerous chemicals, a good control of them and an active work to phase out hazardous 
substances in all areas where chemicals are present, are needed.  
 
Banverket and Vägverket handle in production a wide range of chemical products. Many of 
the products are dangerous to the environment, for those who work with them and to others 
who may come into contact with them. Since January 2005 Banverket and Vägverket 
cooperates in the chemical field, using a common chemical database and common 
requirements and criteria for the assessment of chemical products. In this work, I have 
conducted an inventory of hazardous substances used within Banverket and Vägverket and I 
have also tried to identify the drivers and barriers that are linked to work with the phasing out 
of hazardous chemicals and to apply the law product choice principle. 
 
One of Sweden's environmental objectives is Non-Toxic Environment, which has an 
intermediate target, which reads, "Phasing out of hazardous substances." Working actively 
with the phase-out reduces the risks of hazardous chemicals coming out into the environment 
and contributes to reaching the desired environmental goal in time. Higher demand from 
authorities and legislative changes may intensify work with chemicals and the phasing out. 
However, the driving force for wanting to reduce the number of hazardous chemicals found in 
an activity must be there if the phasing out process will be successful and a general 
responsibility must be taken in order to achieve the environmental objective. 
 
I have found that the phasing out of chemicals is very complex and requires hard work to tbe 
successful. Banverket and Vägverket are on track and have good practices in their work but 
there is more to do. Making use of the driving forces that exist and the smooth way to pass 
obstacles in the way you will get a very successful work with the phasing out of chemicals 
and application of the product choice principle. I hope that the outcome of the thesis will 
stimulate a more active work with the phasing out of chemicals, which also contributes to 
achieving the environmental objective A Non-Toxic Environment. 
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Förord 
 
Detta examensarbete genomförs som sista moment i utbildningen inom miljövetenskap vid 
Högskolan i Halmstad. Utbildningen innehåller kurser inom både miljövetenskap och kemi 
och med detta arbete kommer jag kombinera de kunskaper jag fått under utbildning inom 
dessa områden och omsätta detta i praktiken. När jag fick förfrågan från Banverket och 
Vägverket om att skriva detta examensarbete tackade jag självklart ja då mitt intresse för 
kemikaliefrågor vuxit under utbildningens gång och jag såg det som en stor möjlighet att 
ytterligare fördjupa mig inom området.  
 
Flera personer har varit till stor hjälp under mitt arbete och några vill jag framföra ett extra 
stort tack till. Först och främst vill jag tacka Lars-Gunnar Franzén som varit min handledare 
på Högskolan i Halmstad för hjälp och vägledning genom processen och Malin Kotake som 
varit min handledare vid Banverket som låtit mig genomföra detta spännande projekt. Sen ska 
ett varmt tack också framföras till alla övriga personer vid Banverket och Vägverket som 
hjälp till och svarat på frågor och löst praktiska problem under arbetets gång, ingen nämnd 
ingen glömd. TACK! 
 
Halmstad maj 2009 
 
Sofia 
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1 Inledning 
I detta avsnitt beskriver jag mål, syfte och frågeställningar för detta arbete samt de 
avgränsningar jag satt upp. 
 
Idag används stora mängder kemikalier inom samtliga områden i samhället. Kemikalierna kan 
vara både giftiga och miljöfarliga om de används på ett felaktigt sätt och ofta är även 
kunskapen om kemikaliers effekter mycket liten, detta gör att enbart lagstiftning aldrig fullt ut 
kommer att kunna skydda människan och miljön från skadliga effekter orsakade av 
kemikalier. För att minska användningen av farliga ämnen måste ett ständigt utfasningsarbete 
ske inom samtliga områden där kemikalier förekommer. Detta arbete måste anpassas till varje 
organisations utformning och ta hänsyn till de lagar och regler som finns inom området. Dock 
måste viljan att minska antalet farliga kemikalier finns för att utfasningsarbetet ska bli 
framgångsrikt. Högre krav från myndigheter och lagändringar kan intensifiera arbetet med 
kemikaliehantering och utfasning men det behandlas inte i detta arbete utan här fokuseras 
endast på det som organisationer själva kan göra för att vara proaktiva i utfasningsarbetet.  
 
I Sverige har vi 16 miljömål som riksdagen har antagit. Dessa miljömål ska vara uppfyllda 
inom en generation, detta kräver hårt arbete och ansvarstagande från alla. Ett av dessa 
miljömål är Giftfri miljö vilket har ett delmål som lyder, ”Utfasning av farliga ämnen”. För att 
uppnå miljömålet måste alla ta sitt ansvar och ett aktivt arbete med utfasning måste ske inom 
samliga sektorer i samhället. Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA publicerade 2008 den 
första kandidatlistan, denna lista innehåller ämnen som har särskilt allvarliga inneboende 
egenskaper och dessa kan komma att bli föremål för tillståndsprövning. Syftet med denna 
kandidatlista är att dessa ämnen gradvis ska ersättas med alternativa ämnen eller tekniker. Ett 
första steg för organisationer bör vara att inventera och ersätta produkter som innehåller dessa 
ämnen.  
 
Banverket och Vägverket hanterar i sin produktion en lång rad kemiska produkter, många av 
produkterna är farliga för naturen, för de som arbetar med dem och för andra som kan komma 
i kontakt med dem. Sedan 1 januari 2005 samarbetar Banverket och Vägverket inom 
kemikalieområdet och använder gemensam kemikaliedatabas och gemensamma krav och 
kriterier vid bedömning av kemiska produkter. Som ett steg i utvecklingen av 
kemikaliehanteringen och som bidrag till miljömålet Gitfri miljö vill man inom Banverket och 
Vägverket arbeta mer aktivt med utfasning av särskilt farliga ämnen samt tydligare tillämpa 
miljöbalkens produktvalsprincip 2 kap 4§ 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Examensarbetet utförs som ett delprojekt i projektet ”Utveckling av Banverket och 
Vägverkets kemikaliegranskning” och syftar till att mer aktivt arbeta med utfasning av särskilt 
farliga ämnen inom Banverket och Vägverket (Banverket, 2008). För att arbeta mer aktivt 
med utfasning krävs tillämpning av miljöbalkens produktvalsprincip kombinerat med 
internationella lagar och regler samtidigt som organisationen måste anpassas till en struktur 
där arbetet med utfasning ständigt fortsätter och utvecklas. För att uppnå detta kommer en 
vägledning utformas över hur arbetet med utfasning av särskilt farliga ämnen kan se ut. 
Vägledningen ska stimulera arbete med aktiv utfasning av särskilt farliga ämnen. För att 
uppfylla syftet har arbetet delas in i två deluppgifter som är knutna till varandra och utifrån dessa 
har specifika frågeställningar identifierats.  
 
1.1.1 Deluppgift 1 
En översiktlig inventering och utredning kring användningen av särskilt farliga ämnen i 
kemiska produkter inom Banverket och Vägverket skall genomföras.  
Frågeställningar för deluppgift 1: 

 Vilka särskilt farliga ämnen används i kemiska produkter inom Banverket och 
Vägverket? 

 I vilken omfattning och i vilka tillämpningar används dessa produkter? 
 Vilka särskilt farliga ämnen är mest angelägna att fasas ut på kort och medellång sikt? 
 Vilka ämnen är möjliga att fasas ut på kort och medellång tid 
 Vilka konsekvenser får en utfasning? 

 
Arbetet ska i samtliga steg ta hänsyn till ECHA klassade särskilt farliga ämnen och övrig 
kriterier i REACH samt Kemikalieinspektionens klassificering av ämnen i PRIO-listan 
 
1.1.2 Deluppgift 2 
Arbetsgången och resultatet i deluppgift 1 ligger till grund för deluppgift 2. Resultatet av 
deluppgift 2 skall vara en vägledning för hur företag kan arbeta med utfasning av särskilt 
farliga ämnen och bidra till att delmålet ”utfasning av farliga ämnen” nås inom utsatt tid. 
Frågeställningar för deluppgift 2: 

 Hur kan en vägledning för arbete med utfasning se ut? 
 Vilka drivkrafter finns bakom arbete med utfasning?  
 Vilka hinder finns för utfasningsarbete?  
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1.2 Avgränsningar 
Inventering av farliga kemikalier inom Banverket och Vägverket baseras på de uppgifter som 
finns tillgängliga i interna databaser och arkiv. Endast en övergipande inventering genomförs 
för de produkter som granskades av Banverket mellan 2001 och 2008, för produkter 
granskade under 2008 genomförs en ytterligare detaljerad inventering och analys för att få en 
djupare bild över användningen av produkter under ett år. Anledningen till att Banverkets 
produkter granskas är att de arbetat med kemikaliegranskning under längre tid än Vägverket 
och har data som sträcker sig längre bort i tiden än Vägverket. Ämnen som finns på 
organisationernas förbudslista kommer helt att undantas då dessa antas inte finnas i 
organisationen. Högst prioritet får ämnen som finns med på kemikalieinspektionens PRIO 
lista och har beteckningen ”utfasningsämne” då dessa ämnen ligger i linje med delmål 3 för 
Giftfri miljö och även kan komma att bli aktuella för uppförande på kandidatlistan vilken i sin 
tur medför en eventuell tillståndprövning. På grund av att arbetet genomförs under en så passa 
kort tid kommer endast de listade ämnena i PRIO att beaktas inte andra ämnen som har 
egenskaper som ligger i linje med utfasningsämnena.  
 
Arbetet avgränsas även från hur kemikalier skall användas och förvaras, förvisso påverkar det 
risken för spridning och möjliga effekter på miljön men detta behandlas omfattande i annan 
litteratur inom området. 
 
Högre krav från myndigheter och lagändringar kan öka och intensifiera arbetet med 
kemikaliehanterig och utfasning men detta behandlas inte i detta arbete utan här fokuseras 
endast på det som organisationerna själva kan göra för att vara aktiva med arbetet av utfasning 
av farliga ämnen.  
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2 Metod 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva den väg jag valt att arbeta efter i detta examensarbete. 
Hur jag gått tillväga för att strukturera arbete och hur jag genomfört den informativa 
undersökningen för att uppnå ett resultat som stämmer med verkligheten. 
 
Examensarbetet har genomförts i tre faser. Dessa faser har systematiskt genomarbetats för att 
nå de uppsatta målen och få ett resultat som överensstämmer med verkligheten. Det var 
mycket viktigt att arbetet genomfördes på detta sätt då det var stora mängder data som 
hanterades.  
De tre faserna är: 

1. Litteraturstudier och informativ undersökning 
2. Inventering och analys  
3. Framtagande av vägledning  

 
2.1 Fas 1 
Fas ett bestå av två skiljda aktiviteter. Dessa aktiviteter ska tillsammans ge en bild av 
kemikalieproblematiken och dess hinder och drivkrafter. 
 
2.1.1  Litteraturstudie  
Arbetet inleddes med litteraturstudier inom de huvudområden som berörs. Dessa är: 
Kemikaliers lagar och regler, Svensk och Europeisk miljöpolitik, svenska miljökvalitetsmål 
och hinder och drivkrafter vid arbete med utfasning av farliga ämnen. Samtliga dessa 
områden är grunden för det arbete med utfasning av kemikalier som alla organisationer i 
Sverige möter och för att genomföra ett arbete som blir hållbart och framgångsrikt krävs goda 
kunskaper inom detta. Litteratur som studerats är bland annat rapporter, propositioner och 
vetenskaplig litteratur. När litteraturstudien var slutförd togs en prioriteringsordning fram som 
innehöll de ämnen som anses som viktigast att fasa ut, denna prioriteringsordning låg till 
grund för inventeringen som genomfördes i fas två.  
 
2.1.2 Informativ undersökning 
Genom arbetets gång identifierades flera hinder och drivkrafter som finns kopplade till 
utfasning av farliga kemikalier. Dessa är en god grund för att sammanställa en vägledning för 
hur man utnyttjar drivkrafterna och passerar hindren för att nå ett framgångsrikt arbete med 
utfasning av farliga ämnen. För att få ytterligare en dimension på detta genomfördes en 
mindre, informativ undersökning bland personer som arbetar med tillsyn kopplad till 
kemikalier vid Länsstyrelser och Kommunala myndigheter. Genom att tillfråga dem om deras 
syn på tillämpning av produktvalsprincipen och dess hinder och drivkrafter kunde ytterligare 
information läggas till vägledningen. Urvalet av informanter som besvarat undersökningen 
baserades på deras kunskap om kemikalieområdet, samtliga personer arbetar med tillsyn 
kopplad till kemikaliefrågor vilket säkerställer att de genom sina svar tillför användbar data. 
Undersökningen distribuerades till 4 länsstyrelser och 4 miljökontor där myndighetspersoner 
ombads att svara på 4 frågor kopplade till ämnet. Valet av Länsstyrelser och kommuner föll 
på storstadsregionerna där många företag finns samt en mindre region där jag själv befinner 
mig vilket gör att jag har en god insyn i regionen. Följande Länsstyrelser besvarade 
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undersökningen: Skåne län, Hallands län och Västra Götalands län. Tre kommunala 
miljökontor besvarade också undersökningen, dessa är, Malmö, Göteborg och Halmstad 
(Bilaga 1). Vid sammanställning av undersökningen grupperades svaren till nyckelmeningar 
och sammanfördes i kategorier. 

2.2 Fas 2: Inventering och analys 
Nästa steg i arbete var inventering och analys av ämnen som genomfördes i Banverket och 
Vägverkets databaser för kemikalier. Detta steg är det som benämns som deluppgift 1, vilkets 
syfte är att kartlägga användningen av särskilt farliga ämnen. 
  
En Övergripande undersökning genomfördes där produktlistor från 2001-2008 studerades. 
Samtliga produkter som granskats och fått benämningen 2* och kommentaren 
”utfasningsämne” kontrollerades för att få en övergripande statistik över hur många produkter 
som faktiskt innehåller ämnen som är klassade som utfasningsämnen. Sedan genomfördes en 
detaljerad undersökning där samtliga produkter som har ovan nämnda utlåtanden från 2008 
kontrollerades. Deras säkerhetsdatablad studerades och produkternas ingående ämnen 
kartlades. Detta gav en överblick över situationen och visade vart eventuella punktinsatser kan 
komma behövas framöver. I samtliga steg i inventeringen var den framtagna 
prioriteringsordningen som togs fram i fas ett och Kemikalieinspektionens PRIO-lista 
vägledande för bedömning av hur ämnena ska prioriteras i utfasningsarbetet.   
 
2.3 Fas 3: Framtagande av vägledning 
När inventering och analys av användning av kemikalier var slutförd, bestod nästa uppgift i 
det som beskrivs i deluppgift 2. Genom att utnyttja den arbetsgång som använts under arbetet 
med deluppgift 1 och analysera de hinder som påträffats under vägen konstruerades en 
vägledning som ska underlätta arbetet med utfasning. För att identifiera ytterligare hinder och 
drivkrafter för arbetet med utfasning används resultatet från den informativa undersökningen.  
 
När dessa tre faser arbetats igenom togs förslag på förbättringar och eventuella förändringar i 
kemikaliearbetet vid Banverket och Vägverket fram. Dessa presenteras separat. 
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3 Bakgrund  
I följande avsnitt beskrivs de olika förutsättningar som finns för arbetet med utfasning av 
farliga ämnen. Dels arbete med kemikalier inom Banverket och Vägverket, dels övergripande 
den generella bakgrunden till kemikalieanvändning samt de olika lagar, krav och andra 
överenskommelser som är aktuella. 
 
3.1 Banverket och Vägverkets kemikaliehantering 
Banverket och Vägverket hanterar i sin produktion en lång rad kemiska produkter, många av 
produkterna är farliga för naturen, för dem som arbetar med dem och för andra som kan 
komma i kontakt med dem. Det är viktigt att ha god kunskap och kontroll över dem samt att 
ständigt förbättra arbetet med kemiska produkter. Sedan 1 januari 2005 samarbetar Banverket 
och Vägverket inom kemikalieområdet och använder en gemensam kemikaliedatabas och 
gemensamma krav och kriterier vid bedömning av kemiska produkter.  
 
Innan en produkt får börja användas av en entreprenör måste den anmälas till kemikalierådet. 
Kemikalierådet granskar produkten och kontrollerar vilka de ingående ämnen är och hur 
farliga dessa ämnen är för miljö och hälsa. Granskningen är också ett led i Banverkets och 
Vägverkets arbete med att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljös delmål om 
riskminskning respektive utfasning av särskilt farliga ämnen. Idag finns fyra klasser som de 
granskade produkterna delas in i (Tabell 1) 
 
Tabell 1: De fyra klasserna granskade produkterna delas in i. 
Grupp 1  
Ej godkänd 

Produkten är inte godkänd för användning inom Banverket 
eller Vägverket 

Grupp 2*  
Godkänd under bevakning 
 – specifikt godkännande 

Produkten är godkänd under bevakning och en förnyad 
ansökan krävs vid varje användning, tillståndet är även 
tidsbegränsat. En produkt klassas även som 2* om 
säkerhetsdatabladet är bristfälligt 

Grupp 2  
 Godkänt under bevakning  
– generellt godkännande  

Produkten är godkänd under bevakning och tillståndet gäller 
tills vidare, förnyad ansökan krävs ej vid ny användning 

Grupp 3  
Godkänd  

Produkten är godkänd för användning 

 
För grupp 2*, 2 och 3 gäller att alternativ produkt eller metod som är miljömässigt bättre alltid 
ska eftersträvas. En ny rutin för granskning av produkter kommer inom en snar framtid att 
antas, uppbyggnaden av granskningen kommer dock att ske på liknande sätt. 
 
De produkter som granskats och dess granskningsutlåtanden finns samlade i Banverket och 
Vägverkets kemikaliehanteringssystem Chemsoft. I systemet kan man också hitta 
säkerhetsdatablad för de granskade produkterna. Externa entreprenörer kan nå 
kemikaliedatabasen vid Entreprenörsportalen som är en extern portal för ansökningar och 
sökningar bland produkterna.   
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I dagsläget granskas en mycket stor mängd kemiska produkter av Banverket och Vägverket. 
En hög arbetsbelastning för personal som granskar kemikalier har medfört att aktivt arbete 
med produktvalsprincipen och utfasning av särskilt farliga ämnen har blivit lidande. 
Som ett steg i utvecklingen av kemikaliehanteringen vill man arbeta mer aktivt med utfasning 
av särskilt farliga ämnen samt tydligare tillämpa miljöbalkens produktvalsprincip 2 kap 4§ 
(Banverket, 2009). 
 
3.2 Kemikalier idag och i framtiden 
1962 publicerade Rachel Carson boken Tyst vår, i boken varnade hon för att den ohämmade 
användningen av kemikalier skulle leda till att fåglarna försvann och fågelsången tystnade. 
Boken blev en väckarklocka för miljömedvetenheten hos människor och starten på en 
utveckling av miljöfrågor som idag går i en rasande takt.  Arbetet med miljöfrågor har 
förändrats under årens lopp och utvecklingen kommer att fortsätta. 
 
Idag är många miljöfrågor kopplade till användning och utsläpp av kemikalier och dessa 
frågor är mycket viktiga att belysa. Stora framsteg har gjorts inom kemin de senaste 
decennierna och man har kunnat framställa och beskriva miljoner kemiska föreningar. Många 
av dessa föreningar har bidragit till välstånd och botat sjuktdomar i många delar av världen 
men de har också medför förgiftningar och miljöhot som vi tampas med idag (Sterner, 2003).  
Människan har skapat en rad syntetiska ämnen, för de kemikalier som inte från början hör 
hemma i naturen finns inte de naturliga nedbrytningsvägar som naturens egna produkter har. 
Dessa av människan skapade ämnen benämns xenobiotika som kommer från grekiskans ord 
för främling och liv. (Brandt, Gröndahl, 2000).  
 
