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Abstract 

Children are more exposed to chemical substances than adults, due to their tendency to put 

their fingers in their mouth after playing on the floor where dust and dirt has been collected. 

Children and adolescents spend most of their time in schools and preschools, which makes it 

even more important to limit the exposure of chemicals in these environments. Over 6000 

organic substances can be found in the indoor climate and to this amount constructions 

products can be the source to over 500 substances. Construction products can also contribute 

with up to 40 percent of the chemical pollution indoor. The aim with this work has been to 

explore if it is possible to build schools and preschools without using products containing 

toxic substances and what effect it would have on the economy. The essay is in cooperation 

with Bergs kommun to develop guidelines and recommendations on how to build non-toxic 

schools and preschools. Investigations has been made through a comparison of criteria for the 

greatest assessment system in Sweden to develop a definition of what a non-toxic 

environment really is. A comparison of different products has been made to see if there are 

comparable products on the market and to show what effect choosing less toxic material 

would have on the budget, an economical comparison between common products and more 

healthier products was made. The survey has shown that it is not possible to build completely 

non-toxic buildings with the products available on the market today, but it is possible to 

improve the choices that are being made today. The survey also shows that the material 

expenses increases when using healthier material with respect for chemical content. 
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Sammanfattning 

Små barn utsätts mer för kemiska ämnen än vuxna på grund av att de kryper på golvet och 

stoppar fingrar, som varit bland smuts och damm, i munnen. Barn och ungdomar spenderar 

större delen av sin tid i skolor och förskolor vilket gör att det blir allt viktigare att begränsa 

exponeringen av kemikalier som barnen utsätts för i dessa miljöer. Över 6000 organiska 

ämnen kan hittas i inomhusmiljön och byggprodukter kan vara källan till ungefär 500 av 

dessa ämnen. Byggprodukter kan dessutom bidra till upp emot 40 procent av de kemiska 

föroreningar som finns i inomhusmiljön. Målet med arbetet har varit att undersöka om det går 

att bygga förskolor och skolor giftfria samt vilka ekonomiska effekter detta ger. Arbetet utförs 

i samarbete med Bergs kommun för att ta fram rekommendationer och riktlinjer för hur 

kommunen kan bygga skolor och förskolor giftfria. Undersökningen har genomförts med 

hjälp av en kriteriejämförelse mellan Sveriges största bedömningssystem för att ta fram en 

definition av giftfritt byggande och en materialjämförelse för att undersöka om det finns 

giftfria material. En ekonomisk jämförelse har genomförts för att visa effekten på 

materialkostnaden av att bygga med material som har mindre negativ påverkan på människans 

hälsa än de som vanligtvis används. Undersökningen har visat att det utifrån dagens utbud av 

byggnadsmaterial och de krav som ställs inte går att bygga helt giftfritt men det går att göra 

smartare materialval. Undersökningen visar även att materialkostnaden blir något högre när 

hälsosammare material med avseende på kemiskt innehåll används. 
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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 hp och avslutar vår utbildning på Byggingenjörsprogrammet 

Hållbart byggande 180 hp vid Mittuniversitetet i Östersund. Arbetet utförs i samarbete med 

Bergs kommun och avdelningen för Ekoteknik och Hållbart byggande, Mittuniversitetet.  

 

Vi vill tacka Simon Bengtsson på Bergs kommun och vår handledare Itai Danielski på 

Mittuniversitetet för vägledning och stöttning under arbetets gång. Vi vill tacka Mikael Norin 

på Happy Homes Nyströms kakel i Östersund för ovärderlig hjälp och information kring 

byggnadsmaterial. Vi vill även tacka Emil Carlsson på Trångsvikens bygg AB för underlag 

till arbetets genomförda studier. Till sist vill vi tacka övriga personer som ställt upp med sin 

tid och kunskap så att vi har kunnat slutföra vårt examensarbete. 