Stora mängder kemiska föreningar kommer att upptäckas i framtiden, föreningar som kommer 
att vara bättre än de läkemedel som vi använder idag och föreningar som kommer att ersätta 
ämnen som idag används inom jordbruket och industrin. Kemikalier och kemikaliehantering 
kommer att vara en del av samhället även i framtiden och vi måste skaffa oss kunskaper om 
kemikalier och de risker de medför. Kunskap om kemikalier är viktigt men mycket kostsamt 
att ta fram och görs endast om föreningen anses som mycket viktig för samhället eller om det 
är en kommersiellt viktig kemikalie som täcks av lagstiftning som kräver kunskap om effekter 
på människa och miljö. Ofta får man nöja sig med uppskattningar om hur kemikaliers olika 
egenskaper kan medföra risker. De senaste årtiondena har regler för kemikaliehantering 
skärpts men fortfarande är det möjligt att kemikalier med toxiska effekter passerar obemärkt 
vid tester och uppskattningar.  (Sterner, 2003).  
 
Vårt behov av att använda kemikalier som både är giftiga och miljöfarliga om de används på 
fel sätt och bristen på kunskapen om dess effekter gör tillsammans att lagstiftning aldrig fullt 
ut kommer skydda människan och miljön från skadliga effekter orsakade av kemikalier. De 
senaste 20-30 åren har stora förbättringar skett inom kemikalieområdet, trots att det har blivit 
bättre så är det nödvändigtvis inte så att det blivit bra, utan arbetet måste ständigt fortsätta.  
Kemikalier är inte i sig riskabla men hanteras de på ett felaktigt sätt kan de bli både 
miljöfarliga och giftiga. Användningen av en kemikalie medför något positivt för brukaren 
och detta måste vägas mot de eventuella risker och negativa effekter som förknippas med 
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användningen. Hur pass giftig en kemikalie är påverkas av flera faktorer som är kopplade till 
ämnet. Faktorer som påverkar giftigheten är i vilken form och koncentration ämnet föreligger 
men även faktorer som exponering och vilken arten är som utsätts för exponeringen påverkar 
giftigheten (Sterner, 2003). Varje dag exponeras man för en lång rad olika kemikalier, de 
finns i maten vi äter och vattnet vi dricker, luften vi andas, i kläder och hudkrämer som 
används, i leksaker och de hus vi bor i, ja i nästan allting. I våra kroppar finns troligen 
hundratals naturfrämmande ämnen och vi vet inte mycket om hur de olika kemikalierna 
påverkar människan och miljön när de samverkar med varandra. (Johansson, 2006) 
 
Kemikalier består av molekyler som är atomer sammansatta av kemiska bindningar. Vilka 
kemiska egenskaper en kemikalie får beror på skillnader i laddningar i en molekyl och mellan 
molekyler, vilket i sin tur bestämmer hur molekylen kommer att uppföra sig.  De inneboende 
egenskaperna i en kemisk struktur bestämmer vilka möjligheter en kemikalie har att utgöra ett 
miljöhot eller en förgiftningsfara. Genom att titta på de kombinationer av atomer och kemiska 
bindningar som bygger upp molekylerna kan vi förstå de molekylära egenskaperna och 
därmed de kemiska egenskaperna. Den viktigaste kemiska egenskapen är ett ämnes 
reaktivitet. Reaktiviteten avgör hur ämnet kan förändras i naturliga kemiska processer som 
sker i organismers celler och medför skada. Andra viktiga kemiska egenskaper är 
flyktigheten, vilket avgör hur lätt den tas upp av en organism samt hur den sprids på större 
avstånd på jorden, dess löslighet som avgör hur lätt en kemikalie tränger in i en organism från 
omgivningen (Sterner, 2003).  
 
3.3 Lagstiftning och andra överenskommelser 
För kemiska produkter finns inte någon heltäckande lagstiftning. Både miljöbalken, 
arbetsmiljölagen och dess föreskrifter innehåller ett antal regler på kemikalieområdet. 
Den nya europeiska kemikalielagstiftningen, REACH, har också inneburit förändringar i 
regelverket för kemikalier. Nedan följer en kort presentation av delar av den lagstiftning som 
berör kemikalieområdet.  
 
3.3.1 Miljöbalkens Produktvalsprincip 
Tankar kring substitution av kemikalier har en lång tradition i Sverige, redan på 1940-talet 
nämndes det i en kungörelse och utvecklingen av utbytestankar har sedan fortsatt. Som ett 
resultat av en ökad miljömedvetenhet och anpassning till internationella överenskommelser 
introducerades i Sverige 1985 en produktvalsprincip i Lagen om kemiska produkter, där 
framhålls byte till mindre farliga produkter som en viktig del vid kemikaliehantering (Nilsson, 
1997).   
 
Under 1990- talet skedde sedan två stora förändringar i den Svenska miljörätten, 
medlemskapet i EU och miljöbalken trädde i kraft. EU hade vid Sveriges inträdelse redan 
omfattande reglering inom miljöområdet och Sverige blev där med tvungna att anpassa 
svensk lagstiftning. Men redan tidigare på 1980-talet hade man i Sverige uppmärksammat att 
den svenska miljölagstiftningen inte var systematiskt uppbyggd och inte konsekvent.  För att 
anpassa till EU, modernisera och åtgärda de brister som fanns i lagstiftningen antog riksdagen 
en miljöbalk som trädde i kraft 1999. Miljöbalkens målregel framhåller en hållbar utveckling 
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och tillämpningen av miljöbalken skall ske på ett sådant sätt att en hållbar utveckling främjas 
(Michaneck, 2008).  De 16 miljölagar som samordnades i miljöbalken motsvarar delvis 
separata kapitel i balken. Miljöbalkens andra kapitel innehåller de allmänna hänsynsreglerna 
vilka gäller för verksamheter och enskilda åtgärder som inte är av försumbar betydelse. 
Hänsynsreglerna talar om vad som krävs i sak för att skydda miljön och är ett hjälpmedel för 
att nå hållbar utveckling (Miljöbalken, 1998). 
 
Produktvalsprincipen är en av hänsynsreglerna och vars syfte är att en kemisk produkt ska 
undvikas om användning eller försäljning medför risk för skada av människors hälsa och 
miljön och ett mindre skadligt alternativ finns att tillgå (Miljöbalken, 1998). Principen gäller 
inte endast kemiska produkter utan även varor som innehåller eller har behandlats med 
kemiska produkter och den omfattar både privata och kommersiella verksamheter. 
 
Miljöbalken 2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m.   
 4§: Produktvalsprincipen 
”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att 
använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras 
medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter 
eller organismer som kan antas vara mindra farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor 
som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism ” 
 
För att produktvalsprincipen ska kunna tillämpas måste tre förutsättningar uppfyllas: 

‐ Det måste finnas en alternativ produkt som ska vara mindre farliga för hälsa eller 
miljö 

‐ Den alternativa produkten måsten nå ändamålet  
‐ Kravet får inte vara orimligt (MB 2:7) 

Produktvalsprincipen har en mycket betydande roll för den svenska kemikaliehanteringen och 
arbetet mot en hållbar utveckling. Den syftar till att komma åt orsakerna bakom många 
miljöproblem innan de utvecklas till problem. Principen ställer inte krav på mänskligheten att 
avstå från något som uppfattas som väsentligt utan man ska välja bort de mer skadliga 
alternativen när mindre skadliga finns att tillgå. Produktvalsprincipen innebär att ett 
kontinuerligt utbyte ska ske när det finns alternativ. Skyldigheten att så långt som möjligt 
minska en verksamhets negativa inverkan på miljön upphör inte förrän miljöpåverkan inte 
längre är mätbar, på detta vis fungerar produktvalsprincipen som en ständig pådrivare i 
riktning mot hållbar utveckling. Då produktvalsprincipen även riktar sig till producenter 
främjas utvecklingen av tillhandahållande av nya alternativ. Producenter som tar fram det 
minst farliga alternativet får en stor konkurrensfördel då konsumenter enligt lagen måste välja 
detta alternativ då det är det minst farliga. Detta leder till att utvecklingen drivs framåt på ett 
effektivt sätt (Nilsson, 1997).   
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3.3.2 Andra hänsynsregler 
Produktvalsprincipen har en nära anknytning till andra hänsynsregler i miljöbalkens andra 
kapitel. En mycket nära koppling kan göras till försiktighetsprincipen som syftar till att 
förhindra risker för människors hälsa och miljön (MB 2:3). Kärnan i försiktighetsprincipen är 
att man inte kan invänta fullständiga vetenskapliga bevis innan man agerar för att undanröja 
risker för hälsa och miljö, det är bättre att vara försiktig en gång för mycket än tvärtom 
(Johansson, 2006). Av Johansson (2006) beskrivs försiktighetsprincipen med en liknelse med 
svamplockning, de flesta som plockar svamp sorterar svampen och plockar inte svampar som 
är okända eller som man misstänker är giftiga. De flesta plockar och äter endast de välkända 
svamparna, de tillämpar försiktighetsprincipen. Samma princip borde tillämpas vid alla val av 
kemikalier. En annan hänsynsregel är kunskapskravet (MB 2:2) som ställer krav kunskap hos 
verksamhetsutövare har också starka samband med produktvalsprincipen. Kunskapskravet 
anger att man ska ha den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö, 
detta gäller även för kunskap om kemikalier. 
 
3.3.3 Europeisk kemikalielagstiftning REACH 
1 juni 2007 trädde EU:s nya kemikalielagstiftning Reach i kraft. REACH står för Registration 
Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals. Reach ersatte stora delar av de 
kemikalieregler som gällde i Sverige och EU tidigare. Bestämmelserna i Reach kommer att 
börja gälla stegvis.  
Reach behövs för att öka kunskapen om de kemikalier som finns på den europeiska 
marknaden. Genom Reach omfattas gamla och nya ämnen av samma krav på kunskap. 
Principen för Reach är att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär 
ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har 
några skadliga hälso- och miljöeffekter. Krav ställs även på att de som hanterar kemikalier ska 
ta fram data om kemikaliernas egenskaper och bedöma risker. Detta medför att ny kunskap 
om kemikaliernas egenskaper som annars inte hade tagits fram kommer finnas tillgängliga för 
användare av kemikalierna (Kemikalieinspektionen, 2009). Genom Reach stärks skyddet för 
människors hälsa och miljön samtidigt som utvecklingen av alternativa och säkrare ämnen 
främjas. 

Ett av syftet med Reach är också att gradvis ersätta de ämnen som har de allvarligaste 
egenskaperna för hälsa och miljö med säkrare alternativa ämnen eller tekniker. Om detta inte 
är ekonomiskt eller tekniskt genomförbart är avsikten att begränsa användningen av dessa 
ämnen till de områden där de samhällsekonomiska fördelarna med användningen överväger 
riskerna. Detta motsvarar delar av den svenska produktvalsprincipen (Kemikalieinspektionen, 
2009). Med Reach införs ett system med tidsbegränsade tillstånd för särskilt farliga kemiska 
ämnen som är ungefär samma ämnen som delmål 3 i Giftfri miljö handlar om. Systemet med 
tillstånd kommer att öka trycket på företag att ersätta särskilt farliga ämnen med mindre 
farliga alternativ och förhoppningsvis kommer detta att leda till en ökad tillämpning av 
produktvalsprincipen. 
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3.3.4 Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA 
Den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA är belägen i Helsingfors i Finland och ska 
sköta registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen och genom 
detta skapa enlighet i hela EU. Myndigheten upprättades genom Reach-förordningen. En ny 
tillståndsprövning för kemikalier som har allvarliga hälso- och miljöfarliga egenskaper 
kommer att införas. Tillverkare och importörer av ämnen ska lämna information om ämnet till 
ECHA vid registreringsanmälningar och tillståndsansökningar. Vid beslutsfattande kommer 
myndigheten att beakta de mest framstående vetenskapliga och tekniska rönen och användbar 
socialekonomisk information för att ta korrekt beslut (ECHA, 2009) 
 
3.3.5 Kandidatlistan 
Den 28 oktober 2008 publicerade ECHA den första kandidatförteckningen (Bilaga 2). Ett 
ämne som finns med på kandidatförteckningen har särskilt allvarliga inneboende egenskaper. 
Ämnena har allvarliga och ofta irreversibla effekter på människa och miljön. Tillverkare, 
importörer eller försäljare av varor som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne på 
kandidatförteckningen måste lämna information till sina kunder om hur varan ska hanteras på 
ett säkert sätt. Konsumenter har rätt att på begäran få samma information från leverantören av 
varan inom 45 dagar.  Ämnen som finns med på kandidatlistan kan även komma att bli 
föremål för tillståndsprövning innan de kan säljas eller användas. Under 2009 kommer vissa 
av ämnena på kandidatlistan föras in i bilaga XIV till Reach. Man kommer där att sätta ett 
slutdatum för utsättande på marknaden och användning av ämnet.  För att få fortsätta använda 
ämnet måste ett tillstånd från Europeiska kommissionen beviljats innan slutdatumet för 
ämnen. Tillståndsansökan ska lämnas till ECHA. Den 1 juni 2009 ska ECHA lämna in den 
första rekommendationen till kommissionen på ämnen som ska föras in i bilaga XIV. Därefter 
kommer ECHA lämna in en rekommendation om ämnen som ska föras in i bilagan vartannat 
år (ECHA, 2009). 

I tillståndsansökan ska finnas med en analys av tillgängliga alternativ med en bedömning av 
deras risker och de tekniska och ekonomiska möjligheterna att ersätta ämnet. Detta krav 
medför att alternativ till produkter kommer att undersökas i en mycket större utsträckning än 
det görs idag. Tillstånd kommer att krävas oavsätt i vilken mängd ämnet släpps ut på 
marknaden eller används per år (Kemikalieinspektionen, 2009). 

Ämnen som i framtiden kan komma att föreslås till kandidatlistan är ämnen som är klassade 
som särskilt farliga ämnen. För att uppfylla kriterier för ett sådant ämne ska det klassificeras 
som något av följande: 

‐ Cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt (CMR-ämnen) 
‐ Persistent, bioackumulerande eller toxiskt (PBT-ämnen) 
‐ Mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vP/vB-ämnen) 
‐ Ämnen som det finns vetenskapliga belägg för sannolika allvarliga effekter för 

människors hälsa eller miljö som motsvarar dem i punkterna ovan, till exempel 
hormonstörande egenskaper.  
(Se Bilaga 2 för ytterligare information) 
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3.4 Svenskt miljökvalitetsmål: Giftfri miljö  
I april 1999 beslutade riksdagen om femton nationella miljökvalitetsmål och 2005 beslutades 
om ett sextonde miljökvalitetsmål. Dessa miljökvalitetsmål visar vad det svenska miljöarbetet 
ska sträva mot.  Miljömålen är inte reglerade i lagtext utan ska vara till stöd och hjälp för att 
uppnå målet om en hållbar utveckling som anges i miljöbalken. Målen är formulerade utifrån 
den miljöpåverkan naturen tål och definierar det tillstånd för den svenska miljön som 
miljöarbetet siktar mot. Den tydliga miljömålsstrukturen ska effektivisera arbetet med de stora 
miljöproblemen. 2002 inrättades Miljömålsrådet som är ett organ för samråd och samverkan i 
arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen. Miljömålsrådet lämnar en årlig redovisning om 
utvecklingen av arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen (Kemikalieinspektionen, 2009).  
Det övergripande målet med Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där man löst de stora miljöproblemen i Sverige, och arbetet med att uppnå 
miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella miljöpolitiken (Prop. 2004/05:150, 
2005). Arbetet med miljökvalitetsmålen medför stora miljöförbättringar, dock är vissa 
områden svårare att nå framgång inom än andra.  
 
Ett av Regeringens miljökvalitetsmål är Giftfri miljö och Kemikalieinspektionen är den 
myndighet som är ansvarig för miljökvalitetsmålet (Kemikalieinspektionen, 2009). Varje 
miljökvalitetsmål består av delmål som konkretiserar miljöarbetet och anger inriktning och 
tidsperspektiv. Giftfri miljö består av nio delmål. Det tredje delmålet för Giftfri miljö är 
utfasning av farliga ämnen och är det delmål som jag kommer att fokuseras på i detta arbete.  
 
Delmålet lyder som följer: 
Delmål 3, 2007/2010. Utfasning av farliga ämnen  
I fråga om utfasning av farliga ämnen skall följande gälla. 
Nyproducerade varor skall så långt det är möjligt vara fria från: 

● nya organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande, nya ämnen som är cancerframkallande, 
arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande samt kvicksilver så snart som möjligt, dock senast 2007,  

● övriga cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande ämnen, samt sådana ämnen som 
är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande, senast år 2010 om varorna är avsedda att användas på ett 
sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet,  

● övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande, samt kadmium och bly, senast år 2010.  

Dessa ämnen skall inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa att hälsa och miljö inte 
kan komma till skada. 
 
Redan befintliga varor, som innehåller ämnen med ovanstående egenskaper eller kvicksilver, kadmium samt bly, 
skall hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. 

Spridning via luft och vatten till Sverige av ämnen som omfattas av delmålet skall minska fortlöpande.  
Delmålet omfattar ämnen som människan framställt eller utvunnit från naturen. Delmålet omfattar även ämnen 
som ger upphov till ämnen med ovanstående egenskaper, inklusive dem som bildas oavsiktligt. 
(Miljömålsportalen, 2009) 

javascript:OpenWin('/ordlistan/index.htm#bioackumulerande')
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3.4.1 Sveriges möjlighet att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö? 
Miljömålsrådet som gör bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen säger 2008 att 
Giftfri miljö är ”mycket svårt eller inte möjligt att nå till år 2020 även om fler åtgärder sätts 
in” (Miljömålsportalen, 2009). Det är också svårt att bedöma hur lång tid det är kvar tills man 
kan nå målet då det saknas tillräcklig kunskap om många kemiska ämnens farliga egenskaper 
och förekomst i miljön. Även kunskapen om vilka kemiska ämnen som ingår i varor är liten 
vilket försvårar bedömningen. Den Svenska miljön är inte heller isolerad utan ämnen sprids 
till Sverige från andra länder. Även produktion av kemikalier som används i Sverige sker i 
andra länder. Målet med Giftfri miljö är ambitiöst satt men anger en inriktning och 
ambitionsnivå som är nödvändig för att en hållbar framtida kemikalieanvändning (Johansson, 
2006).  Specifika bedömningar genomförs även för varje delmål. Delmål 3 bedöms att inte 
kunna uppnås. Reach förbättrar förutsättningarna för att nå delmålet men det krävs ytterligare 
insatser. För att ha möjlighet att nå delmålet säger regeringen i proposition 2004/05:150 
(2005) att kemikalieinspektionen och andra myndigheter måste stimulera företag att arbeta 
med produktvalsprincipen utan att invänta hårdare internationella krav.   
 
I Regeringens proposition 2004/05:150 (2005) konstateras att för att klara de stora 
miljöproblem som bland annat okontrollerad kemikalieanvändning krävs ett omfattande 
samarbete mellan alla länder och att Sverige aktivt deltar i det globala miljöarbetet. Vidare 
påpekas att det är av lika stor vikt vad varje individ gör i sitt dagliga liv för att vi ska kunna 
möta miljöproblemen. Regeringen visar på en stor optimism inför miljöproblemen som finns 
men för att uppnå en hållbar utveckling krävs det att alla krafter i samhället drar åt samma håll 
och ett ökat miljöarbete hos företag är en förutsättning. För ett framgångsrikt miljöarbete och 
en hållbar utveckling ska åstadkommas krävs delaktighet av olika samhällsaktörer i det 
praktiska genomförandet. Detta kan vara ett utökat arbete med utfasning av farliga kemikalier, 
samverkan mellan myndigheter, mer miljötoxikologisk forskning och allmänhetens 
engagemang, vilka också är viktiga faktorer för att bidra till att nå Giftfri miljös delmål tre.  
 
För att få reda på om ett ämne räknas till dem som ska fasas ut enligt delmålet kan man 
använda sig av Kemikalieinspektionens PRIO verktyg. I PRIO klassificeras ämnen som 
riskminskningsämnen eller utfasningsämnen. Prioriteringsnivån ger en anvisning hur högt 
man bör prioritera ett ämne i utfasningsarbetet. Utfasningsämnena har så pass allvarliga 
egenskaper att de inte bör användas. De egenskaper som utgör urvalskriterier till denna grupp 
speglar delmål tre i det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. De speglar också till stor 
del de kriterier som ligger till grund för tillståndsprövning inom Reach 
(Kemikalieinspektionen, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kemi.se/templates/Page____2875.aspx
http://www.kemi.se/templates/Page____3064.aspx
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4 Resultat 
I denna del kommer resultat som tagits fram att redovisas. Resultaten redovisas i den följd som 
aktiviteterna beskrivs i metoddelen.  
 
4.1 Resultat Fas 1 
 
4.1.1 Identifierade ämnen som skall prioriteras vid utfasning 
Genom litteraturstudierna som genomförts har ämnen identifierats som bör prioriteras vid 
arbete med utfasning av kemikalier. Dessa har delats in i två grupper. Den första gruppen 
innehåller de ämnen som är upptagna på ECHAs kandidatlista. Dessa är ämnen med särskilt 
farliga egenskaper och de kan komma att bli föremål för tillståndsprövning. Den andra 
identifierade gruppen är de ämnen som har prioriteringsnivå utfasningsämne enligt 
kemikalieinspektionens prioriteringslista. Egenskaperna för dessa ämnen är i linje med delmål 
3 i Giftfri miljö. För ytterligare information om dessa grupper se bilaga 2. 
 
4.1.2 Informativ undersökning 
I den informativa undersökningen framkom flera olika hinder och drivkrafter för arbete med 
utfasning av kemikalier, flera av dessa var sådana som jag själv påträffat i mitt arbete men 
även nya synvinklar och åsikter framkom. Nedan redovisas en sammanställning av 
undersökningen där svaren är grupperade till nyckelmeningar och sammanförda i kategorier. 
För information om informanterna och frågor se bilaga 1. 
 
Hinder och svårigheter vid arbete med utfasning av kemikalier  
 
Kunskapsluckor 
Samtliga informanter angav att kunskapsbrister var ett stort hinder i arbetet. Olika former av 
brister i kunskap framkom bland annat kunskap om hur man tolkar säkerhetsdatablad, 
kunskap om risker med kemikalier och brister i förståelsen för kemikalieproblematiken.    

”Hos företag med låg kunskapsnivå om kemikalier finns också ibland föreställningen om att 
alla kemikalier som finns på marknaden är godkända av myndigheter och därför ok att 
använda.”  
 
Miljöfrågor ej prioriterat 
Att verksamhetsutövare prioriterar andra saker än utbyte av kemikalie är vanligt. 
Arbetsmiljöfrågor är betydligt större än miljöfrågan och prioriteras i betydligt högre grad. Att 
få verksamhetsutövare att använda alternativ som är bättre hur hälso- och miljöhänsyn är 
svårt. Många gånger är oviljan att undersöka andra alternativ väldigt stor och man accepterar 
inte att ersätta en produkt med en dyrare eller mindre effektiv produkt.  
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”Jag upplever att myndigheten har begränsad möjlighet att ställa krav på 
verksamhetsutövare när det gäller utbyte av kemikalie mot mindre farlig eller alternativ 
metod som ersätter kemikalien. Anledningen är att verksamhetsutövaren sällan accepterar att 
ersättaren är dyrare eller mindre effektiv. Rimlighetsavvägningen 2:7 miljöbalken används 
flitigt.” 

Relation till leverantörer 
Verksamhetsutövare får många gånger sin huvudsakliga information från leverantörer och 
leverantörerna är ofta inte intresserad av att hjälpa sin kund att fasa ut en av sina egna 
produkter. Det finns också en svårighet i att få ut information om farliga ingående ämnen i 
kemiska produkter om halterna är så små att de inte behöver anges i säkerhetsdatabladet. 
Detta leder till att företag använder produkter som de tror är fria från farliga kemkalier, men 
låga halter kan finnas och använder man produkten i stora mängder ger detta också stora 
mängder av det farliga ämnet man inte har kunskap om. Verksamhetsutövarna vet inte vilka 
krav de kan ställa på sina leverantörer då det ofta finns en känsla av underlägsenhet till sin 
leverantör. 

Svårt att hitta alternativa kemikalier 
Kunskap kan finnas om vilka kemikalier man borde fasa ut men man ser inga alternativ. Det 
är svårt att hitta alternativa kemikalier som verkligen fungerar. Många gånger får 
verksamhetsutövare gå tillbaka till en produkt som man valt att ta bort då den produkten som 
ersätter inte fungerar tillfredställande. I vissa fall beror återgången till en produkt som man 
valt bort på att leverantören slutat erbjuda det mindra farliga alternativet eftersom de inte 
anser sig se tillräcklig lönsamhet i produkten.  

Drivkrafter vid arbete med utfasning av kemikalier 

Viljan att vara miljövänlig 
Ett allmänt engagemang och viljan att vara miljövänliga anges av informanterna som en av de 
viktigaste drivkrafterna. Finns viljan att vara progressiva i miljötänkandet bland de 
beslutsfattande i en verksamhet genomsyras ofta hela verksamheten av denna känsla.  
 
”Den bästa drivkraften är dock om viljan till att vara miljövänlig finns bland de 
beslutsfattande inom olika verksamheter. Man finner det oftast bland de yngre 
generationerna!” 

Kundkrav  
Ställer kunderna krav på miljöarbete hos ett företag reagerar man ofta snabbt. När man kan 
identifiera konkurrensfördelar och ser de ekonomiska fördelarna hamnar miljö- och 
kemikaliefrågor genast högre upp på prioriteringslistan. Kundkraven är särskilt viktiga bland 
företag som tillhandahåller konsumentprodukter.  
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Krav från tillsynsmyndigheten 
I vissas företag drivs endast kemikaliefrågorna framåt av lagar eller tillsynsmyndighetens 
tolkning av dessa. Kraven som tillsynsmyndigheten ställer på utbytesplaner medför att arbetet 
med utfasning kan inledas. Tillsynsmyndigheten bidrar också med kunskap och en ökad 
medvetenhet hos företagen. Många gånger sker utbyte av kemikalier först efter att 
tillsynsmyndigheten tagit upp frågan om problematiska kemikalier som företaget inte tidigare 
reflekterat över.   

Stimulerande åtgärder för utfasning av kemikalier 

Samverkan mellan branschorganisationer 
Informanterna anger att samverkan mellan branschorganisationer och kunskapsuppbyggnad 
på företag inom kemikalieområdet skulle stimulera till aktivare tillämpning av 
produktvalsprincipen då det är den egna branschen som kan sitt område bäst. 
 
Informationsspridning 
Genom att sprida allmän information om vilken typ av kemikalie som man bör sluta att 
använda stimulerar man till att påbörja arbete med utfasning. Många gånger vet inte 
verksamhetsutövaren var man ska börja, men genom tips på vilken kemikalie som ska utfasas 
vet man var man kan fokusera sitt arbete. Genom att också sprida information om 
branschspecifika tips på alternativa kemikalier blir vägen till ett utbyte mycket smidigare.  

Använd hjälpmedel 
Flera anger i sitt svar att information och hjälpmedel kan förbättras och att det kan vara svårt 
för en liten enskild företagare att få tag i rätt och tillräcklig information om kemikalier. För att 
nå ett framgångsrikt arbete med utfasning behöver man rätt kompetens eller anlita sådan. Som 
hjälpmedel för arbete med utfasning anger informanterna Kemikalieinspektionen och specifikt 
deras verktyg PRIO anges som en mycket bra informationskanal. Andra hjälpmedel som 
konsultföretag erbjuder för att strukturera arbete med kemikalieanvändning är också bra för 
att underlätta arbete.  

”PRIO-databasen på Kemikalieinspektionen är ett hjälpmedel, en exempellista. Men 
företagen behöver egen kompetens, eller anlita konsulter för att jobba med området.”  

”Det finns också konsultföretag som säljer program som syftar till att kunna arbeta 
strukturerat med kemikalieanvändningen. Informationen och hjälpmedlen kan säkert 
förbättras ytterligare.”  

 ”Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg är bra och kan användas flitigare. Dock brister 
fortfarande informationsmängden per kemikalie och det är inte lätt för en enskild liten 
företagare att få tag i rätt information om sina kemikalier.”  
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4.2 Resultat Fas 2 
 
4.2.1 Resultat av inventering 
Resultatet från inventeringen av farliga ämnen som genomförts i Banverket och Vägverkets 
databaser visar att det totala antalet produkter som granskades av Banverket och Vägverket 
mellan 2001-2008 är 3502. Av dessa fick 1781 granskningsutlåtandet 2* (Figur 1).  
Granskningsutlåtande 2* innebär att produkten är godkänd under bevakning och en förnyad 
ansökan krävs vid varje användning, tillståndet är även tidsbegränsat. En produkt klassas även 
som 2* om säkerhetsdatabladet är bristfälligt. Av de produkter som fick granskningsutlåtande 
2* var det 570 som fick utlåtandet till följd av ett bristfälligt säkerhetsdatablad (Figur 2). 
Vidare hade 381 av produkterna med utlåtande 2* en följdkommentar som sa att de innehöll 
utfasningsämne. Kommentaren innebär att produkten innehåller ett eller flera ämnen som är 
upptagna på Banverket och Vägverkets egen lista över utfasningsämnen. 94 av dessa 
utlåtanden var från 2008, alla produktgrupper utom gruppen byggvaror var representerade 
(Figur 3). Tillsammans har dessa 94 produkter godkänts 149 gånger under 2008 (Figur 4). Se 
bilaga 3 för ytterligare information om de granskade produkterna. 
 
Figur 1: Antalet produkter som fått granskningsutlåtande 2* mellan 2001 och 2008 i 
förhållande till övriga utlåtanden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Andel av granskningsutlåtanden till följd av på bristfälliga säkerhetsdatablad 
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Figur 3: Antal produkter fördelat på olika produktgrupper som fått kommentaren 
”utfasningsämne” under 2008 och som granskats i examensarbetet 
 

 
 
 
Figur 4: Antalet gånger produkterna i ingående produktgrupp har fått granskningstillåtandet 
2* och där med kunnat användas under 2008  
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4.2.2 Resultat av analys 
Grupp 1 
I enlighet med den prioriteringslista som togs fram för inventeringen (bilaga 2) var första 
steget att kontrollera om det i Banverket och Vägverkets organisation fanns någon produkt 
som innehöll ämnen som var upptagna på kandidatlistan. Efter genomsökning i databasen för 
kemiska produkter kunde konstateras att det inte fanns någon produkt som innehöll ämnen 
från kandidatlistan. 
 
Grupp 2 
Vid ämnesanalysen av produkter med granskningsutlåtande 2* under 2008 har samtliga 
ämnen från säkerhetsdatabladen listas. Ämnena som finns med i säkerhetsdatabladen är 
ämnen som utgör en hälso- eller miljörisk och har klassats till olika riskfraser. Ämnen som ej 
klassats enligt någon riskfras listas ej. Totalt innehöll de 94 olika produkterna som granskats 
158 olika ämnen som tilldelats olika riskfraser. Av dessa ämnen var det 33 som var 
riskminskningsämnen enligt kemikalieinspektionens PRIO lista och 11 stycken av ämnena var 
utfasningsämnen enligt PRIO (Tabell 2).  
 
Tabell 2: Ämnen som identifierats som utfasningsämnen 

Ämnen CAS-nr. PRIO BV/VV anmärkning 
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga 64742-52-5 UÄ UÄ 
Destillat (petroleum), Vätebehandlade medeltunga 64742-46-7 UÄ UÄ 
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung 64742-48-9 UÄ   
Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt 64742-49-0 UÄ RM 
Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung 64742-82-1 UÄ  
Nafta (petroleum) lösningsmedelsraffinderad, lätt 64741-84-0 UÄ  
Gasoljor (petroleum), lösningsmedelsraffinderade 64741-90-8 UÄ  
Liquified petroleum gas (LPG) 68476-85-7 UÄ UÄ 
Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk 64742-95-6 UÄ   
Smörjoljor (petroleum), C20-50 72623-85-9 UÄ   
Isobutan  75-28-5 UÄ  

UÄ = Utfasningsämnen     RM = Riskminskningsämnen 
 
Alla de ovan nämnda ämnena som är klassade som utfasningsämnen i PRIO är olika former 
av petroleumprodukter. Alla har riskfraser som säger att de är cancerframkallande. Isobutan 
och LPG är dessutom klassade som mutagena ämnen. För Samtliga ämnen förutom Isobutan 
finns i PRIO angivet att dessa ämnen tillhör gruppen komplexa kolväten. Komplexa kolväten 
är blandningar av olika organiska ämnen och de är ofta klassificerade som 
cancerframkallande och giftiga. Det är olika ämnen som ger de farliga egenskaperna bland 
annat bensen och polyaromatiska kolväten (PAH). Ofta är många av de komplexa kolvätena 
behandlade kemiskt så att halterna av de cancerframkallande beståndsdelarna minskar. I KIFS 
2005:5 anges ämnen som har en sådan sammansättning att de inte klassificeras som 
cancerframkallande. I KIFS 2005:5 anges bland annat att ämnet inte behöver klassificeras 
som cancerframkallande om det innehåller < 0,1% benzen eller < 0,1% 1,3-butadien, för 
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ytterligare undantag se anmärkning LM,N och P i KIFS 2005:5. För Isobutan gäller att den 
ska innehålla > 0,1% butadien för att klassificeras som cancerframkallande.  
 
4.2.2.1 Ämnenas ingående egenskaper 
 
Definitioner 
 
Destillat: Destillation är en separationsmetod som bland annat används inom den 
petrokemiska industrin. Vid destillation värmer man en vätska i syfte att separera dess 
beståndsdelar som har olika kokpunkter. Beståndsdelen som man tar vara på kallas destillat.  
 
Nafta: Nafta kallas den näst lättkokade fraktionen i petroleum vilken består till största del av 
kolväten med mellan 5 och 12 kolatomer. 
 
 
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga, 64742-52-5 
Innehåller en komplex blandning av kolväten och består främst av C20 till C50. Den 
framställs genom att behandla en petroleumfraktion med väte i närvaro av en katalysator.  
 
Destillat (petroleum), Vätebehandlade medeltunga, 64742-46-7 
Framställs på samma sätt som ovan beskrivna petroleumprodukt men bestå av kolväten från 
C11 till C25. Har ett kokpunktsintervall från 205oC till 400oC 
 
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, 64742-48-9 
Består av en komplex blandning av kolväten som erhålls genom att behandla en 
petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Består av främst C6 till C13 och har ett 
kokpunktsintervall från 65oC till 230oC 
 
Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt, 64742-49-0 
Består av en blandning av kolväten från C4 till C11 som erhålls genom att behandla en 
petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Har ett ungefärligt kokpunktsintervall 
från -20oC till 190oC 
 
Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung, 64742-82-1 
Erhålls genom katalytisk väteavsvavling och består av kolväten främst från C7 till C12. Har 
ett kokpunktsintervall från 90oC till 230oC 
 
Nafta (petroleum) lösningsmedelsraffinerad, lätt, 64741-84-0 
Består av en komplex blandning av kolväten som erhållits från raffinat från en 
lösningsmedelsextraktionsprocess. Består främst av alifatiska kolväten från C5 till C11, har 
ett kokpunktsintervall från 35 oC till 190 oC.  
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Gasoljor (petroleum), lösningsmedelsraffinerade, 64741-90-8 
Innehåller en blandning av kolväten som är raffinerats från lösningsmedelsextration. Består av 
alifatiska kolväten, främst från C11 till C25 med ett kokpunktsintervall från 205oC till 400oC. 
 
Liquified petroleum gas (LPG), 68476-85-7 
Innehåller in blandning med kolväten från C3 till C7 vilka separerats med destillation av 
råolja. Har ett kokpunktsintervall från -40 oC till 80 oC. Gasfraktionen är den fraktion som vid 
20 °C är gasformig och består till största delen av de allra kortaste kolkedjorna. Gasen tas ofta 
direkt vid borrning men betydande kvantiteter erhålls även vid destillation.  
 
Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk, 64742-95-6 
Består av en komplex blandning av kolväten som erhålls genom destillation, består av främst 
aromatiska kolväten till störst del C8 till C11. Har ett ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
135 oC och 210 oC 
 
Smörjoljor (petroleum), C20-50, 72623-85-9 
Tillhör riskfras R45 vilket innebär att det kan ge cancer. Är en komplex blandning av 
kolväten som erhålls genom att behandla lätt vakuumgasolja, tung vakuumgasolja och 
lösningsmedelsavasfalterad återstodsolja med väte i närvaro av katalysator i en 
tvåstegsprocess med avvaxning mellan de båda stegen. Består främst av kolväten, främst C20 
till C50, Innehåller förhållandevis stor andel mättade kolväten. När man tillverkar smörjmedel 
utgår man från kolkedjelängder mellan 30 och 40 kolatomer. Man behandlar dessa sedan på 
olika sätt och tillsätter olika ämnen för att de ska erhålla olika egenskaper. Viskositet är ett 
smörjmedels viktigaste egenskap. Viskositet är en vätskas förmåga att motstå flytning. Ett bra 
smörjmedel måste vara lagom trögflytande både när det är kallt och varmt. 
 
Isobutan, 75-28-5 
 Är ett kolväte i form av en alkan och har den kemiska formeln C4H10. För att den ska klassas 
som cancerframkallande ska den innehålla > 0,1% butadien. 
 
4.2.2.2 Framställning av Petroleumprodukter 
Petroleum eller råolja som det också kallas är en mörk vätska som förekommer naturligt i 
delar av berggrunden och som bildats i en process när främst marina växter och djur bryts ner, 
denna process tar nära 100 000 år. Petroleum är en blandning av tusentals ämnen, de flesta är 
kolväten i olika storlek men sammansättningen av de olika ämnen varierar beroende från vart 
man tar råoljan. Den vanligaste typen av kolväten som förekommer i petroleum är alkaner 
som har den generella formeln CnH2n+2.   
 