 

Lena Svensson och Madelene Sandbom, Östersund, maj, 2019. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Människor spenderar en stor del av sin tid i inomhusmiljöer vilket gör att fukt, ventilation och 

emissioner från byggmaterial påverkar människans hälsa. Flyktiga ämnen emitteras bland 

annat från byggprodukter och finns oftast i högre halter inomhus än utomhus. Effekten av 

dessa ämnen hos människan kan bland annat vara luftvägssymtom, irritation och känslighet 

för infektioner. Även om koncentrationshalterna av kemiska ämnen i byggnader oftast är låga 

kan samverkan mellan ämnena innebära väsentliga hälsoeffekter på kort och lång sikt. Vissa 

kemiska ämnen som emitteras till inomhusluften har större hälsofarliga effekter än andra, till 

exempel de som är cancerframkallande eller skadar arvsmassan, dessa bör undvikas även i 

små halter. I en vanlig inomhusmiljö kan man hitta över 6000 organiska ämnen och 

byggprodukter kan vara källan till ungefär 500 av dessa ämnen. Byggprodukter kan dessutom 

bidra till upp emot 40 procent av de kemiska föroreningar som finns i inomhusmiljön. 

(Gravenfors et al, 2015, 28) 

 

Utvecklingen av allergier ökar i dagens samhälle, många barn drabbas tidigt i livet av både 

allergier och andra sjukdomar som kan kopplas till en ökad användning av kemikalier. Vissa 

sjukdomar visar sig tidigt i åldrarna medan andra utvecklas över en längre tid. Barn och 

ungdomar spenderar större delen av sin tid i skolor och förskolor och att därför begränsa 

exponeringen av kemikalier som barnen utsätts för i dessa miljöer blir allt viktigare. Att små 

barn utsätts mer för kemiska ämnen beror på att de kryper på golvet, händer och fingrar som 

varit i smuts och damm stoppas i munnen samt leksaker och andra föremål smakas och tuggas 

på. Stora mängder av mindre flyktiga ämnen samlas ofta i damm. En annan orsak till att barn 

utsätts i större grad än vuxna är relationen mellan mängden kemikalier och kroppsvikten. 

Förutom den exponering som barnen utsätts för i från kemikalier som utsöndras från olika 

material i barnens omgivning så äter och dricker ett barn mer i förhållande till sin kroppsvikt 

än vad en vuxen gör. Effekterna från de kemiska ämnen som finns runt omkring i samhället 

slår också hårdare mot barn för att de fortfarande är i utvecklingsfasen. Många organ som 

hjärna, hormonsystem och immunförsvar fortsätter att utvecklas efter födseln, dessa 

funktioner kan hämmas av den ökade exponeringen av kemikalier. (Klint et al, 2013, 11) 

 

Ventilationssystem har stor betydelse för luftkvaliteten och komforten i inomhusmiljön. Ett 

icke väl fungerande ventilationssystem bidrar till att flyktiga ämnen inte ventileras ut 

ordentligt och kan även skapa ett undertryck som leder till att föroreningar från andra 

utrymmen hamnar i inomhusmiljön. Ventilationen är alltså viktig för människors hälsa, 

däremot löser det inte hela problemet med farliga ämnen som emitteras från byggprodukter. 

Därför är det viktigt att åtgärda källor till skadliga emissioner i inomhusmiljön. (Gravenfors et 

al, 2015) 

1.2 Syfte och mål 

Detta examensarbete syftar till att hitta alternativa byggmaterial i skolor och förskolor med 

samma funktion som de som oftast används idag men som inte har, eller har så liten som 

möjligt, negativ påverkan på människors hälsa i inomhusmiljön. Arbetet visar även 

kostnadsskillnaden mellan att bygga med mer giftfria material och de material som vanligtvis 

används idag. Arbetet utförs i samarbete med Bergs kommun och resulterar i riktlinjer och 
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rekommendationer över hur kommunen kan bygga giftfritt i skolor och förskolor samt göra 

medvetna materialval utifrån rapportens definition av giftfritt byggande.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

 Går det att bygga förskolor och skolor giftfria?  