Petroleum innehåller kolkedjor som består av ett kol till kolkedjor som består av nästan 100 
kol (Baird, 2005). De olika stora kolvätena måste separeras innan de kan användas, detta gör 
man med hjälp av raffinering. Raffinering är en generell beteckning för kemiska och tekniska 
reningsprocesser. Kolväten har olika kokpunkt och smältpunkt beroende på hur lång 
kolkedjan är, detta gör att processen att separera kolväten är en lätt process där man utnyttjar 
de olika egenskaperna vid separationen. När man separerar molekyler med avseende på de 
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olika kokpunkterna kallar men det för destillation, då man destillerar bort de olika ämnena i 
olika steg vid uppvärmning (McMurry, 2007). Använder man för hög värme vid destillation 
går kolkedjorna sönder, detta motverkar man genom att sänka trycket vilket medför en 
sänkning av kokpunkten. Vid destillationen får man fraktioner som innehåller ämnen med 
kokpunkter inom ett visst intervall vilket förenklat kan sägas vara fraktioner som innehåller 
ämnen med ungefär lika långa kolkedjor.  
 
När råoljan har genomgått destillation och de olika fraktionerna har separerats ska de 
behandlas vidare för att bli färdiga produkter som kan användas. Nästa steg i processen är att 
sönderdela de långa kedjorna till kortare kolkedjor som är mer användbara. Oljan genomgår 
en process som kallas krackning, då de långa kolkedjorna spjälkas sönder till önskad storlek. 
Genom att värma oljan tillsammans med katalysatorer sönderdelas de långa kolkedjorna. De 
långa kolkedjorna delas upp i flera mindre molekyler med fler mer reaktiva dubbelbindningar 
som följd. Råoljor som innehåller mycket av de längre kolkedjorna behöver gå igenom en mer 
omfattande krackning. Olika råolja kan ha olika sammansättning vilket gör att de behöver 
krackas olika mycket. Råolja från Nordsjön är lågmolekylär och behöver inte genomgå lika 
mycket krackning som till exempel råolja från Venezuela då den innehåller mer av de längre 
kolkedjorna. Beroende på var råoljan kommer ifrån används den till olika produkter beroende 
på egenskaperna.  
 
För att få de önskade egenskaper på produkten man utvinner måste man ”bygga om” 
molekylerna. Detta gör man på olika sätt beroende på vilka de efterfrågade egenskaperna är.  
Genom att genomgå isomerisering sker en omgruppering av atomer i en molekyl så att 
molekylen blir mer grenad. Ett annat sätt att förändra molekylerna är alkylering. Vid 
alkylering får man en produkt som avger mindre giftiga gaser vid förbränning eftersom man 
då tar bort aromater som exempel bensen som är cancerframkallande. Detta kan vara bra för 
produkter som används där man arbetar nära avgasutsläppet vid till exempel arbete med 
motorsågar och gräsklippare. Vid alkylering får man en stabil aromatfri bensin som endast 
innehållande alkaner. När man vätebehandlar petroleumprodukter får man så mättade 
kolkedjor som möjligt, detta leder till en lägre reaktivitet. Detta gör man genom atttillsätta 
väteatomer eller ta bort kolatomer. 
 
Oljan innehåller svavel i form av bland annat thioler och sulfider, dessa föreningar vill man ta 
bort. Om svavlet finns kvar vid förbränningen oxideras det till svaveldioxid och svaveltrioxid 
som sedan kan reagera med vatten och bilda svavelsyra. Svavelsyran som bildas leder till 
försurning av mark och vatten, man vill därför undvika förbränning av svavel. Har man kvar 
svavel i vissa smörjoljor och hydraoljor kan det bildas metallsulfider i maskinerna vilket är 
ytterligare en anledning till att genomgå en avsvavling. Med hjälp av vätgas reduceras svavlet 
i oljan till gasformig divätesulfid, divätesulfiden får sedan reagerar med svaveldioxid och det 
bildas då fast svavel som kan avskiljas från resterande produkt (Gustafsson, 2000). Efter att 
behandlat råoljan i de olika processerna har man fått fram den produkt som man önskar.  
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4.2.2.3 Petroleumprodukters farliga egenskaper 
Det är olika ämnen som ger petroleumprodukter dess farliga egenskaper, nedan följer en kort 
presentation av några av dessa. 
 
Benzen 
Råolja innehåller naturligt en liten del benzen. Benzen är det enklaste och viktigaste 
aromatiska kolvätet och är en symmetrisk molekyl bestående 6 kol och 6 väteatomer som alla 
ligger i samma plan med ett jämnt fördelat elektronmoln. Detta gör ämnet mycket stabilt och 
opolärt. I kroppen metaboliseras benzen och kan på grund av sin plana struktur  kan den 
attackera DNA och orsaka cancer på både människor och djur. (Kemikalieinspektionen, 2009) 
 
Butadien/1,3-butadien 
Som anges ovan är Isobutan cancerframkallande om det innehåller > 0,1% butadien. Butadien 
en alken som är mer reaktiv än isobutan som är en alkan. Butadien metaboliseras efter 
inandning till reaktiva metaboliter som epoxybuten, diepoxybutan och dihydroxy-epoxybutan. 
Butadien har givit upphov till tumörer i olika organ hos mus och råtta, studier har även visat 
att människan drabbas av tumörer. (Finnberg et al, 2004). Om man renar fram isobutan från 
en kolvätefraktion så är det svårt att helt undvika att få med butadien.  
 
Polyaromatiska kolväten (PAH) 
PAH bildas när kol eller kolväten upphettas utan tillräckligt med syre för fullständig 
förbränning till koldioxid. PAH består av två eller flera aromatiska ringar som har en sida 
gemensam och sitter i samma plan, bensen är det enklaste aromatiska kolvätet. Den plana 
strukturen hos molekylen ger den dess förmåga att påverka DNA i cellkärnan. De flesta 
organismer kan bryta ner PAH till nedbrytningsprodukter som kan vara farligare än 
ursprungsämnet, flera av dessa ämnen är cancerframkallande och ger skador på arvsmassan. 
PAH är stabila föreningar som är fettlösliga och bioackumulerande. (Kemikalieinspektionen, 
2009) 
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5 Diskussion 
Nedan följer en diskussion om utfasning av kemikalier i allmänhet och presentation av den 
modell som tagits fram för arbete med utfasning. Sedan följer en diskussion kring det som 
framkommit om Banverket och Vägverkets arbete med utfasning.  
 
5.1 Utfasning av kemikalier i allmänhet 
Vi är i vår vardag beroende av kemikalier i stort sett allt vi gör. Detta medför i sin tur att 
kemikaliefrågor och dess problematik är något som vi kommer att få hantera så länge vi har 
detta stora beroende. Användning och framställning av nya kemikalier har gjort att mycket 
utveckling inom flera områden har kunnat genomföras och så kommer även ske i framtiden. 
Det är därför viktigt att vi också tar vårt ansvar för kemikalieanvändningen och när det är 
möjligt byter ut de kemikalier som är hälso- och miljöfarliga. Bristen på kunskap om 
kemikaliers egenskaper gör det extra viktigt att vi är försiktiga och tänker en gång extra när vi 
använder kemikalier som inte är helt kartlagda, vilket är de flesta kemikalier. Att Sverige har 
satt upp miljökvalitetsmål som Giftfri miljö visar på att vi har en ambitiös inställning och som 
vi måste arbeta hårt för. Ansvaret kan inte läggas enbart på politiker och andra beslutsfattare 
utan varje enskild individ måste ta ställning till vilka kemikalier som vi vill omge oss med. 
Det är ett kollektivt ansvar som måste tas för att vi ska nå det uppsatta miljömålet och en 
hållbar användning av kemikalier. Verksamheter som använder kemikalier skall ta sitt ansvar 
och byta ut produkter som det finns andra alternativ till, precis som miljöbalkens 
produktvalsprincip säger. Förhoppningsvis medför Reach flera saker som kommer underlätta 
för verksamhetsutövare vid utbyte av kemikalier. Bland annat ställs det krav på att ta fram 
data om kemikaliers egenskaper och bedöma risker och vid tillståndsansökningar till ECHA 
ska analys av tillgängliga alternativ finns med. Det medför förhoppningsvis att fler alternativ 
undersöks och alternativa produkter tas fram och tillämpningen av produktvalsprincipen kan 
öka. 
 
Hur ett utbyte av produkter kan gå till, ser olika ut beroende på hur verksamheten är 
organiserad. Jag har i detta examensarbete tagit fram en modell och vägledning för hur man 
kan diskutera kring arbete med utfasning av kemikalier. Denna modell kan man använda som 
inspiration eller checklista för att starta upp arbete med utfasning eller förbättra det arbete 
som redan idag genomförs. Det viktiga är att en tanke väcks hos verksamhetsutövarna och att 
en handling kan ta sin start.  
 
5.2 Vägledning för arbete med utfasning 
- För att lyckas med sitt arbete med aktiv utfasning av farliga kemikalier 
 
För att lyckas med arbetet med utfasning av farliga kemikalier krävs hårt arbete och stort 
engagemang. Hur man arbetar med miljöproblem som till exempel kemikalieproblem handlar 
om flera saker. Jag skulle vilja sammanfatta dessa saker till tre ord, Kunskap, Möjlighet och 
Vilja. Dessa tre faktorer måste finnas i en organisation som vill lyckas med sitt 
utfasningsarbete. Man måste i en organisation ha kunskap om vad som krävs för att arbeta 
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med utfasning av kemikalier, saknar man kunskapen är det svårt att bli framgångsrik då 
drivkrafter och hinder blir svåra att identifiera. Man måste förutom kunskapen också ha 
möjligheten att passera de hinder som ligger i vägen för arbetet, sist men inte minst måste 
också viljan att utnyttja drivkrafter för att lyckas finnas, samtliga dessa tre faktorer måste 
samspela. Den som har möjligheten att passera hindren men inte har viljan att utnyttja 
drivkrafterna eller skaffa sig kunskapen når inte framgång i sitt arbete. När den som har 
kunskapen inte har viljan eller möjligheten att göra något händer inte heller mycket. Den som 
vill men inte har kunskap blir inte heller speciellt framgångsrik. Framgång når man först när 
man får alla kuggar i hjulet att snurra samtidigt (Figur 5).  
 
Figur 5: Konceptuell modell för framgångsrikt arbete med utfasning av kemikalier 

 
 
 
5.3 Identifierade drivkrafter och hinder vid arbetet med utfasning 
Det finns en lång rad olika drivkrafter och hinder i arbete med utfasning av farliga kemikalier. 
Jag har under arbetets gång med detta examensarbete mött flera hinder och kunnat identifiera 
flera drivkrafter kopplade till arbete med utfasning av farliga kemikalier, ytterligare 
drivkrafter och hinder har identifierats i den genomförda informativa undersökningen. Nedan 
kommer i punktform några olika förutsättningar att redovisas samt hur man kan utnyttja eller 
passera dessa för att nå framgång vid arbete med utfasning.  
 
 
 
 

MÖJLIGHET

VILJA 

KUNSKAP 
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Drivkrafter 
Ekonomi, långsiktigt perspektiv 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är vinsterna med att fasa ut farliga kemikalier stora. 
Vinsterna är bland annat en förbättrad folkhälsa, minskade kostnader för sanering, hantering 
av farligt avfall med mera. På kort sikt innebär detta omställningskostnader vilket kan 
medföra belastningar för enskilda företag, på längre sikt kan man se vissa minskade kostnader 
för företagen som förbättrad arbetsmiljö och mindre miljöfarligt avfall (Prop. 2004/05:150, 
2005). Man kan också se det som en konkurrensfördel om svenska företag agerar tidigt och 
byter ut farliga kemikalier mot andra bättre alternativ och kan där med ligga steget före i 
konkurrensen med andra företag när det gäller miljöfrågan. Genom att göra beräkningar och 
uppskattningar över hur mycket man skulle kunna spara in på att satsa på utfasning av 
kemikalier skulle arbetet vara lättare att motivera ur ett ekonomiskt perspektiv.  
 
Konkurrensfördelar 
Genom att arbeta aktivt med utfasning av kemikalier och andra miljöfrågor kan företag 
profilera sig som gröna företag eller miljövänliga företag. Detta kan ge flera 
konkurrensfördelar, dels efterfrågas miljövänliga alternativ allt mer på marknaden och man 
kan genom miljöprofilering möta nya kundgrupper, dels är det vid upphandling allt vanligare 
att det ställs krav på miljövänlighet och detta kan vara till stor fördel i konkurrens med 
liknande alternativ som ej har denna profil. Större företag som har ett miljöledningssystem 
som ställer krav på underleverantörer är också en drivkraft då man utan en miljöprofil ej har 
möjlighet att konkurrera på denna marknad. Idag är det också så att en bra image på 
marknaden och en miljövändlig profil kan visa på en seriös verksamhet som tar miljöfrågorna 
på stort allvar.   
 
Kundkrav 
När kunderna ställer krav på miljövänliga alternativ måste företagen anpassa sina produkter. 
Detta är en av de starkaste drivkrafterna och är nära sammanbundet med den ovan nämnda 
drivkraften då kunderna väljer andra alternativ om man inte kan presentera produkter som 
uppfyller deras krav, har man möjligheten att ta fram alternativ kan man i stället få 
konkurrensfördelar. 
 
Minskat antal kemikalier 
För att lyckas med utfasningsarbetet krävs att det från början finns en totalinventering av vilka 
kemikalier som finns i organisationen. Genom en sådan inventering kan man många gånger 
finna olika kemikalier som används för samma syfte. Man kan då begränsa antalet kemikalier 
som används vilket är mycket bra ur miljö- och hälsosynpunkt och man kan med all säkerhet 
göra besparingar genom att man kan ta bort kemikalier som är överflödiga.  
 
God arbetsmiljö och engagerad personal 
Genom en engagerad personal som arbetar aktivt med utfasning av kemikalier får man ett 
utfasningsarbete som blir framgångsrikt. Personalen får en känsla av att de deltar och det 
bildas en anda som är positiv för att förtaget arbetar med miljöfrågor på ett aktivt sätt. 
Personalen får också en arbetsmiljö som är förbättrad och att värna om de anställdas hälsa och 
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arbetsmiljö anses vara en av de viktigaste drivkrafterna, utbyte av farliga kemikalier leder till 
snabba förbättringar så som färre allergier och luftvägsbesvär hos de anställda, detta leder i 
sin tur till färre sjukskrivningar och ekonomiska besparingar (Kemi 2/08, 2008). Man kan 
också arbeta parallellt med arbetsmiljöfrågor och utfasning av kemikalier. Detta gör man 
genom att vid genomgång av arbetsmiljö också kontrollera användning av kemikalier och vid 
skapande av rutiner för arbetsmiljö integrera utfasning av kemikalier. 
 
God relation till myndigheter 
Myndigheter ställer krav på företagen bland annat vad gäller rapportering om kemikalier. 
Genom att ha en väl utarbetad kemikaliehantering och ett aktivt arbete med utfasning kan man 
utan större arbetsinsatser på ett korrekt sätt rapportera till myndigheter och man eliminerar 
risken för förelägganden eller viten. Genom att vara proaktiva och pålästa kan man också 
ligga steget före vid lagändringar och vara väl förberedda när nya krav kommer eller rent av 
redan innan kraven kommer byta ut kemikalier som kraven gäller. Har man en god relation till 
sin tillsynsmyndighet kan man också utnyttja den som en otroligt bra källa för kunskap och 
information. Man kan diskutera eventuella utbyten och tillsynsmyndigheten kan ha förslag på 
kemikalier som ska prioriteras vid utfasning och eventuella produkter som skulle kunna 
fungera i stället.  
 
Ansvar för den yttre miljön 
Hot om klimatförändringar och andra miljöhot är nog alla medvetna och informerade om 
idag. Att arbeta med utfasning och känna att man själv hjälper till med vad man kan och man 
drar sitt står till stacken gör att man tar sitt ansvar för den yttre miljön och den goda viljan får 
råda. 
 
Hinder 
Ekonomi, kortsiktigt perspektiv 
När man ska genomföra en omfattande inventering och påbörja ett aktivt arbete med utfasning 
av farliga kemikalier krävs tid och personal. Kostnader kopplade till detta kan också vara 
införskaffandet av ett kemikaliehanteringssystem. Detta hinder passeras enkelt genom att 
utnyttja de drivkrafter som faktiskt visar på att man kan göra besparingar. Besparingar i form 
av mindre avfall, mindre sjukskrivningar och en mer effektiv användning av kemikalier  
 
Tid och arbete  
I inledningen av kemikaliearbete krävs det tid och arbete för att på ett systematiskt sätt gå 
igenom verksamhetens alla kemikalier. Det tar också tid att arbeta aktivt med utfasning vilket 
innebär bland annat inkörning av nya kemikalier och informationsinhämtande om alternativ. 
Det går inte att komma ifrån att det tar tid att arbeta med dessa frågor, men det man får 
tillbaka är så mycket mer än vad insatsen är. Som beskrivs ovan i avsnittet om drivkrafter har 
man konkurrensfördelar, ekonomiska vinster och gott samvete för miljön att vinna på att 
lägga den tid och arbete som krävs. Ju längre tid man arbetat med kemikaliefrågorna och fått 
rutiner för arbetet desto mer kommer arbetsinsatsen att minska och personal som arbetar med 
dessa frågor kommer att på smidiga sätt identifiera produkter som ska utfasas och alternativ 
till dessa.  
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Kunskap 
Kunskapen inom kemikalieområdet skiljer sig mycket från företag till företag och därför är 
den information som leverantören tillhandahåller mycket viktig. Säkerhetsdatabladen som 
skall finnas till varje kemikalie är många gånger bristfälliga och det kan vara svårt utan rätt 
kunskap att veta hur farlig en kemikalie faktiskt kan vara. Kunskap om vilka kemikalier som 
skulle kunna vara alternativ är också många gånger liten. Att hitta den kunskap som saknas är 
ingen omöjlighet utan det finns flera olika vägar att gå. Man kan utnyttja 
branschorganisationer om man har sådana, anlita konsulter, tillfråga tillsynsmyndigheten eller 
Kemikalieinspektionen och använda alla de verktyg som de tillhandahåller exempelvis PRIO.  
 
Prioritering 
Ofta kan det vara ett hinder att kemikaliefrågorna inte prioriteras då det är ett antal olika 
miljöfrågor som skall hanteras. Kemikaliehantering och utfasning kan många gånger ses som 
något som är mindre akut än till exempel olika punktutsläpp från verksamheten vilket gör att 
det inte blir lika prioriterat som andra frågor. Detta hinder kan endast passeras genom att den 
egna verksamheten hittar vägen till att prioritera och arbeta med dessa frågor. Även här måste 
man fundera över om man inte vill utnyttja någon av alla de drivkrafter som finns. Det viktiga 
är att prioriteringen att arbeta aktivt med kemikaliefrågor genomsyrar hela verksamheten.  
 
Leverantörskontakter 
Från leverantörer kan det i vissa fall vara svårt att få fram alternativa produkter då de inte vill 
eller kan ta fram sådana och många verksamheter vet inte vad man kan ställa för krav på 
leverantörerna. Leverantörerna vill inte heller alla gånger informera om farliga ingående 
ämnen i produkter om halterna är så pass små att de inte behöver redovisas i 
säkerhetsdatabladen. Verksamhetsutövare måste våga ställa krav på sina leverantörer och göra 
förfrågningar om alternativa produkter och om säkerhetsdatabladen är tillförlitliga.  
 
5.4 Tips på vägen  
Arbete med utfasning sker inte av sig själv utan kräver mycket och hårt arbete. Hur arbetet ser 
ut är olika ut för varje verksamhet och bör därmed anpassas till varje verksamhet. Nedan 
följer några tips som kan underlätta arbetet och som förhoppningsvis kan vara tankvärda för 
verksamhetsutövare som vill arbeta med dessa frågor 
 
Identifiera ambitionsnivå 
I inledningen av arbetet med kemikalieutfasning bör man utvärdera vilka krav man vill uppnå, 
ska det vara hårda proaktiva krav eller klarar man i dagsläget endast av en mindre belastning? 
Om man konstaterar att endast lägre krav är möjliga att nå bör man göra upp en plan för hur 
man successivt ska kunna öka belastningen i framtiden. Genom att göra detta identifierar man 
mål och kan sätta upp planer för hur man kan genomföra förbättringar.  
 
Hitta drivkrafterna till utfasningsarbetet 
Drivkrafterna för arbetet ser olika ut för varje företag. Detta beror på företagets struktur och 
företagets verksamhet. Genom att identifiera vilka drivkrafter som driver arbetet framåt kan 
man hitta motivering, föra arbetet framåt och hitta vilka fördelar arbetet medför. Exempel på 
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drivkrafter finns i avsnittet ovan, dock ska tilläggas att dessa drivkrafter är sådana som jag 
identifierat och dessa kan se annorlunda ut för varje enskilt fall.  
 
Undvik/passera hindren med utfasning 
I arbete med utfasning finns flera hinder som man måste passera. Vid varje nytt hinder ska 
man hitta en väg som gör att man på ett smidigt sätt kan fortsätta sitt arbete. Det viktigaste är 
att arbetet ständigt fortsätter och att arbetet inte stannar av. Ett sätt att passera flera hinder är 
att använda information som finns tillgänglig. Många gånger är brist på kunskap en faktor 
som gör att arbete avstannar, genom att utnyttja befintlig och lättillgänglig information om 
kemikalier kommer man långt. På Kemikalieinspektionens hemsida finns mycket information 
som är användbar och där finns också PRIO som kan användas för att söka på ämnen. 
Befinner man sig i en bransch där det finns branschorganisationer och liknande bör man 
undersöka vilken information som finns inom organisationen eller bland andra företag i 
branschen. Ett stort hinder på vägen kan vara den ekonomiska frågan. Alla företag har inte 
ekonomiska möjligheter att passera hinder, då får man utnyttja de drivkrafter som kan ersätta 
detta och leta möjliga vägar som inte är lika kostsamma. 
 
Miljö/Kemikalieråd  

‐ Utse miljö/kemikalieansvariga på olika avdelningar för olika områden som ingår i ett 
kemikalieråd eller miljöråd.  

‐ Fördela eventuella arbetsuppgifter bland medlemmarna i rådet, dessa arbetsuppgifter 
skall fortlöpande genomföras. Exempel på arbetsuppgifter kan vara: information, 
kontroll, märkning med mera.  

Medlemmen/medlemmarna i detta råd ska inspirera resten av personalen för att ett 
kontinuerligt arbete med kemikaliefrågor ska fungera. Det bör också finnas personer med 
djupare kunskap, exempel en miljöansvarig, som kan inspirera och förmedla information till 
rådets medlemmar. För att lyckas är det viktigt att integrera det i övrig miljö/kemiarbete för 
att se helheten och inte ”dubbelarbeta”. Effektivitet är viktigt i dessa frågor, det får inte bli för 
betungande för då finns risk för att arbetet havererar. Miljö- och kemikaliearbete kan på 
fördelaktiga vis integreras arbetsmiljöarbetet för att ytterligare effektivisera processen och 
säkra att arbetet verkligen genomförs.  
 
Genomgång/inventering 
Genom att inventera samtliga kemikalier som används får man översikt av vad som används 
och kan utarbeta listor för vilka kemikalier som används om detta inte redan finns. Använd 
kunskap som finns i organisationen för att gå igenom alla processer, detta gör att man inte 
missar kemikalier som kan ”gömma sig” och tar tillvara på kunskap som redan finns. Man bör 
också vid inventeringen kontrollera så att det finns säkerhetsdatablad för samtliga kemikalier, 
om inte, skall sådana införskaffas från leverantörerna. Säkerhetsdatabladen kan tillföra 
mycket kunskap om kemikaliers hantering och liknande om detta inte redan finns. Efter 
inventeringen finns det flera frågor man ska kunna besvara för att gå vidare med 
utfasningsarbete. Exempel på frågeställningar: 

‐ Finns det kemikalier som kan ersättas med andra kemikalier som är mindra farliga 
eller kan en kemikalie uteslutas helt?  
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‐ Kan man ändra processen för att utesluta den?  
‐ Kan man använda en produkt många olika ändamål? 
‐ Finns det produkter som omedelbart måste bytas ut på grund av dess farlighet? 
‐ Finns det produkter som innehåller ämnen som är listade som ”utfasningsämnen” i 

PRIO-listan? 
 

Krav på leverantörer 
När man identifierat de ämnen eller produkter som man vill utfasa ur verksamheten är nästa 
steg att hitta alternativ till dessa. Här ska man utnyttja kontakter i branschorganisationer för 
att få tips om alternativ men man måste också ställa krav på leverantörerna. Leverantörerna 
levererar det som kunderna efterfrågar och ökar efterfrågan på andra alternativ påskyndas 
utvecklingen och framtagandet av dessa. Ställ hårda krav på leverantören och begär mycket 
och detaljerad information om eventuella produkter som kan användas som alternativ. Särskilt 
viktigt är att ställa krav på att fullständiga säkerhetsdatablad medföljer vid alla inköp av 
kemikalier.  
 
Integrering i ledningssystem 
Genom att integrera kemikaliefrågorna i ett eventuellt ledningssystem säkrar man att det finns 
rutiner och dokumentation för hur arbetet skall genomföras. Man får också en garanti på att 
det följs upp eftersom ledningssystemsarbete ständigt följs upp och förbättras. För att 
kommunicera ut till kund att man arbetar proaktivt med kemikalieutfasningen kan man 
integrera detta i miljöpolicyn och/eller miljömålen för företaget. Detta kan ge 
konkurrensfördelar då det tydligt annonseras att kemikaliearbete är något viktigt för företaget  
 
Kemikaliehanteringssystem 
Att utvärdera om ett kemikaliehanteringssystem kan underlätta arbetet är för vissa 
organisationer viktigt. Man bör se till fördelarna som ett kemikaliehanteringssystem medför 
och väga det mot den ekonomiska aspekten. På marknaden finns flera olika på företag som 
säljer olika former av kemikaliehanteringssystem, man bör grundligt undersöka om det finns 
något som är bättre eller matchar ens önskemål bäst. För en mindre organisation kan det vara 
svårt att ekonomiskt försvara inköp av ett kemikaliehanteringssystem, om möjligheten finns 
kan man då bygga upp ett kemikaliehanteringssystem på egen hand, detta bör då innehålla den 
information om produkter som framkommit vid inventeringen samt vara enkelt att hantera vid 
införsel av nya produkter eller bottagande av produkter som inte längre används. Om valet 
blir att köpa in ett kemikaliehanteringssystem och man känner höga ambitioner med sitt 
utfasningsarbete bör systemet kunna erbjuda förslag på substitutionsämnen som gör 
produktval enkelt. Oavsett hur ett eventuellt kemikaliehanteringssystem ser ut måste det vara 
lättillgängligt, lätt att hantera och anpassat efter de egna behoven, detta för att få ut bästa 
möjliga resultat. 
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5.5 Utfasning av kemikalier vid Banverket och Vägverket  
När sammanställningen av Banverket och Vägverkets användning av farliga kemikalier 
utförts kan man konstatera att den kemikaliegranskning som man genomför har medfört att 
många ämnen med farliga egenskaper stoppas innan de kommer in i verksamheten. I 
verksamheterna används ingen produkt som innehåller ämnen från ECHA´s kandidatlista, 
men det förekommer produkter som innehåller utfasnings- och riskminskningsämnen från 
PRIO-listan vilka kan komma att föras upp på kandidatlistan i framtiden. Banverkets egna 
listor med utfasnings- och riskminskningsämnen utgår från flera olika referenser när man 
gjort bedömningen av produkter, vilket gör att man många gånger ställer hårdare krav än de 
som PRIO ställer. Dock bör man ta upp samtliga ämnen som förekommer som 
utfasningsämnen enligt PRIO på sin egen utfasningslista. Detta på grund av dessa ämnen 
ligger i linje med Giftfri miljös delmål 3 och kan bli föremål för uppförande på kandidatlistan 
i framtiden. Genom att ha ämnena på listan kommer det bli lättare att upptäcka produkter som 
bör utfasas som innehåller dessa ämnen.  
 
Bland de 94 produkter som under 2008 fick kommentarer ”utfasningsämne” var samtliga 
produktgrupper representerade förutom gruppen byggvaror. Inventeringen visade också att 
antalet gånger de ingående produkterna i produktgrupperna fått godkännande att användas 
under 2008 var relativt jämt fördelat. Av detta drar jag slutsatsen att vid ytterligare större 
inventeringar bör insatser göras inom samtliga produktgrupper med eventuellt undantag för 
gruppen byggvaror. Produkter som finns i organisationen och som inte fått kommentaren 
utfasningsämnen men trots detta innehåller något av ämnena på listan över utfasningsämnen 
finns inte med i denna statistik. Det visar på hur viktigt det är att vid granskning kontrollera 
sådana saker och notera det. Vid ett uppföljningsarbete som detta förenklas arbetsgången 
avsevärt om det tydligt framkommer att produkten innehåller utfasningsämnen. 
 
Efter inventering och analys har förslag på 11 ämnen som bör utfasas ur produkter i 
Banverket och Vägverkets verksamhet tagits fram (4.2.2). Samtliga dessa ämnen är 
utfasningsämnen enligt PRIO och flera av dem finns med på Banverkets lista över utfasnings- 
och riskminskningsämnen. 34 produkter som godkänts under 2008 innehåller dessa ämnen. 
Mitt förslag är att man i ett första steg bör utfasa de ämnen som både har beteckningen 
utfasningsämne enligt PRIO och enligt Banverkets egen bedömning.   
Produkter som godkänts under 2008 och som innehåller något eller några av dessa ämnen har 
listats och i de fall där möjliga andra produkter som är bättre ur hälso- eller miljösynpunkt har 
kunnat identifierats föreslås dessa i bilaga 4. Nästan 70% av produkterna i bilaga 4 tillhör 
produktgrupperna färg och ytbehandling och smörjmedel, detta skulle kunna tala för att om 
man vill göra mindre, fokuserade genomgångar av produkterna bör man prioritera dessa två  
produktgrupper. Samtliga dessa 11 identifierade ämnen är som beskrivs ovan 
petroleumprodukter. Detta är inte speciellt förvånande då petroleumprodukter används inom 
ett stort antal olika användningsområden. I Naturvårdsverkets rapport ”Kunskap om 
produkters miljöpåverkan” (Finnved et al, 2002) bestäms olika produktgruppers 
miljöpåverkan beroende på hur stor den totala användningen är och hur pass miljöpåverkande 
de olika leden i förädlingsvärdekedjan är. När man rangordnar olika produktgruppers 
miljöpåverkan med avseende på intensitet så kommer petroleumprodukter överst. 
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Petroleumprodukter är den i särklass största produktgruppen som innehåller 
cancerframkallande ämnen och tillsammans med att petroleumprodukter används både som 
drivmedel, bränsle och som syntesvara för kemiska produkter dominerar de användningen 
mängdmässigt, tillsammans ger detta den höga rankingen (Finnved et al, 2002).  
 
Självklart går det inte att byta ut produkterna rakt av mot de föreslagna produkterna då man 
måste ta varje nytt användningsområde och situationen på plats i beaktning när man använder 
produkterna. Genom att utfasa produkterna som är angivna i bilaga 4 utfasas 11 ämnen som 
enligt PRIO är klassat som utfasningsämne, dock bör ytterligare undersökningar göras för att 
se om det finns fler produkter som innehåller dessa ämnen, vilka i så fall är granskade tidigare 
än 2008 eller efter 2008 års utgång. Vilka konsekvenser en utfasning av dessa ämnen skulle få 
är olika från fall till fall, det avgörande är hur produkten används. Men genom att hitta 
alternativa produkter som redan används inom organisationen eller göra förfrågningar hos 
leverantörer kan förslag på alternativa produkter tas fram.  
 
I den nya rutin som kommer träda i kraft inom kort så kommer granskningen av produkter att 
underlättas och detta kommer ge mer tid till arbete med produktvalsprincipen. Denna rutin 
kommer att stimulera arbetet mycket men det finns flera aktiva insatser som skulle kunna 
genomföras för att ytterligare aktivt arbeta med utfasning av farliga ämnen. Jag har tagit fram 
några idéer på projekt/åtgärder som skulle kunna genomföras för att stimulera utfasning av 
särskilt farliga ämnen och en aktivare tillämpning av produktvalsprincipen. För att göra en 
bedömning av hur lång tid en utfasning av ett ämne kan ta, måste man se till vilka insatser 
man har möjlighet att göra inom området, exempelvis genomförandet av stimulerande projekt. 
Ju fler insatser som görs desto större blir möjligheterna att på kortare sikt utfasa ämnen. 
 
5.6 Förslag på projekt inom Banverket och Vägverket för en aktivare utfasning av 
farliga ämnen: 
 
Totalinventering av användningen av särskilt farliga ämnen 
I denna studie har endast en liten del av Banverkets produkter inventerats. För att få en 
helhetsbild av hur användningen av särskilt farliga ämnen ser ut bör man göra en total 
inventering. Detta skulle man kunna göra genom att i Chemsoft Enterprize söka på enskilda 
ämnen och får då upp i vilka produkter dessa används. Genom att gå igenom hela Banverkets 
lista på utfasningsämnen och riskminskningsämnen får man på ett mycket enkelt sätt en 
helhetsbild och kan då se vart ytterligare insatser bör göras. Denna totala inventering är ingen 
svår eller lång process utan skulle kunna genomföras på mycket kort tid och skulle medföra 
att man kunde slutföra punkt 6 i projektet ”Utveckling av Banverket och Vägverkets 
kemikaliegranskning”. 
 
Detaljerad utfasningslista 
I dagsläget innehåller utfasningslistan flera ämnen där CAS-numret är angivet som ”flera”. 
För att underlätta det kontinuerliga arbetet med utfasning bör dessa specificeras så att kontroll 
lätt kan göras mot ingående ämnen i säkerhetsdatabladen. Om man har möjlighet att ta fram 
en detaljerad utfasningslista underlättar det också en eventuell totalinventering. Ämnen som 
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har påträffats i detta arbete och som är klassade som utfasningsämnen i PRIO bör också 
utredas om det ska ingå i Banverkets egen utfasningslista. Ytterligare ett steg är självklart att 
kolla på listan över riskminskningsämnen och om det är några ytterligare ämnen från PRIO 
som bör uppföras på denna.   
 
Minska antalet säkerhetsdatablad som är bristfälliga  
En lång rad av de ämnen som klassats som 2* är sådana som inte är hälso- eller miljöfarliga, 
anledningen till att de klassas som 2* är att de har säkerhetsdatablad som är bristfälliga (Figur 
2). Detta innebär att de för varje gång som de ska användas så krävs en ny granskning. Genom 
att minska antalet produkter som har bristfälliga säkerhetsdatablad skulle antalet produkter 
som behöver granskas på nytt minska avsevärt. Av de produkter som fått 
granskningsutlåtandet 2* är 32 % (2001-2008) (Figur 2) av utlåtanden på grund av bristfälliga 
säkerhetsdatablad. Ämnen som är mycket vitt spridda och ”vanliga och ofarliga” ska inte 
behövas granskas utan denna tid kan läggas på exempelvis utfasningsarbete. För att minska 
antalet säkerhetsdatablad som är bristfälliga behöver krav på leverantörerna ställas. Av de 
säkerhetsdatablad som var bristfälliga fanns en handfull leverantörer som stod för det största 
antalet.  
Förslag på aktiviteter för att minska antalet bristfälliga säkerhetsdatablad 

• Informationskanal till leverantörerna 
• Stimulanser för leverantörer eller entreprenörer som tillhandahåller fullständiga SDB. 

Detta skulle leda till att även entreprenörerna ställde krav på leverantörerna. 
 
Spridning av kunskap som finns i organisationen 
Inom Banverket och Vägverket finns en otrolig bank med kunskap som inte utnyttjas fullt ut. 
Personer som aktivt kan göra produktval har inte alltid den kunskap om vilka alternativ till 
produkter som finns utan använder kanske produkter av gammal vana. Andra personer sitter 
inne med kunskap om vilka produkter som skulle kunna användas i stället men kunskapen blir 
låst på ett ställe eftersom att den inte förmedlas på smidigt sätt inom organisationen. Genom 
att man aktivt kan lägga in ett alternativ till en produkt i kemikaliehanteringssystemet eller 
entreprenörsportalen så får nästa person som väljer en produkt där det finns ett bättre 
produktval information om detta och snabbt och enkelt kan produkten bytas till en annan. Den 
alternativa produkten ska vara av klassad som en 3:a och därmed godkänd. Kunskap om 
möjligheterna till produktval sprids då på ett enkelt sätt inom organisationen vilket är viktigt 
att det gör när organisationen är så pass decentraliserad som Banverket och Vägverkets 
verksamheter är. Förutom att man lägger in möjliga produktval bör man också lägga till ett 
referensobjekt som har använt den föreslagna produkten, man kan då kontakta objektet för att 
få reda på hur de använt produkten. Informationsutbyte om produktegenskaper görs redan 
idag inom Banverket och Vägverket men skulle på detta sätt intensifieras. Ytterligare sätt att 
sprida information är att skapa matriser där man redovisar produkter inom samma 
användningsområde och på vilka applikationer produkterna skulle kunna användas.  
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Ta fram handbok eller vägledning om produktval för entreprenörer 
Detta är egentligen ett steg i föregående punkt. Genom att ta fram någon form av handbok, 
vägledning eller lathund riktade till entreprenörer och andra aktörer i organisationen, om hur 
man aktivt kan genomföra ett produktval skulle kunskap sprids på ytterligare smidigt sätt. 
Informationen som sprids kan innehålla praktisk information om hur man utnyttjar 
datasystemet för att leta alternativa produkter och information om vikten av att göra aktiva 
produktval. Moroten för entreprenörerna är att de lätt kan hitta produkter för samma 
användningsområde som den produkt man vill utfasa, och de föreslagna alternativa 
produkterna är klassade som 3:or och kan därmed direkt börja användas. Entreprenören 
slipper då skicka in en ansökan och invänta granskning. Detta medför vidare att antalet 
produkter som ska granskas minskar då fler väljer produkter klassade som 3:a. 
 