 

 Vilken effekt har giftfritt byggande på ekonomin? 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet omfattar endast byggmaterial som direkt påverkar inomhusmiljön, detta innefattar inte 

byggnadsdelar som till exempel yttertak, fasadbeklädnad och grundplatta. Undersökningar 

och jämförelser har endast utförts på den färdiga produkten och enskilda byggmaterial, alltså 

inte för hela byggnadsdelar. Arbetet är avgränsat från hur materialet reagerar i kontakt med 

andra material samt människans påverkan i avseende på bland annat utandningsluft och 

matlagning. Rekommendationer har däremot upprättats för byggfukt, ventilation och 

städrutiner. I kostnadsjämförelsen har avgränsningar gjorts från eventuella skillnader i 

arbetskostnader vid hantering av materialen. Avgränsningar har även gjorts från 

fasadbeklädning som inte påverkar inomhusluften och vars utformning kan styras av 

detaljplanen samt stommen som styrs av funktionskrav och bärande funktion. 

 

 

1.5 Författarnas bidrag 

I rapporten har författarna samarbetat för att ta fram text till metodval, diskussion och slutsats. 

Resultatet har sammanställts och upprättats gemensamt. För att effektivisera arbetet så har 

vissa moment utförts individuellt. 

 

Individuella moment: 

 

Lena Svensson: 

 

 Sammanställt underlag till och genomfört materialjämförelsen 

 Sammanställt text till teori i följande rubriker: 

o Kemikalier 

o Fukt och ventilation 

o Emissioner 

 

Madelene Sandbom: 

 

 Sammanställt underlag och genomfört kriteriejämförelsen 

 Genomfört kostnadsjämförelse 

 Sammanställt text till teori i följande rubriker:  

o Lagar och regler 

o Miljöbedömning
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2 Teori 

2.1 Lagar och regler 

Det finns många olika lagar och regelverk som styr arbetet kring giftfritt byggande. Nedan 

förklaras de regelverk som har störst inflytande på tillåtna gränsvärden och således även 

använts i denna rapport. 

2.1.1 Hänsynsregler 

Miljöbalken är en ramlag i Sverige som främjar en hållbar utveckling samt skyddar miljön 

och människors hälsa. Miljöbalken togs i kraft första januari 1999 och innehåller 

kompletterande förordningar som preciserar bestämmelserna i lagen. I Miljöbalken 

(1998:808) kapitel 2 behandlas de allmänna hänsynsreglerna som den som bedriver eller avser 

bedriva en verksamhet är skyldig att beakta för att förebygga och undvika att verksamheten 

bidrar till negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Framförallt tre av de allmänna 

hänsynsreglerna är viktiga att iaktta vid giftfritt byggande i skolor och förskolor.  

 

 Kunskapskravet innebär att den som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller 

vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som krävs för att utföra detta och samtidigt 

skydda människans hälsa och miljön från skada eller olägenhet.  

 

 Försiktighetsprincipen säger att redan när det finns en risk att verksamheten eller 

åtgärden påverkar människans hälsa eller miljön negativt ska åtgärder vidtas för att 

förhindra eller motverka detta. Detta innebär även att bästa möjliga teknik ska 

användas vid yrkesutövning. 

 

 Produktvalsprincipen innebär att alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet 

eller vidta en åtgärd undvika att använda kemiska produkter som misstänks kunna 

skada människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med mindre farliga produkter. 

Detta gäller även biotekniska organismer. Enligt lag (2006:1014) gäller motsvarande 

krav för varor som behandlats eller innehåller kemiska produkter eller biotekniska 

organismer.  

 

Dessa regler ska beaktas i enlighet med kapitel 2 § 7 Skälighetsregeln som innebär att 

hänsynsreglerna ska följas i en sådan utsträckning så det inte anses orimligt att följa dem. 

Nyttan med de skyddsåtgärder som vidtas ska jämföras med kostnaderna för dessa åtgärder. 

Denna avvägning får dock inte medföra att kraven för att följa miljökvalitetsnormerna i 

kapitel 5 § 4 och § 5 i miljöbalken inte uppnås. Lag (2018:1407). (Socialstyrelsen, u. å.) 