Utökad och förbättrad användning av kemikaliehanteringssystemet Chemsoft 
Banverket och Vägverket använder sig av kemikaliehanteringssystemet Chemsoft som 
Argentum AB levererar. Genom att undersöka möjligheterna till att utnyttja Argentums tjänst 
för produktval där förslag på produkter som kan bytas till mer miljövänliga alternativ ges kan 
ett aktivt arbete med produktvalsprincipen på ett snabbt och relativt enkelt sätt påbörjas. En 
annan idé är att integrera Banverket och Vägverkets förbuds-, utfasnings- och 
riskminskningslista så att systemet direkt signalerar när en produkt innehåller ett ämne som 
finns med på dessa listor så att dessa direkt kan utfasas. En aspekt som framkommit i arbetet 
är att många produkter är inlagda i produktlistor beroende på vilken produktgrupp de tillhör 
men användningsområde är inte angivet. Genom att alltid ange användningsområde blir 
möjligheten att hitta alternativa produkter mycket större. För flera av de produkter som jag 
anger i bilaga 4 har inte alternativ kunna föreslås på grund av att användningsområde ej är 
angivet i produktlistor.  
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6 Slutord 
 
Detta examensarbete har givit mig otroligt mycket ny kunskap och nya idéer. Framförallt har 
jag lärt mig att utfasa kemikalier är inget som sker av sig själv utan det krävs hårt arbete för 
att lyckas. Utfasning av kemikalier är ett mycket komplext och ibland svårmanövrerat arbete. 
Arbetet ser också mycket olika ut beroende på hur verksamheten ser ut och vilka kemikalier 
som används.  I stora organisationer som Banverket och Vägverket är det många personer och 
många led som måste vara synkroniserade för att man ska bli riktigt framgångsrik med 
arbetet, då det finns många fallgropar som är lätt att hamna i. Samarbete mellan entreprenörer 
och övriga personer måste vara smidigt. Man måste också på lätta och enkla sätt förmedla 
information inom organisationen. Banverket och Vägverket har verkligen lyckats med sitt 
arbete med kemikalier och stoppat flera ämnen innan de kommit in i verksamheten men 
självklart finns mer saker att göra. Insatser som kan göras här näst är att arbeta vidare med 
utfasning av de ämnen som har föreslagits i detta examensarbete. Detta gör man smidigast och 
effektivast genom att använda de projektidéer som tagits fram, samtliga dessa stimulerar ett 
aktivare arbete med utfasning och en ökad tillämpning av produktvalsprincipen.  
 
Arbete med utfasning av kemikalier är ett viktigt arbete som ska tas på största allvar och alla 
måste ta sitt ansvar för att vi ska lyckas. Genom att ta ansvar för dessa frågor kan vi vinna 
mycket men vi har desto mer att förlora om ansvaret inte tas. En informant uttryckte i 
undersökningen att bland de yngre generationerna finns det mer vilja att arbeta med utfasning. 
Jag hoppas att framtida generationer ser tillbaka på vår generation och kan säga att vi tog vårt 
ansvar och kan ta efter det goda exempel som vi utgjorde och fortsätta att proaktivt arbeta 
med kemikaliefrågor och mot en giftfri miljö.  
 
Banverket och Vägverket har alla förutsättningar att proaktivt kunna arbeta med utfasning av 
kemikalier. Man har en otrolig bank med kunskap som man kan utnyttja, man har möjligheten 
att passera de hinder som finns på vägen genom att utnyttja kunskapen och sin erfarenhet 
inom området. Man har också en vilja att utveckla arbetet och bidra till att nå miljömålet 
Giftfri miljö. Detta tillsammans gör att man har det tre faktorer som jag identifierat som 
viktigaste för att nå framgång i arbetet med utfasning av kemikalier. 
 
Jag hoppas att alla som läser denna rapport tänker en extra gång när man i framtiden ska välja 
mellan olika kemikalier och att man undersöker möjligheten att välja den som är bäst ur 
miljö- och hälsosynpunkt.  
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7 Ordlista 
 
ECHA European Chemical Agency är EU´s gemensamma kemikaliemyndighet 
 
Kemikalie 
Begreppet används för olika saker, allt från enskilda ämnen till komplexa blandningar av 
olika ämnen  
 
Kemisk produkt 
En kemisk produkt kan vara ett enskilt ämne eller en blandning av ämnen. Ofta blandar man 
olika kemiska ämnen för att åstadkomma en viss önskad egenskap. Kemiska produkter har 
ofta produktnamn som många gånger inte ger någon information om vilka kemiska ämnen 
som ingår 
 
Kemiskt ämne 
Ett kemiskt ämne är väldefinierat och kan i de flesta fall beskrivas med en kemisk formel. 
Kemiska ämnen har CAS-numer som är en sifferkombination som är unik för varje enskilt 
ämne 
 
PRIO är Kemikalieinspektionens webbaserade verktyg där man kan söka information om 
ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper 
 
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Är EU`s 
kemikalielagstiftning 
 
SVHC Substances of very high concern. Ämnen med särskilt allvarliga hälso- och 
miljöfarliga egenskaper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

8 Referenser 
 
Baird, C & Cann, M. 2005. Environmental Chemistry. New York. W.H. Freeman and 
Company. 
 
Banverket. 2009. www.banverket.se 
Hämtad: 2009-01-26 
 
Banverket. 2008. Utveckling av Banverket och Vägverkets kemikaliegranskning, del 2 
inplementering. Borlänge. Banverket 
 
Brandt, N & Gröndahl, F. 2000. Miljöeffekter Kompendium i miljöskydd, del 4. Stockholm. 
Graphium/Nordstedts. 
 
Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. 2009. www.echa.eu 
Hämtad: 2009-02-11 
 
Finnberg, N & Gustavsson, P & Högberg, J & Johanson, G & Sällsten, G & Warholm, M & 
Victorin, K. 2004. Kortfattad riskbedömning av 1,3-butadien. Stockholm. Institutet för 
miljömedicin, Karolinska Institutet.  
 
Finnved, G & Looström Urban, H & Moberg, Å & Palm, V & Wadeskog, A. 2002. Kunskap 
om produkters miljöpåverkan – vad ger dagens statistik?. Stockholm. Naturvårdsverket.  
 
Gustafsson, M. 2000. Från raff till rengöring. www.krc.su.se/raffprojektet/ 
Hämtad: 2009-05-06 
 
Johansson, B. 2006. Giftfri miljö – utopi eller verklig chans?. Stockholm. Formas.  
 
Kemikalieinspektionen. 2009. www.kemi.se 
Hämtad: 2009-01-26 
 
Kemikalieinspektionen 2/08. 2008. Att arbeta med produktval i praktiken – redovisning från 
ett regeringsuppdrag. Sundbyberg. Kemikalieinspektionen 
 
Kemikalieinspektionens författningssamling, KIFS 2005:5. 2005. Kemikalieinspektionens 
föreskrifter med EGharmoniserad bindande klassificering och märkning 
(Klassificeringslistan). Kemikalieinspektionen. 
 
McMurry, J & Simaneck, E. 2007. Fundamentals of Organic Chemistry. Belmont. Thomson 
Brooks/Cole 
 
Michaneck, G och C, Zetterberg. 2008. Den svenska miljörätten. Uppsala. Iustus förlag. 
 
Miljöbalken och dess övergångsbestämmelser m.m. 1998:808. 
 
Miljömålsportalen. 2009. Naturvårdsverket. www.miljomal.se 
Hämtad: 2009-01-26 
 
 

http://www.banverket.se/
http://www.echa.eu/
http://www.krc.su.se/raffprojektet/
http://www.kemi.se/
http://www.miljomal.se/


46 
 

Nilsson, A. 1997. Att byta ut skadliga kemikalier Substitutionsprincipen – en miljörättslig 
analys. Stockholm. Nerenius & Santérus förlag AB. 
 
Regeringens proposition 2004/05:150. 2004. Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag. 
Stockholm. Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet.  
 
Sterner, O. (2003). Förgiftningar och miljöhot. Lund. Studentlitteratur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

Bilaga 1 
Informativ undersökning 
 
Genomomförd 3/4-2009 – 29/4-2009 
 
Följande personer besvarade enkätundersökningen 
 

• Respondenter vid Länsstyrelser 

Västra Götalands län Elisabeth Lindqvist                
Skåne län  Sara Edlund Fredholm                                   
Hallands län  Marie Björkman                    

• Respondenter vid kommunala miljöförvaltningar: 

Göteborg  Ann Lundström 
Malmö  Anna Bengtsson 
Halmstad  Kristian Eno 

Följande frågor fick informanterna besvara: 
 
Undersökning - Hinder och drivkrafter vid arbete med utfasning av farliga kemikalier 

Fråga 1 
Vilka hinder/svårigheter uppfattar ni att verksamheter har med kemikaliearbete och då främst 
vid tillämpning av produktvalsprincipen? 

Fråga 2 
Vilka drivkrafter anser ni finns bakom arbetet med utfasning av kemikalier 

Fråga 3 
Har ni förslag på åtgärder som skulle stimulera företag till en aktivare tillämpning av 
produktvalsprincipen och i så fall vilka?  

Fråga 4 
Tycker ni att det i dagsläget finns tillräcklig information/hjälpmedel till företag om hur de kan 
arbeta aktivt med utfasning av farliga kemikalier? 
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Bilaga 2 
Grupper att prioritera vid en utfasning 

Två olika grupper som skall prioriteras vid en inventering av kemikalier har identfierats. 
Dessa två grupper är de som anses som viktigast att fasas ut enligt ECHA och 
kemikalieinspektionen. Dessa ämnen är också de som ligger i linje med delmål 3 för Giftfri 
miljö. 
 
Grupp 1 
Ämnen som finns med på den Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA´s 
kandidatlistan 
De ämnen som finns på kandidatlistan har identifierats som så kallade särskilt farliga ämnen 
(på engelska Substances of Very High Concern (SVHC)). Ämnena på listan har väldigt 
allvarliga och ofta irreversibla effekter på människan och miljön. Dessa ämnen kan komma att 
behöva tillstånd för att användas, tillståndet kommer att ges av EU kommissionen. 

Ämne CAS-nummer Anledning till inkludering  
(förklaring bokstäver se tabell 3) 

Antracen 
 

120-12-7 PBT 

4,4'-Diaminodifenylmetan 
 

101-77-9 C 

Dibutylftalat (DBP) 
 

84-74-2 R 

Koboltdiklorid 
 

7646-79-9 C 

Diarsenikpentoxid 
 

1303-28-2 C 

Diarseniktrioxid 
 

1327-53-3 C 

Natriumdikromat,dihydrat 
 

7789-12-0 CMR 

Myskxylen 81-15-2 vPvB 
 

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 
 

117-81-7 R 

Hexabromcyklododekan 
(HBCDD) 
 

25637-99-4 PBT 

Alkaner, C10-1, klorerade 
(Kortkedjiga klorparaffiner) 

85535-84-8 PBT/vPvB 
 

Bis(tributyltenn)oxid (TBTO) 56-35-9 PBT 
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Blyvätearsenat 
 

7784-40-9 C/R 

Trietylarsenat 
 

15606-95-8 C 

Bensylbutylftalat (BBP) 
 

85-68-7 R 

 

Grupp 2 
Ämnen som har prioriteringsnivån utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens 
prioriteringslista 
De ämnen som uppfyller utfasningskriterierna rekommenderas så långt som möjligt att 
ersättas med mindre farliga ämnen eller alternativa metoder. Egenskaperna för dessa ämnen är 
i linje med delmål 3 i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. För utfasningsämnen gäller de kriterier 
som finns i tabell 3, det är ämnen med särskilt allvarliga egenskaper och en del av dessa är 
redan nu förbjudna i Sverige. Enligt Giftfri miljö skall sådana ämnen utfasas enligt en viss 
tidplan. Enligt den nya EU-lagstiftningen Reach kommer sådana ämnen att successivt bli 
föremål för tillståndsprövning (Kemikalieinspektionen, 2009). 

Tabell 3: Tabellen ger en översikt av de ämnesegenskaper som kännetecknar ämnena i 
prioriteringsnivån utfasningsämnen och som kan bli föremål för uppförande på 
Kandidatlistan.    
Egenskap Klassificering eller annan data för att fastställa egenskapen 
Cancerframkallanden (C) Ämnen som vid inandning, förtäring eller hudkontakt kan 

orsaka cancer eller öka dess incidens.  
 

Mutagent (M) Ämnen som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden 
kan orsaka ärftliga genetiska defekter eller öka deras incidens.  
 

Reproduktionstoxiskt (R) Ämnen som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden 
kan orsaka, eller öka incidensen av, icke ärftliga skador på 
avkomman eller försämrad manlig eller kvinnlig fertilitet.  
 

PBT (Persistenta, 
Bioackumulerande, Toxiska)  
vPvB (mycket Persistenta, mycket 
bioackumulerande) 

I princip anses ett organiskt ämne vara ett PBT/vPvB-ämne när 
testdata visar att ämnets inneboende egenskaper uppfyller 
kriterierna för P, B och T (Se nedan). Dock bör en stegvis 
bedömning göras för att undvika onödiga djurförsök.. 
Dessutom erfordras en viss flexibilitet då till exempel ett 
kriterium för en egenskap nästan är uppfyllt medan de övriga är 
mer än uppfyllda. PRIO-verktygets kriterier är baserade på 
kriterierna i REACH och kriterierna i EU-kommissionens 
vägledningsdokument för riskbedömning 

Från Kemikalieinspektionens Prioriteringsverktyg PRIO (Kemikalieinspektionen, 2009) 
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Tabell 4: Kriterier för Persistent, bioackumulerande och toxciskt 
 Persistens Bioackumulation Toxicitet 
PBT Persistent 
(långlivat), 
bioackumulerande och 
toxiskt (giftigt) 

Halveringstid 
> 60 d i havsvatten 
eller 
> 40 d i sötvatten eller 
> 180 d i marint 
sediment eller 
> 120 d 
sötvattensediment eller
>120 d i jord 

BCF> 2000 Kronisk NOEC 
< 0.01 mg/l eller 
< 30 mg/kg föda  

vPvB mycket 
Persistent och mycket 
Bioackumulerande 

Halveringstid 
> 60 d i havsvatten 
eller sötvatten eller 
> 180 d i marint eller 
sötvattensediment 
>180 d i jord 

BCF > 5000 Ej tillämpligt 

Från Kemikalieinspektionens Prioriteringsverktyg PRIO (Kemikalieinspektionen, 2009) 
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Bilaga 3  
Granskade produkter 
Nedan följer en förteckning över produkter som inventerats och granskats. Produkterna 
presenteras i respektive produktgrupp. I parentes efter produknamnet anges hur många gånger 
produkten fått godkännande för användning under 2008. Produkternas ingående ämnen och 
dess cas-nummer anges samt koncentrationen. I kolumnen för PRIO anges om ämnet har 
någon klassificering enligt PRIO-listan.   
 
Följande förkortningar används: 
UÄ = Utfasningsämnen      
RM = Riskminskningsämnen 
 
Produktgrupperna presenteras i följande ordning: 
 
Bruk och injekteringsmedel 
Drivmedel 
Färg och ytbehandling 
Lim och tätningsmedel 
Rengöringsmedel 
Smörjmedel 
Sprängmedel 
Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

Bruk och Injekteringsmedel 
     
Produkt Ämnen CAS-nr. PRIO Halt/Konc 
CarboCrackSeal NV 
Komp. A+B (1) Difenylmetandiisocyanat 9016-87-9   50-100% 
Injekteringsmedel 
         
Daracem F (1) 
 Sulfonerat melaminformaldehydharts 64787-97-9   30-50% 
Tätning 
 Formaldehyd 50-00-0 RM <0,2% 
GIT Ankarmassa (1) 
 Dibenzoylperoxid 94-36-0 RM 1-2% 
Ankarmassa 
 Modifierad vinylester     20-30% 
Mapepoxy BI Comp-A (1) 
 Hexandioldiglycidyleter 16096-31-4   10-30% 
Injekteringsmedel 
 Bisfenol F-epiklorhydrin, mv <700 9003-36-5   30-50% 
  
 

Reaktionsprodukt av Bisfenol A och  
epiklorhydrin, mv <700 25068-38-6 RM 20-40% 

Mapepoxy BI Comp-B (1) 
 Trimetylhexametylen-1,6-diamin 25620-58-0   60-100% 
Injekteringsmedel 
         
NM Injektering INP 32 (1) 
 

Reaktionsprodukt av Bisfenol A och  
epiklorhydrin, mv <700 25068-38-6 RM 60-100% 

Injekteringsmedel 
 Diglycidyleter av bisfenol F 28064-14-4   10-30% 
  
 Alkylglycidyleter ( C12-14 ) 68081-84-5   5-10% 
  
 Benzylalkohol 100-51-6   1-5% 
NM Injektering INP 42 (1) 
 

Reaktionsprodukt av Bisfenol A och  
epiklorhydrin, mv <700 25068-38-6 RM 60-100% 

Injekteringsmedel 
 Bisphenol F diglycidyl ether 87110-76-7   10-30% 
  
 Alkylglycidyl eter 68609-97-2 RM 5-10% 
  
 Benzylalkohol 100-51-6   1-5% 
S StoCrete SM (1) 
 Kvarts 14808-60-7   25-50% 
Lagningsbruk 
 Portlandcement  65997-15-1   20-25% 
Swepox IN-05, komponent A (1) 
 

Reaktionsprodukt av Bisfenol A och  
epiklorhydrin, mv <700 25068-38-6 RM 80-100% 

Injekteringsmedel 
         
Swepox IN-05, komponent B (1) 
 
 Dimetyl-4-heptylfenol 25154-52-3 RM 3-20% 
Injekteringsmedel 
 Benzylalkohol 100-51-6   3-20% 
  Dietylentriamin 111-40-0 RM 2-10% 
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 Isoforondiamin 2855-13-2 RM 20-50% 
  
 Fenol 108-95-2 RM 1-3% 
TACSS 020 ECO (i) (4) 
 Difenylmetandiisocyanat 9016-87-9   20-50% 
Injekteringsmedel 
 Polyeterpolyol 9082-00-2   15-25% 
  
 Syntetisk olja X   30-50% 
TACSS-020 NF(i) (3) 
 Difenylmetandiisocyanat 9016-87-9   20-40% 
Injekteringsmedel 
 Diisobutylftalat 84-69-5   25-40 
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Drivmedel och tillsatser 
         
Produkt 
 Ämnen CAS-nr. PRIO Halt/Konc 
Statoil Motorbrännolja  
Färgad (1) Bränslen, diesel 68334-30-5   >99% 
Bränsle 
 Solvent Yellow 124 34432-92-2   <0,001% 
  
 Solvent Blue 79 Dyes 2475-44-7   <0,001% 
T-99,5% Frysskydd (1) 
 Etanol 64-17-5   75-100% 
Frysskydd 
 2-propanol 67-63-0   10-20% 
  
 Metyletylketon 78-93-3   1-5% 
  
 

Nafta (petroleum),  
vätebehandlad lätt 64742-49-0 UÄ  1-5% 
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Färg och ytbehandling 
     
Produkt 
 Ämnen CAS-nr. PRIO Halt/Konc 
7500 Alkythane (1) 
 

Nafta (petroleum),  
vätebehandlad tung 64742-48-9 UÄ  25-50% 

Korrosionsskydd 
 2-Butanonoxim 96-29-7 RM 0-1% 
  
 Kobalt 2-etylhexanoat 13586-82-6   0-1% 
Beta R Epoxy tix comp-A (6) 
 Bisfenol-A-epiklorhydrin mv<700 25068-38-6 RM 20-50% 
Tätskikt 
 Bisfenol-F-epiklorhydrin mv<700 28064-14-4   30-60% 
  
 Benzylalkohol 100-51-6   5-10% 
  
 Hexandioldiglycidyleter 16096-31-4   1-5% 
Beta R Epoxy tix comp-B (6) 
 4,4-isopropylidifenol 0080-05-07   1-2% 
  