2.1.2 Miljökvalitetsmål 

Sveriges riksdag har satt upp som mål att lösa befintliga miljöproblem nu och inte lämna över 

dem till nästa generation. Detta ska genomföras med hjälp av Sveriges 16 miljökvalitetsmål 

som används som riktlinjer för miljöarbetet och ska uppnås till år 2020. Ett av dessa 

miljökvalitetsmål är Giftfri miljö som innebär att ämnen i miljön som har skapats av 

samhället inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. De första 
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miljökvalitetsmålen fastställdes 1999 och idag arbetar nästan 30 olika myndigheter i Sverige 

inom respektive område för att uppnå målen till år 2020. (Naturvårdsverket, 2018a). 

 

Regeringen har förtydligat vad målet giftfri miljö innebär genom sex preciseringar: 

 Den sammanlagda exponeringen via alla exponeringsvägar inte ska vara skadlig för 

människor eller den biologiska mångfalden 

 Användandet av farliga ämnen ska i största möjliga mån upphöra  

 Förorenade områden ska åtgärdas så att de inte utgör fara för människans hälsa och 

miljön 

 Information om hälso- och miljöfarliga ämnen i kemiska produkter, material och varor 

ska vara tillgänglig  

 Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper ska vara tillgänglig och 

tillräcklig för riskbedömning 

 Spridningen av ämnen med farliga egenskaper som har bildats oavsiktligt av samhället 

ska vara mycket liten och uppgifter kring detta samt hur och varför de har bildats ska 

vara tillgängliga. (Naturvårdsverket, 2018b). 

 

Varje år utförs en uppföljning av arbetet med att nå miljökvalitetsmålen vilket presenteras i 

budgetpropositionen under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård som sedan lämnas 

till riksdagen. Enligt sammanställningar kommer målet inte att uppnås till år 2020 med 

befintliga styrmedel och åtgärder. (Naturvårdsverket 2018a). 

 

Anledningen till att målen inte kommer att nås till den utsatta gränsen är bland annat att 

förändringar sker för långsamt och det krävs mer omfattande åtgärder. Till exempel saneras 

inte förorenade områden tillräckligt snabbt och ökad varuimport gör att dagens regler inom 

EU inte ger tillräckligt skydd för människans hälsa och miljön. (Andersson et al, 2019, 9) 

 

Samtidigt sker det framsteg vilket bland annat visas i användningen av särskilt farliga ämnen 

minskar och kunskap om kemiska ämnen ökar (Andersson et al, 2019, 61). Farliga ämnen 

sprids fortfarande och har en negativ påverkan på hälsa och miljö men särskilda 

kemikalieregelverk har på senare år börjat tillämpas, till exempel så får flera farliga ämnen 

inte längre användas till följd av tillståndssystemet i Reach (Registration, Evaluation, 

Authorisation and restriction of Chemicals)(Andersson et al, 2019, 62). I och med att allt fler 

ämnen registreras i Reach har även kunskapen om kemiska ämnen ökat, detta hotas dock av 

en allt större import av varor utanför EU där registrering av ingående kemikalier i produkten 

saknas. (Andersson et al, 2019, 63) Många insatser för att uppnå giftfri miljö sker dock på 

regional nivå där kommuner tar eget ansvar över bland annat kemikaliesmart upphandling. 

(Andersson et al, 2019, 39) För att uppnå giftfri miljö kan hjälpmedel som SundaHus, 

BASTA och byggvarudeklarationer användas för att göra smarta materialval och undvika risk 

för människans hälsa och miljön. För att undvika import av varor från länder utanför EU med 

okänt kemikalieinnehåll är det lämpligt att välja CE-märkta (Conformité Européenne-märkta) 

byggvaror. CE-märkning utförs enligt byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 som 

främjar fri handel med byggprodukter inom EU. CE-märkta produkter omfattas av en 

harmoniserad standard som innebär att dessa produkter är bedömda och beskrivs på samma 

sätt oavsett i vilket land de är tillverkade. (Svenska institutet för standarder, u. å) En 

byggprodukt som omfattas av denna standard ska även ha en prestandadeklaration som 

redovisar dess väsentliga egenskaper och kemikalieinformation enligt Reach art 31 eller 33 

beroende på produkt. (Gravenfors, 2015, 50) 
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2.1.3 Reach 

Reach-förordningen handlar om att tillverkare och importörer av kemiska ämnen ska 

registrera dessa hos Europeiska kemikalieinspektionen ECHA. Denna kemikalielagstiftning 

trädde i kraft 2007. Alla kemiska ämnen omfattas av Reach och desto större mängd som 

importeras eller tillverkas desto mer information måste finnas med vid registreringen. Ämnen 

som inte finns registrerade i Reach får inte heller släppas på den europeiska marknaden. För 

att få registrera sig i Reach måste man uppfylla de krav som ställs angående identifiering och 

hantering av riskerna med de kemikalier som man vill registrera. Ansvaret för att bevisa att 

kraven uppfylls ligger helt på företaget som vill registrera sina produkter. 

(Kemikalieinspektionen, 2019a) Företagen måste kunna visa att produkterna både kan 

tillverkas och användas på ett säkert sätt annars kan myndigheter begränsa användningen av 

ett ämne eller helt förbjuda detta. Vetenskapliga kommittéer inom myndigheter och ECHA 

bedömer huruvida ett kemiskt ämne är hanterbart eller inte. Reach främjar också användandet 

av mindre farliga ämnen för att på sikt kunna begränsa eller helt ta bort användningen av ett 

farligt ämne. (Europeiska unionen, u. å) 

När företag utreder sina kemiska ämnen så bedöms hälsofarligheten i Derived No Effect 

Level (DNEL). Ligger värdena över denna gräns måste företaget anvisa åtgärder för att 

värdena ska hamna under gränsvärdena för både DNEL och Arbetsmiljöverket. 

(Arbetsmiljöverket, 2019) 

 

2.1.4 CLP-förordningen 

CLP-förordningen (Classification, Labelling and Packaging) innehåller regler för hur 

klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter ska gå tillväga. Sedan 1 juni 

2017 ska CLP följas för alla kemiska produkter som kommer ut på marknaden. CLP-

förordningen gäller för alla företag som vill sälja kemiska produkter på EU och EES 

marknaden och den grundar sig på FNs harmoniserade system GHS. (Kemikalieinspektionen, 

2019b) GHS (Global harmoniserade System) är en global överenskommelse och infördes i 

den europeiska lagstiftningen för att underlätta bedömningen av olika kemikaliers 

farlighet.(Förordningen om global klassificering och märkning av kemiska produkter, 2007) 

Att klassificera de kemiska produkter som antingen tillverkas eller importeras innebär att 

kemikaliers eller en blandnings farliga egenskaper identifieras och i CLP finns olika kriterier 

för att bedöma om ämnet eller blandningens kemiska egenskaper är hälso-, miljö- eller 

fysikaliskt farligt. Klassificeringen av ett ämne eller en blandning görs enbart utifrån dess 

egenskaper och ingen hänsyn tas till risken för exponering eller tilltänkta användningen. 

(Kemikalieinspektionen, 2019c) Efter klassificeringen måste produkten sedan märkas med de 

risker som kan komma med användningen av produkten. Märkningen på produkten sker 

genom symboler och standardiserade fraser och information om hur produkten ska hanteras 

för att både skydda handhavaren och miljön måste medfölja produkten vid försäljning. Vissa 

kemiska blandningar klassas i sig inte som farlig men innehåller farliga ämnen och detta 

måste också enligt CLP märkas ut på produkten. (Kemikalieinspektionen, 2019d) 

Förpackning av produkten ska ske så att innehåll inte kan läcka ut och den ska även om så 

krävs ha en korrekt barnsäker förslutning. Förpackningen ska tåla normalt slitage och 

hantering av produkten och förpackningen ska även hålla hela produktens livslängd. 