 3,6,9-triazaundekan-1,11-diamin 112-57-2 RM 1-5% 
  
 Benzylalkohol 100-51-6   5-10% 
  
 Isoforondiamin 2855-13-2 RM 3-7% 
  
 Kiseldioxid 14808-60-7   30-50% 
  
 kiseldioxid 7631-86-9   1-5% 
Cellulosaförtunning (1) 
 Toluen 108-88-3   60-100% 
Förtunning 
 Aceton 67-64-1   10-30% 
  
 n-Butanol 71-36-3   5-10% 
Hammarlack (1) 
 Xylen 1330-20-7   40-50% 
  
 Diacetonalkohol 123-42-2   1-2,5% 
  
 2-butanonoxim 96-29-7 RM <0,5% 
  
 Koboltoktoat 136-52-7   <0,4% 
  
 Aluminiumpulver 7429-90-5   2.5-5% 
1060/1080 - Heavy Duty  
primer (1) 

Solvent nafta (petroleum),  
medeltung alifatisk 64742-88-7   10-25% 

Korrosionsskydd 
 

Nafta (petroleum),  
vätebehandlad tung 64742-48-9 UÄ  10-25% 

  
 2-Butanonoxim 96-29-7 RM 0-1% 
Hempadur Mastic 54889 (2) 
 Bisfenol-A-epiklorhydrin mv<700 25068-38-6 RM 25-50% 
Grundfärg 
 Xylen 1330-20-7   5-10% 
  
 Benzylalkohol 100-51-6   3-5% 
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 Cyklohexanon 108-94-1   3-5% 
  
 Etylbensen 100-41-4   1-3% 
Hempel´s Curing Agent 95880 
(2) 
 Xylen 1330-20-7   25-50% 
Härdare 
 Etylbensen 100-41-4   5-10% 
  
 Tris-2,4,6-Dimetylaminometylfenol 90-72-2   1-3% 
  
 3,6-diazaoktan-1,8-diamin 112-24-3 RM 1-3% 
  
 2,6-dimetyl-4heptanon 108-83-8   1-3% 
Industri Zinc CRC spray 400 ml 
(1) 
 Butanon 78-93-3   <20% 

Korrosionsskydd 
Nafta (petroleum),  
väteavsvavlad tung 64742-82-1 UÄ  

<10% 
 

  
 Dimetyleter 115-10-6   30-60% 
Inerta 51 miox plastdel (2) 
 Xylen 1330-20-7   5-10% 
Ytbehandling 
 

Solventnafta (petroleum),  
lätt aromatisk 64742-95-6 UÄ  5-10% 

  
 Iso-butanol 78-83-1   5-10% 
  
 Epoxiharts (MV>700) 25036-25-3   10-25% 
Icoflux Primer (2) 
 

Nafta (petroleum),  
väteavsvavlad tung 64742-82-1 UÄ  50-70% 

Primer 
 Bitumen, oxiderad 64742-93-4   20-30% 
  
 Bitumen, destillerad 8052-42-4   10-20% 
Isotrol Finish (2) 
 

Nafta (petroleum),  
vätebehandlad tung 64742-48-9 UÄ  25-50% 

  
 Xylen 1330-20-7   1-5% 
  
 2-Butanonoxim 96-29-7 RM <0,5% 
  
 Koboltoktoat 136-52-7   <0,5% 
  
 

Solventnafta (petroleum),  
lätt aromatisk 64742-95-6 UÄ  <1% 

  
 

Nafta (petroleum),  
väteavsvavlad tung 64742-82-1 UÄ  <1% 

  
 Aluminiumpulver 7429-90-5   0-5% 
Master Zink (1) 
 Butan 106-97-8   1-10% 
Grundfärg 
 Propan 74-98-6   1-10% 
 
 Dimetyleter 115-10-6   10-30% 
  
 Etylacetat 141-78-6   20-30% 
  Xylen 1330-20-7   1-10% 

http://apps.kemi.se/prio/start.aspx?amn=274671
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 Etylbenzen 100-41-4   1-2% 
  
 

Nafta (petroleum),  
väteavsvavlad tung 64742-82-1 UÄ  <1% 

  
 Zinkpulver 7440-66-6  RM >25% 
Mekanlack Täckfärg Metall (2) 
 

Nafta (petroleum),  
vätebehandlad tung 64742-48-9 UÄ  25-50% 

  
 

Nafta (petroleum),  
väteavsvavlad tung 64742-82-1 UÄ  2,5-10% 

  
 2-Butanonoxim 96-29-7 RM <0,2% 
  
 Isobutylmetakrylat 97-86-9 RM <0,5% 
Metallprimer (1) 
 Xylen 1330-20-7   25-50% 
Korrosionsskydd 
 2-Butanonoxim 96-29-7 RM <0,4% 
  
 zinkfosfat 7779-90-0 RM 2,5-10% 
  
 Etylbenzen 100-41-4   2,5-10% 
  
         
Märkfärg (1) 
 

Nafta (petroleum),  
vätebehandlad tung 64742-48-9 UÄ  50-75% 

Markeringsfärg 
         
Quick Spraylack (2) 
 

Nafta (petroleum),  
väteavsvavlad tung 64742-82-1 UÄ  10-25% 

Lackfärg 
 Aceton 67-64-1   2,5-10% 
  
 Etylacetat 141-78-6   2,5-10% 
  
 n-butanol 71-36-3   1-2,5% 
  
 

Solventnafta (petroleum),  
lätt aromatisk 64742-95-6 UÄ  0-1% 

  
 1.2.4-Trimetylbenzen 95-63-6   0-1% 
Sigmarine 28 (1) 
 Xylen 1330-20-7   20-25% 
Primer 
 Etylbenzen 100-41-4   2,5-10% 
  
 Zinkfosfat  7779-90-0 RM 0,25-1% 
  
 2-Butanonoxim 96-29-7 RM 0,10-1% 
Syntema Täckfärg Bas D (1) 
 Xylen 1330-20-7   30-60% 
  
 Etylbenzen 100-41-4   5-10% 
  
 Koboltkarboxylat 68409-81-4   0-1% 
  
 N-metyl-2-pyrrolidon 872-50-4   1-5% 
  
 

Nafta (petroleum),  
väteavsvavlad tung 64742-82-1 UÄ  1-5% 
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Nafta (petroleum),  
vätebehandlad tung 64742-48-9 UÄ  1-5% 

Temacoat GPL Härdare (1) 
 Xylen 1330-20-7   25-50% 
Härdare 
 Isobutanol 78-83-1   10-25% 
  
 Trimetylhexametylen-1,6-diamin 25620-58-0   1-10% 
  
 3-Cyklohexylaminopropylamin 3312-60-5   1-10% 
  
 Tris-2,4,6-Dimetylaminometylfenol 90-72-2   1-5% 
  
 Etylbenzen 100-41-4   5-10% 
Teamcoat GPL-S Mio (2) 
 Xylen 1330-20-7   5-10% 
Epoxifärg 
 1-Metoxi-2-propanol 1320-67-8   1-5% 
  
 Epoxiharts (mv 700-1000) 25036-25-3   10-20% 
  
 

Solventnafta (petroleum),  
lätt aromatisk 64742-95-6 UÄ  1-5% 

  
 N-Butanol 71-36-3   1-5% 
  
 Ureaformaldehydharts 68002-19-7   1-5% 
  
 

Nafta (petroleum),  
väteavsvavlad tung 64742-82-1 UÄ  <1% 

Temadur 50 (2) 
 Xylen 1330-20-7   12,5-20% 
Täckfärg 
 Etylbenzen 100-41-4   1-5% 
  
 

Solventnafta (petroleum),  
lätt aromatisk 64742-95-6 UÄ  10-20% 

  
 

Solventnafta (petroleum),  
tung aromatisk 64742-94-5   <1% 

  
 Pentametylpiperidylförening 41556-26-7   <0,5% 
  
 Aluminiumpulver 7429-90-5   0-5% 
Temadur Härdare 008 7590 (1) 
 Xylen 1330-20-7   5-12,5% 
Härdare 
 2-metoxi-1-metyletylacetat 108-65-6   10-20% 
  
 Butylacetat 123-86-4   5-10% 
  
 Hexametylen-1,6-diisocyanat 822-06-0 RM <0,2% 
  
 Isocyanatbindemedel 28182-81-2   50-75% 
  
 Etylbenzen 100-41-4   1-5% 
Zink Tec 307 (Aerosol) (1) 
 Liquified petroleum gas (LPG) 68476-85-7 UÄ  30-60% 
Korrosionsskydd 
 Toluen 108-88-3   5-10% 
  
 Xylen 1330-20-7   5-15% 
  Metylisobutylketon 108-10-1   5-15% 
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 N-Heptan 142-82-5 RM 5-15% 
  
 2-propanol 67-63-0   1-5% 
  
 Zinkpulver  7440-66-6  RM 20-40% 
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Lim och tätningsmedel 
     
Produkt 
 Ämnen CAS-nr. PRIO Halt/Konc 
Bostik Fogskum Professional (1) 
 Difenylmetan-4,4-diisocyanat 101-68-8 RM <25% 
Fogmassa 
 Butan 106-97-8   10-20% 
  
 Propan 74-98-6   10-20% 
  
 Dimetyleter 115-10-6   10-20% 
Cascoset Extra (1) 
 Modifierad kolofonium harts 91081-53-7   20-30 
Fogmassa 
 

Kathon 
 (5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on) 55965-84-9 RM <0,001% 

Casco Universal Flex () 
 Difenylmetan di-isocyanat 101-68-8 RM 10-25% 
Fogmassa 
 Dimetyleter 115-10-6   10-15% 
  
 Isobutan 75-28-5   10-15% 
  
 Propan 74-98-6   10-15% 
Ecomastic SP (1) 
 Konstgjorda glasartade (silikat) fiber 287922-11-6   1-5% 
Brandtätning 
         
Gängstopp Mellanstyrka LSM 
(1) 
 Hydroxietylmetakrylat 868-77-9 RM 1-20% 
Gängtätning 
 Kumenhydroperoxid 80-15-9   1-2,5% 
Isomor 39- Hartskomponent 1 
(2) 
 Metylmetakrylat 80-62-6 RM 47% 
Fogmassa 
 N,N-Diisopropanol-p-toluidin 38668-48-3   2,00% 
  
 Polyester - polyol 25103-87-1   17,50% 
  
 Parafin 8002-74-2   2,50% 
  
 

1,4 Butandioldimetakrylat 
 2082-81-7   5,00% 

  
 Poly-metylmethacrylat 25608-33-7   26% 
Loctite 243 (2) 
 Kumenväteperoxid 80-15-9   0,1-1% 
Gängtätning 
 Kumen 98-82-8   0,1-0,3% 
LOCKSET Polyesterkapslar (1) 
 Styren (Vinylbenzen) 100-42-5   <6% 
Tätningsmassa 
 Dibenzoylperoxid 94-36-0 RM <1% 
  
 Dimetyl-p-toluidin 99-97-8   <0,8% 
NM Försegling 62 FA (1) 
 Bisfenol-A-epiklorhydrin mv<700 25068-38-6 RM 60-100% 
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Betongförsegling 
 Hexandioldiglycidyleter 16096-31-4   10-30% 
  
 Benzylalkohol 100-51-6   5-10% 
NM Lim 623 A (1) 
 Bisfenol-A-epiklorhydrin mv<700 25068-38-6 RM 60-100% 
Lim 
 Bis (oxiranylmetyeter) Bisfenol F 87110-76-7   10-30% 
  
 Hexandioldiglycidyleter 16096-31-4   10-30% 
PAC 2 -komponent A (1) 
 Metylmetakrylat 80-62-6 RM 50-70% 
Lim 
 Kumenväteperoxid 80-15-9   <1% 
  
 Metakrylatsyra 201-204-4   1-5% 
Platon Hey´di Semtett vätska (1) 
 

Kathon  
(5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on 55965-84-9 RM 0-1% 

Fogtätning 
 Kopolymer Styrenakrylat     60-100% 
Quickmix Rapid Komponent A 
(1) 
 Difenylmetan-4,4-diisocyanat 101-68-8 RM 24-47% 
Lim 
 Difenylmetan-2,4'-diisocyanat 5873-54-1 RM 2-6% 
  
 Difenylmetandiisocyanat 9016-87-9   10-24% 
  Modifierad MDI 155662-82-1   24-47% 
RotFix FB 13 (1) 
 Portlandcement ( Kromreducerad ) 65997-15-1   35-45% 
Fästmassa 
 Sand 14808-60-7   50-60% 
  
 Dolomit 16389-88-1   <5% 
SikaBond-520 (1) 
 Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung 64742-82-1 UÄ  15-20% 
Sättlim 
 Aceton 67-64-1   10-15% 
  
 Xylen 1330-20-7   <12,5% 
  
 Etylbensen 100-41-4   <25% 
  
 Kolofonium 8050-09-07   0,1-1% 
 
  Zinkoxid 1314-13-2  RM 0,25-2,5% 
Sika Boom-S (2) 
 Difenylmetan-4,4-diisocyanat 101-68-8 RM 25-35% 
Tätningsmassa 
 Butan 106-97-8   10-15% 
  
 Dimetyleter 115-10-6   5-10% 
  
 Propan 74-98-6   1-5% 
Sikaflex AT-Connection (3) 
 

Destillat (petroleum),  
Vätebehandlade medeltunga 64742-46-7 UÄ <10% 

Tätningsmassa 
 Trimetoxivinylsilan 2768-02-07   1-3% 
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Sikaflex-11 FC (2) 
 Xylen 1330-20-7   <12,5% 
Fogmassa 
 

Nafta (petroleum),  
väteavsvavlad tung 64742-82-1 UÄ  0,25-2,5% 

  
 Difenylmetan-4,4-diisocyanat 101-68-8 RM 0,1-1% 
Sikaflex-11FC+ (2) 
 Isoforondiisocyanat 4098-71-9 RM 0,1-1% 
Fogmassa 
         
Sikaflex-HP1 (1) 
 

Nafta (petroleum),  
väteavsvavlad tung 64742-82-1 UÄ  0,25-2,5% 

Fogmassa 
         
Sikaflex-15LM (1) 
  (Fylld ohärdad PU-polymer)       
Fogmassa 
         
SikaTop-Armatec 110  
EpoChem,  komp. A (1) 

Bisfenol A och epiklorhydrid,  
reaktionsprodukt (MV <700) 25068-38-6 RM 25-50% 

 
 

Reaktionsprodukt:  
bisfenol F-epiklorhydrin 9003-36-5   10-25% 

 
 

oxiran, mono 
[(C12-14-alkyloxi(metyl]derivat 68609-97-2  RM 2,5-10% 
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Rengöringsmedel 
     
Produkt 
 Ämnen CAS-nr. PRIO Halt/Konc 
Agrol Avfettning X (1) 
 

Nafta (petroleum),  
välavsvavlad tung 64742-81-1   50-70% 

Avfettningsmedel 
 

Nafta (petroleum),  
Vätebehandlad tung 64742-48-9 UÄ  30-45% 

Aloe Max Wipes (1) 
 d-Limonen 5989-27-5 RM 2-10% 
Rengöringsdukar 
 2-(2-Metoxietoxi)etanol 111-77-3   <5% 
  
 1-Metoxi-2-propanol 107-98-2   2-4% 
B C & E  
Brake and Electrical Cleaner) (1) 

Nafta (petroleum)  
lösningsmedelsraffinderad, lätt 64741-84-0 UÄ  60-100% 

  
 Propan 74-98-6   10-30% 
  
 Butan 106-97-8   5-10% 
  
 Isopropanol 67-63-0   5-10% 
Benco 14 (1) 
 Toluen 108-88-3   70-80% 
Lösningsmedel 
 Aceton 67-64-1   15-20% 
  
 Isobutanol 78-83-1   7-10% 
Bio Orange (1) 
 

Innehåller inga ämnen som är  
klassificerade som        

Avfettningsmedel 
 hälso- eller miljöskadliga       
Graffiti-EX Utomhus (1) 
 Butan 106-97-8   20-30% 
Klotterborttagning 
 2-metoxi-1-metyletylacetat 108-65-6   30-40% 
  
 D-limonen 5989-27-5 RM 10-20% 
  
 Propan 74-98-6   5-10% 
  
 Isobutan  75-28-5 UÄ 1-5% 
Max Flow ae (1) 
 

Mineralvitolja (petroleum),  
lätt (mineralolja) 92062-35-6   25-50% 

  
 

Nafta (petroleum),  
Vätebehandlad tung 64742-48-9 UÄ  2,5-10% 

  
 Apelsinskalolja terpener 8028-48-6   <2,5% 
  
 di-tert-dodecyl polysulfid 68425-15-0   <2,5% 
  
 Fosforsyra 27073-01-4   <2,5% 
Nyrmo 60 (3) 
 

Destillat (petroleum),  
vätebehandlad lätta 64742-47-8   >95% 

Avfettningsmedel 
         
Sigma Thinner (1) 
 Xylen 1330-20-7   50-100% 
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Lösningsmedel 
 Isobutanol 78-83-1   10-25% 
  
 Etylbenzen 100-41-4   10-25% 
Teknosolv 1621 (1) 
 

Nafta (petroleum),  
Vätebehandlad tung 64742-48-9 UÄ  >50% 

Lösningsmedel 
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Smörjmedel 
     
Produkt 
 Ämnen CAS-nr. PRIO Halt/Konc 
Brake and Clutch Fluid DOT 4.0 
(2) 
 2,2´-oxidietanol 11-46-6   <25% 
Bromsvätska 
 Trietylenglykolmonobutyleter 143-22-6   20-30% 
  
 2-(2-metoxietoxi)etanol 111-77-3   <5% 
CB6 aerosol (1) 
 

Nafta (petroleum),  
vätebehandlad tung 64742-48-9 UÄ  10-<25% 

Kedjesmörjolja 
 Koldioxid  124-38-9   <5% 
Dinitrol 25B (1) 
 

Nafta (petroleum),  
vätebehandlad tung 64742-48-9 UÄ  50-100% 

Rostskyddsmedel 
 

Destillat (petroleum),  
vätebehandlade tunga 64742-52-5  UÄ 10-25% 

  
 Natrium petroleum sulfonat 68608-26-4   5-10& 
  
 2-Butoxietanol 111-76-2   1-5% 
Dinitrol Pasta (2) 
 

Nafta (petroleum),  
väteavsvavlad tung 64742-82-1 UÄ  10-25% 

Korrosionsskydd 
         
Filmo 40 (1) 
 2-Butoxietanol 111-76-2   1-5% 
Smörjmedel 
 

Destillat (petroleum),  
vätebehandlade lätta 64742-47-8   30-40% 

Hilti Spray (1) 
 Triesters with trimethylolpropane 91050-89-4   50-100% 
Smörjmedel 
 Triesters with trimethylolpropane 68002-79-9   10-25% 
  
 Alkylfosfat 68603-55-4   <2,5% 
Multipurpose 511-M (1) 
 

Nafta (petroleum),  
vätebehandlad tung 64742-48-9 UÄ  40-50% 

  
 

Destillat (petroleum), 
vätebehandlade tunga 64742-52-5 UÄ 25-40% 

  
 2-Butoxietanol 111-76-2   2-5% 

Ora-Cover aerosol (1) hexan, isomerblandning  
203-777-6/ 
110-54-3   X 

Rostskyddsmedel 
 

Nafta (petroleum),  
vätebehandlad tung 64742-48-9 Uä  X 

  
 Koldioxid 124-38-9   X 
Pieri Decobio S 32 (14) 
 

Nafta (petroleum),  
vätebehandlad tung 64742-48-9 UÄ  20-30% 

Formsläppmedel 
         
PSL-EL, Aerosol (1) 
 