Utformningen av förpackningar för kemiska produkter får inte vara tilldragande för barn, 

medföra att konsumenten luras eller kunna blandas ihop med andra produkter som inte är av 

giftig karaktär. (Kemikalieinspektionen, 2019e) 
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2.2 Kemikalier 

2.2.1 Utfasningsämnen 

Utfasningsämnen är ämnen som är cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande 

(CMR), ämnen som är persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket persistenta eller 

mycket bioackumulerande (PBT/vPvB), samt ämnen som är hormonstörande, 

ozonnedbrytande eller särskilt farliga metaller som kvicksilver, kadmium och bly. För ämnen 

som faller under dessa kriterier rekommenderas användaren att så långt som möjligt ersätta 

med mindre farliga ämnen eller andra metoder. (Kemikalieinspektionen, 2016) 

 

2.2.1.1 Formaldehyd 

 

Formaldehyd är en baskemikalie, en färglös gas med en karaktäristisk lukt. Formaldehyd 

används bland annat i lim i vissa träskivor som används till byggnation, till exempel plywood 

och spånskivor. Formaldehyd är ett direktverkande mutagent ämne som förekommer i störst 

mängd i nybyggda och renoverade byggnader. Studier har visat att formaldehyd är astma- och 

allergiframkallande med effekter som eksem, luftvägsbesvär samt näs- och ögonbesvär. Störst 

exponering av formaldehyd sker i bostäder och skolor. (Karolinska institutet, 2016)(Cai et al, 

2018, 15)  

 

Emissionen av formaldehyd beror inte endast på byggmaterialets ålder utan även på 

temperatur och relativ fuktighet. Emissionen av ämnet ökar med temperaturen. Mängden 

formaldehyd i inomhusluften kan variera stort men är vanligtvis mellan 0,02-0,03 mg/m3, 

riktvärdet för formaldehyd i inomhusmiljön i Europa är 0,1mg/m3 under en period på 30 

minuter. Riktvärdet är bestämt av WHO (World Health organization) Air Quality Guidelines 

för luftföroreningar baserat på studier som visat att en koncentration av formaldehyd på 

0,1mg/m3 är den lägsta mängd som associerats med hals- och näsirritation hos människor 

efter kortvarig exponering. (Van Leeuwen, Krzyzanowski, 2000, 90)(Cai et al, 2018, 15) 

 

Med avseende på hälsopåverkan är formaldehyd en av de mest studerade föroreningarna i 

inomhusmiljön. Enligt Joint Research Centre, som är EU:s vetenskaps- och kunskapstjänst där 

forskare förser EU med oberoende vetenskapliga råd, är formaldehyd en av de föroreningarna 

i inomhusluften som är viktigast att reglera. (EU Science Hub, 2019)(Folkhälsomyndigheten, 

2018, 15) 

 

2.2.1.2 Ftalater 
Ftalater används som mjukgörare i olika typer av plaster och gummi för att dessa ska bli 

smidiga och mer formbara. Detta är en grupp ämnen som ofta finns i olika byggmaterial som 

exempelvis PVC-golv, lim, fogmassa och andra tätningsmedel. Ftalater utsöndras ofta från 

materialet eftersom det inte är bundet till PVC- polymeren och materialet kan fortsätta att 

avge ftalater under hela sin livslängd. Halten ftalater i en produkt kan vara så hög som upp till 

40 procent av den färdiga produkten. Eftersom utsöndringen av dessa ämnen pågår under en 

lång tid så gör detta att ftalater finns i princip i hela inomhusmiljön. Ftalaterna som finns 

inomhus är bundna till damm och andra partiklar och en mindre del av dem återfinns i luften. 

Golvdamm är således tillsammans med livsmedel de största exponeringskällorna för just 

ftalater. Vanliga typer av ftalater är diisononylftalat (DINP) och dietylhexylftalat (DEHP), 

dessa samlas i damm i bostäder och andra lokaler och har den högsta uppmätta 

koncentrationen i Sverige och i Danmark. Problemet med ftalater i skolor och förskolor är just 



 

7 

 

att det är bundet till damm, som små barn enkelt får i sig. (Folkhälsomyndigheten, 2018, 23-

24) 

 

Ftalaters toxicitet har studerats i olika studier och resultatet visar att ftalater har en 

hormonstörande effekt då bland annat ett samband mellan ftalater och påverkan på den 

manliga reproduktionen har hittats, diabetes, påverkan på vita blodkroppar samt astma och 

allergier. Det finns även longitudinella studier som påvisar att det kan finnas en koppling 

mellan ftalater i kroppen hos en gravid mamma och att barnet i senare skede utvecklar astma. 

 

Vissa ftalater anses vara så pass skadliga att de reglerats eller förbjudits i vissa typer av 

leksaker och andra barnartiklar och då framförallt saker som kan stoppas i munnen. De 

ftalater som är förbjudna eller reglerade är bland annat DEHP (di(etylhexyl)ftalat), DBP 
(dibutylftalat), BBP(bensylbutylftalat), DINP(diisononylftalat), DIDP(diisodecylftalat) och 

DNOP(Di-n-octylphthalat). (Kemikalieinspektionen, u. å) 

 

2.2.1.3 PVC 
Polyvinylklorid (PVC) är en plast som tillverkas av vinylklorid som i sig klassas som 

cancerframkallande och den innehåller även en mängd olika mjukgörare, till exempel ftalater. 

PVC-material finns i stor utsträckning i inomhusmiljön, golv, fönster, tapeter, olika typer av 

tätningslister och kabelhöljen. PVC är lätt att anpassa och forma såsom olika färger och olika 

slitagegrader, vilket gör detta till en av de mest användbara och vanligaste plasterna i Europa. 

(Naturskyddsföreningen, u. å) 

 

Många studier är gjorda på barns påverkan av framförallt PVC-golv och dess koppling till 

allergier och astma. DBH-studien (Damp buliding and health) är en stor svensk studie som 

gjorts och där påvisades en koppling mellan PVC-golv i framförallt sovrum och barn som 

utvecklat diagnostiserad astma. I från samma studie fanns även kopplingar mellan PVC-golv 

och autism. Dock finns osäkerhet i studien eftersom föräldrarna själva fick rapportera in vilket 

typ av golv som fanns i deras sovrum. (Folkhälsomyndigheten, 2018, 33)  

 

2.2.2 Riskminskningsämnen 

Riskminskningsämnen är ämnen som har mycket akut giftighet, hög kronisk giftighet, 

långvarig negativ påverkan på miljön, är mutagena eller allergiframkallande eller 

potentiellt persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket persistenta och mycket 

bioackumulerande (PBT/vPvB). Om en produkt innehåller eller är tillverkad av ett prioriterat 

riskminskningsämne så rekommenderas användaren att se över riskerna i användandet av 

produkten. Detta innebär att bland andra tillverkare, leverantörer och köpare bör göra en 

riskbedömning för att hitta sätt att minska risker som kan uppstå vid hanteringen av ämnet. 

(Kemikalieinspektionen, 2016) 
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2.3 Emission 

Emissioner är en form av utsläpp som kommer från olika typer av källor, industrier är en stor 

källa, även de byggmaterial som omger människan ger upphov till kemiska emissioner. Andra 

typer av emissioner kan vara buller från trafik eller den mänskliga påverkan genom 

levnadssätt. (RISE, u. å) Olika typer av byggmaterial avger olika typer av emissioner, det är 

inte heller enbart de ämnen som ingår i själva byggmaterialet som behöver ge upphov till 

emissioner utan materialen kan reagera med varandra och på så sätt emittera farliga ämnen. 

Hur ett ämne emitteras beror på flera faktorer, dels vilka ämnen som ingår i materialet men 

även under vilka förhållanden som råder där materialet används. Inomhusmiljön har stor 

påverkan på vilken mängd som emitteras, fukt, temperatur och vilken ventilation som finns 

har alla stor inverkan på de kemiska ämnena som kan finnas i ett byggmaterial. 