Smörjoljor (petroleum),  
C20-50 72623-85-9 UÄ  44-45% 

Smörjmedel 
 Köldmedium R134A 811-97-2   30-40% 
Reduce 4 (1) 
 

Nafta (petroleum),  
vätebehandlad tung 64742-48-9 UÄ  50-100% 
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Rostlösning 
 Phosphoric acid, diisotridecyl ester 27073-01-4   2,5-10% 
RockWay EP 46 (1) 
 Högraffinerad mineralolja     >90% 
Luftverktygsolja 
 Alkylamin Flera  RM 0,1-0,2% 
Texaco Texaform PR 5 (1) 
 

Gasoljor (petroleum),  
lösningsmedelsraffinderade 64741-90-8 UÄ 95-99,99% 

Formolja 
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Sprängmedel 
     
Produkt 
 Ämnen CAS-nr. PRIO Halt/Konc 
F19 (2) 
 Etylenglykoldinitrat 628-96-6 RM 35-39% 
Sprängämne 
 Ammoniumnitrat 6484-52-2   8-9% 
  
 Nitrocellulosa 9004-70-0   <2% 
  
 Trinitrotoulen 118-96-7   <5% 
  
 Glyceroltrinitrat 55-63-0 RM 35-39% 
Kaasutusliuos (4) 
 Natriumnitrit 7632-00-0   5-25% 
Tillsatsämne 
 Natriumntiocyanat 540-72-7   1-10% 
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Övrigt 
     
Produkt 
 Ämnen CAS-nr. PRIO Halt/Konc 
DOWCAL 10 (1) 
 1,2-etandiol (etylenglykol) 107-21-1   87-93% 
Köldmedium 
         
Maxeta 110 (1) 
 Järn 7439-89-6   <48% 
Svetsning 
 Kisel 7440-21-3   <5% 
 
  Mangan 7439-96-5   <8% 
 
  Aluminiumoxid 1344-28-1   <2% 
 
  Fluorider 7789-75-5   <12% 
 
  Nickel 7440-02-0 RM <8% 
OK 46.16 (3) 
 Aluminiumsilikat 12141-46-7   5-10% 
Svetsning 
 Kalciumoxid 1305-78-8   2-5% 
 
  Järn 7439-89-6   10-15% 
 
  Magnesiumoxid 1309-48-4   1-2% 
 
  Mangan 7439-96-5   5-10% 
 
  Kvarts (kiseldioxid) 140808-60-7   5-10% 
 
  Silikater 1312-76-1   5-10% 
 
  Titandioxid 13463-67-7   >40% 
OK 48.00 (4) 
 Aluminiumsilikat 12141-46-7   2-5% 
Svetsning 
 Fluorider 7789-75-5   15-20% 
  
 Järn 7439-89-6   30-40% 
  
 Kalksten 1317-65-3   30-40% 
  
 Mangan 7439-96-5   2-5% 
  
 Kvarts 140808-60-7   2-5% 
  
 Kisel 7440-21-3   2-5% 
  
 Silikater 1312-76-1   10-15% 
  
 Titandioxid 13463-67-7   5-10% 
OK 48.08 (1) 
 Aluminiumoxid 1344-28-1   2-5% 
Svetsning 
 Fluorider 7789-75-5   20-30% 
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 Järn 7439-89-6   30-40% 
 
  Kalksten 1317-65-3   >50% 
 
  Magnesiumoxid 1309-48-4   2-5% 
 
  Mangan 7439-96-5   2-5% 
 
  Nickel 7440-02-0 RM 2-5% 
 
  Kvarts 140808-60-7   2-5% 
 
  Silikater 1312-76-1   2-5% 
 
  Kisel 7440-21-3   2-5% 
 
  Titandioxid 13463-67-7   10-15% 
OK 83.28 (1) 
 Krom 7440-47-3   5-10% 
Svetsning 
 Kryolit 15096-52-3 RM 1-2% 
  
 Fluorider 7789-75-5   10-15% 
  
 Järn 7439-89-6   30-40% 
 
  Kalksten 1317-65-3   20-30% 
 
  Mangan 7439-96-5   <1% 
 
  Kvarts 140808-60-7   <1% 
 
  Silikater 1312-76-1   10-15% 
 
  Kisel 7440-21-3   2-5% 
 
  Titandioxid 13463-67-7   5-10% 
OK 74.78 (1) 
 Kalciumoxid 1305-78-8   2-5% 
Svetsning 
 Fluorider 7789-75-5   15-20% 
 
  Järn 7439-89-6   30-40% 
 
  Kalksten 1317-65-3   20-30% 
 
  Mangan 7439-96-5   2-5% 
 
  Kvarts 140808-60-7   2-5% 
 
  Silikater 1312-76-1   5-10% 
 
  Kisel 7440-21-3   2-5% 
 
  Titandioxid 13463-67-7   5-10% 
P 48S (1) 
 Järn 7439-89-6   <48% 
Svetsning Kisel 7440-21-3   <5% 



70 
 

 
 
  Mangan 7439-96-5   <8% 
 
  Aluminiumoxid 1344-28-1   <2% 
 
  Fluorider 7789-75-5   <12% 
Rostfria belagda svetselektroder 
(1) Mangan 7439-96-5   17% 
Svetsning 
 Krom 7440-47-3   20% 
  
 Nickel 7440-02-0 RM 32% 
  
 Molybden 7439-98-7   7% 
 
  Niob 7440-03-01   5% 
 
  Järn 7439-89-6     
 
  Aluminiumoxid 1344-28-1   10% 
 
  Titandioxid 13463-67-7   40% 
 
  Fluorider 7789-75-5   33% 
 
  Kalksten 1317-65-3   37% 
 
  Kvarts 140808-60-7   25% 
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Bilaga 4 
Produkter att utfasa 
De nedan listade 34 produkterna innehåller ämnen som är klassade som utfasningsämnen 
enligt PRIO. Dessa produkter måste ersättas med andra alternativa produkter och/eller 
metoder för att de identifierade ämnena ska utfasas ut Banverket och Vägverkets verksamhet. 
För varje produkt anges vilken produktgrupp den tillhör, vilket användningsområde den har 
samt hur många gånger produkten blivit godkänd för användning under 2008.  För vissa av 
produkterna anges även en eller flera möjliga produkter som skulle kunna ersätta produkten. 
De angivna förslagen på alternativa produkter har fått ett generellt godkännande 
(granskningsutlåtande 3) och bör således vara ett bättre alternativ för hälsa och miljö 
 
Utfasning 1 
Produktgrupp: Drivmedel och Tillsatser 
Produkt: T-99,5% Frysskydd 
Användningsområde: Frysskydd 
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
- Samtliga har användningsområde frysskydd 
Produkt Leverantör År för godkännande 
Agrol Kylvätska  Agrol Oil  2006 
Fixxa röd Grunda AB 2004 
Kemesolv 95 Kemetyl AB 2006 
K-sprit Kemetyl AB 2002 
OKQ8 Propylenglykol OKQ8 AB 2004 
Rödsprit Levol Oljan AB 2004 
Statoil Propylenglykol Svenska Statoil AB 2005 
 
Utfasning 2 
Produktgrupp: Färg och Ytbehandling 
Produkt: 7500 Alkythane  
Användningsområde: Korrosionsskydd 
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt med användningsområde korrosionsskydd med granskningsutlåtande 3 finns 
med på förteckning över miljöbedömda produkter 
 
Utfasning 3 
Produktgrupp: Färg och Ytbehandling 
Produkt: 1060/1080 – Heavy Duty Primer   
Användningsområde: Korrosionsskydd 
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt med användningsområde korrosionsskydd med granskningsutlåtande 3 finns 
med på förteckning över miljöbedömda produkter 
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Utfasning 4 
Produktgrupp: Färg och Ytbehandling 
Produkt: Industri Zink CRC spray 400 ml 
Användningsområde: Korrosionsskydd 
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt med användningsområde korrosionsskydd med granskningsutlåtande 3 finns 
med på förteckning över miljöbedömda produkter 
 
Utfasning 5 
Produktgrupp: Färg och Ytbehandling 
Produkt: Zink Tec 307 (Aerosol)  
Användningsområde: Korrosionsskydd 
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt med användningsområde korrosionsskydd med granskningsutlåtande 3 finns 
med på förteckning över miljöbedömda produkter 
 
Utfasning 6 
Produktgrupp: Färg och Ytbehandling 
Produkt: Inerta 51 miox plastdel   
Användningsområde: Ytbehandling 
Antal godkännande 2008: 2 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt med användningsområde ytbehandling med granskningsutlåtande 3 finns 
med på förteckning över miljöbedömda produkter 
 
Utfasning 7 
Produktgrupp: Färg och Ytbehandling 
Produkt: Icoflux Primer   
Användningsområde: Primer 
Antal godkännande 2008: 2 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt med användningsområde primer med granskningsutlåtande 3 finns med på 
förteckning över miljöbedömda produkter 
 
Utfasning 8 
Produktgrupp: Färg och Ytbehandling 
Produkt: Isotrol Finish    
Användningsområde: Anges ej 
Antal godkännande 2008: 2 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt kan rekommenderas då användningsområde ej är angivet 
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Utfasning 9 
Produktgrupp: Färg och Ytbehandling 
Produkt: Master zink    
Användningsområde: GrundfärgAntal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
- Samtliga har användningsområde grundfärg 
Produkt Leverantör År för godkännande 
Scotte Grund Alcro  Beckers AB 2005 
 
Utfasning 10 
Produktgrupp: Färg och Ytbehandling 
Produkt: Mekanlack Täckfärg Metall    
Användningsområde: Anges ej 
Antal godkännande 2008: 2 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt kan rekommenderas då användningsområde ej är angivet 
 
Utfasning 11 
Produktgrupp: Färg och Ytbehandling 
Produkt: Märkfärg   
Användningsområde: Markeringsfärg 
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt med användningsområde markeringsfärg med granskningsutlåtande 3 finns 
med på förteckning över miljöbedömda produkter 
 
Utfasning 12 
Produktgrupp: Färg och Ytbehandling 
Produkt: Quick Spraylack    
Användningsområde: Lackfärg 
Antal godkännande 2008: 2 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt med användningsområde lackfärg med granskningsutlåtande 3 finns med på 
förteckning över miljöbedömda produkter 
 
Utfasning 13 
Produktgrupp: Färg och Ytbehandling 
Produkt: Syntema Täckfärg Bas D    
Användningsområde: Anges ej 
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt kan rekommenderas då användningsområde ej är angivet 
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Utfasning 14 
Produktgrupp: Färg och Ytbehandling 
Produkt: Teamcoat GPL-S Mio    
Användningsområde: Epoxifärg 
Antal godkännande 2008: 2 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt med användningsområde epoxifärg med granskningsutlåtande 3 finns med på 
förteckning över miljöbedömda produkter 
 
Utfasning 15 
Produktgrupp: Färg och Ytbehandling 
Produkt: Temadur 50    
Användningsområde: Täckfärg 
Antal godkännande 2008: 2 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt med användningsområde täckfärg med granskningsutlåtande 3 finns med på 
förteckning över miljöbedömda produkter 
 
Utfasning 16 
Produktgrupp: Lim och Tätningsmedel  
Produkt: SikaBond-520     
Användningsområde: Sättlim  
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt med användningsområde sättlim med granskningsutlåtande 3 finns med på 
förteckning över miljöbedömda produkter 
 
Utfasning 17 
Produktgrupp: Lim och Tätningsmedel 
Produkt: Sikaflex AT-Connection  
Användningsområde: Tätningsmassa 
Antal godkännande 2008: 3 
Motivering: Innehåller petroleum destillat som är klassat som utfasningsämne enligt både 
PRIO listan och Banverkets egen lista. Har även fått godkännande 3 gånger under 2008 vilket 
ytterligare medverkar till att den bör uteslutas. 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
- Samtliga har användningsområde tätningsmassa 
Produkt  Leverantör  År för godkännande 
ASO-Primer TKF 1-K Schomburg GmbH 2005 
Bostik Lätt handspackel – LH Bostik AB 2007 
Elastosil 7700 Black 01 Wacker Chemie AG 2007 
Repoxal Härdare Rolf Dickman AB 2003 
Serpo 820 Silikon Maxit AB 2006 
Terostat 81 Trelleborg Building Systems 2004 
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Tätningsmassa Blaser Swisslube Ltd 2006 
Vasco Shield tail sealant 3 Blaser Swisslube Ltd 2006 
 
Utfasning 18 
Produktgrupp: Lim och Tätningsmedel 
Produkt: Sikaflex-11 FC  
Användningsområde: Fogmassa 
Antal godkännande 2008: 2 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
- Samtliga har användningsområde fogmassa 
Produkt  Leverantör  År för godkännande 
Byggfog S 20 Akzo Nobel DeCo 2003 
Casco Byggfog S20 Akzo Nobel DeCo 2007 
Danaseal 20/30/40/60 Dana Lim A/S 2005 
Sika Latexfog Sika Sverige AB 2004 
Sikasil-N Sika Sverige AB 2003 
Silikon Bygg & Sanitet  Bostik AB 2005 
 
Utfasning 19 
Produktgrupp: Lim och Tätningsmedel 
Produkt: Sikaflex-HP1  
Användningsområde: Fogmassa 
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
- Samtliga har användningsområde fogmassa 
Produkt  Leverantör  År för godkännande 
Byggfog S 20 Akzo Nobel DeCo 2003 
Casco Byggfog S20 Akzo Nobel DeCo 2007 
Danaseal 20/30/40/60 Dana Lim A/S 2005 
Sika Latexfog Sika Sverige AB 2004 
Sikasil-N Sika Sverige AB 2003 
Silikon Bygg & Sanitet  Bostik AB 2005 
 
Utfasning 20 
Produktgrupp: Rengöringsmedel  
Produkt: Agrol Avfettning X  
Användningsområde: Avfettningsmedel  
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
- Samtliga har användningsområde avfettningsmedel  
Produkt  Leverantör  År för godkännande 
APDO Miljöavfettning Borg Wondergear 2004 
Avfettning Veg. Svenska Statoil AB 2004 
Ecoren Cocosavfettning PK Produkter Ab 2003 
Ikanol Plus Ikaros Ab 2008 
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Mac 2018 Industriavfettare Fortum Service  2004 
Super saul AP-SCW Greenoils Sweden AB 2005 
Trutest Bio-2000 Kemibolaget i Bromma AB 2004 
 
Utfasning 21 
Produktgrupp: Rengöringsmedel  
Produkt: Aloe Max Wipes    
Användningsområde: Rengöringsdukar 
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt med användningsområde rengöringsdukar med granskningsutlåtande 3 finns 
med på förteckning över miljöbedömda produkter 
 
Utfasning 22 
Produktgrupp: Rengöringsmedel  
Produkt: B C & E (Brake and Electrical Cleaner)    
Användningsområde: Anges ej 
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt kan rekommenderas då användningsområde ej är angivet 
 
Utfasning 23 
Produktgrupp: Rengöringsmedel 
Produkt: Graffiti –EX Utomhus  
Användningsområde: Klotterborttagning 
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
- Samtliga har användningsområde klotterborttagning 
Produkt  Leverantör  År för godkännande 
Pica N:o 14/KF 14 Pica Kemi AB 2007 
Pica N:o 1414 Pica Kemi AB 2007 
Pica Skuggfix/KF Skuggfix Pica Kemi AB 2006 
RALF HIAB 2004 
 
Utfasning 24 
Produktgrupp: Rengöringsmedel  
Produkt: Max Flow ae    
Användningsområde: Anges ej 
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt kan rekommenderas då användningsområde ej är angivet 
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Utfasning 25 
Produktgrupp: Rengöringsmedel 
Produkt: Teknosolv 1621  
Användningsområde: Lösningsmedel  
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
- Samtliga har användningsområde lösningsmedel  
Produkt  Leverantör  År för godkännande 
Aceton  Alfort & Cronholm Grosshandel 2004 
Aceton Kemetyl AB 2004 
Aceton – Kemiskt ren SC Johnson Scandinavia  2008 
Fixxa Aceton Grunda i Ulricehamn 2006 
 
Utfasning 26 
Produktgrupp: Smörjmedel  
Produkt: CB6 aerosol  
Användningsområde: Kedjesmörjolja  
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
- Samtliga har användningsområde kedjesmörjolja  
Produkt  Leverantör  År för godkännande 
Jonsered Vegetabilisk olja Husqvarna AB 2003 
 
Utfasning 27 
Produktgrupp: Smörjmedel   
Produkt: Dinitrol 25B 
Användningsområde: Rostskyddsmedel     
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt med användningsområde rostskyddsmedel med granskningsutlåtande 3 finns 
med på förteckning över miljöbedömda produkter 
 
Utfasning 28 
Produktgrupp: Smörjmedel   
Produkt: Dinitrol Pasta 
Användningsområde: Korrosionsskydd 
Antal godkännande 2008: 2 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt med användningsområde korrosionsskydd med granskningsutlåtande 3 finns 
med på förteckning över miljöbedömda produkter 
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Utfasning 29 
Produktgrupp: Smörjmedel  
Produkt: Multipurpose 511-M    
Användningsområde: Anges ej 
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt kan rekommenderas då användningsområde ej är angivet 
 
Utfasning 30 
Produktgrupp: Smörjmedel   
Produkt: Ora-Cover aerosol 
Användningsområde: Korrosionsskydd 
Antal godkännande 2008: 2 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
-  Ingen produkt med användningsområde korrosionsskydd med granskningsutlåtande 3 finns 
med på förteckning över miljöbedömda produkter 
 
Utfasning 31 
Produktgrupp: Smörjmedel 
Produkt: Pieri Decobio S 32  
Användningsområde: Formsläppmedel 
Antal godkännande 2008: 14 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
- Samtliga har användningsområde formsläppmedel 
Produkt Leverantör År för godkännande 
Form Way Bio  Svenska Statoil AB 2005 
Rheo finish 260 Degussa Construcion  2004 
Silix Formsläpp Engwall och Claesson AB 2003 
 
Utfasning 32 
Produktgrupp: Smörjmedel 
Produkt: PSL-EL, Aerosol  
Användningsområde: Smörjmedel 
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
- Samtliga har användningsområde smörjmedel 
Produkt Leverantör År för godkännande 
Binol Cool 102  Binol 2008 
Cubeoil Cejn AB 2003 
Låsspray Aerosol CRC Industries Sweden AB 2004 
OKQ8 Sågkedjeolja Bio OKQ8 AB 2006 
Ratema Prime Ratema AB 2005 
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Utfasning 33 
Produktgrupp: Smörjmedel 
Produkt: Reduce 4  
Användningsområde: Rostlösning 
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
- Samtliga har användningsområde rotlösning 
Produkt Leverantör År för godkännande 
Rust Shock 500 ml Veidec AB 2002 
 
Utfasning 34 
Produktgrupp: Smörjmedel 
Produkt: Texaco Texaform PR 5 
Användningsområde: Formolja 
Antal godkännande 2008: 1 
Förslag till andra produkter som fått granskningsutlåtande 3 
- Samtliga har användningsområde formolja 
Produkt  Leverantör  År för godkännande 
Differol T 08 BKN Byggkemi AB 2007 
Emulfix LL Degussa Construction 2006 
Formolja Svenska Statoil AB 2008 
Formolja Slöinge Lantmannaförening 2003 
Rapsolja Svenska Ecobränsle AB 2004 
Shell Form Bio 10 Svenska Shell AB 2002 
Soil Formolja R Rolf Dickman AB 2004 
Soil Formolja S Rolf Dickman AB 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