Byggmaterialets ålder har också en effekt på emissionerna, ett slitet och åldrat material kan 

förändra hur materialet avger farliga ämnen. (Gravenfors et al, 2015, 38) 

 

2.3.1 VOC och SVOC 

Det finns två olika typer av emissioner, flyktiga organiska ämnen (VOC) eller mindre flyktiga 

organiska ämnen (SVOC). Skillnaden på dessa är dels hur snabbt de lämnar materialet, VOC 

lämnar ett material under relativt kort tid från några månader upp till ett år och halten av 

ämnet i materialet påverkar hur mycket som emitteras, en hög koncentration ger en hög 

emittering. SVOC avges under en längre tid och är inte heller beroende av vilken 

koncentration som finns i byggmaterialet i samma utsträckning. VOC som lämnat materialet 

hamnar då i luften medan SVOC både hamnar i luften och lägger sig i damm, detta 

tillsammans gör att SVOC kan vara mer problematiskt än VOC. I många sammanhang så 

används TVOC vilket är den totala mängden VOC som emitteras, det är då viktigt att 

kontrollera vilka ämnen som kan tänkas emitteras för att veta om dessa är farliga. (Gravenfors 

et al, 2015, 38) 

 

VOC är en organisk förening som har en kokpunkt som är lägre än 250oC, det finns olika sätt 

att klassificera olika kategorier av VOC. VVOC är very volatile organic compound, VOC är 

volatile organic compound och SVOC är semi-volatile organic compound. För att dela in 

ämnena i de olika klasserna använder man sig av kokpunkten, ett ämne med lägre kokpunkt 

blir flyktigare än ett ämne med en högre kokpunkt. Ämnen som ligger i kategorin VVOC har 

en kokpunkt från <0 till 50-100oC och dessa ämnen är så flyktiga att de kan vara svåra att 

upptäcka vid mätningar, exempel på dessa ämnen är propan, butan och metylklorid. Ämnen 

som till exempel formaldehyd och olika typer av alkoholer klassas om VOC, där ligger 

gränserna för kokpunkten mellan 50-100oC till 240-260oC. SVOC har sin kokpunkt mellan 

240-260oC och 380-400oC, dit räknas pesticider. (EPA, u. å) 
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2.4 Fukt och ventilation 

Ventilation måste finnas i både bostäder och lokaler för att inomhusklimatet ska bli trivsamt. 

Orsaken till att föroreningar hamnar i luften inomhus är olika, men i offentliga lokaler såsom 

skolor och förskolor så påverkas luften mestadels av kroppslukter, parfymer, byggmaterial 

och den inredningen som finns i lokalen. Dessa verksamheter befinner sig ofta i stora lokaler 

vilket kräver en god allmänventilation, detta innebär att den dåliga inomhusluften byts till ny 

ren och frisk utomhusluft. Utomhusluften måste i vissa fall renas för att vara funktionsduglig 

som inomhusluft, detta görs genom ett filter. För att inte påverka temperaturen inomhus så 

kan uteluften även behövas värmas upp innan den kommer in i byggnaden. Kraven på vilken 

luftkvalitet som ska finnas på en arbetsplats står beskrivet i Arbetsmiljöverkets AFS 2009:2, 

där finns även krav på vilka kontroller som ska göras och med vilken frekvens. Dålig 

ventilation kan ge många olika effekter, vissa mer skadliga än andra. Fukt är ett problem som 

kan orsaka skador på byggnaden och det kan även påverka personerna som vistas i lokalen 

negativt, detta löses genom en god ventilation. Ett annat problem i offentliga lokaler är 

koldioxidhalten som inte får bli för hög, därför bör det finnas ett uteluftsflöde (flöde av frisk 

luft in i byggnaden) på minst 7 liter per sekund och per person som befinner sig i lokalen. 

Detta ska även summeras med 0,35 liter per sekund och per kvadratmeter golvyta som lokalen 

har. Dessa värden är för stillasittande verksamheter, vid mer aktivitet och rörelse så avger 

personer mer koldioxid vilket också medför att uteluftsflödet måste anpassas. 

(Arbetsmiljöverket, 2018) Forskning har visat att halten av kemikalier i inomhusluften ökar 

när ventilationen stängs av vilket gör att det är viktigt att ventilationen fungerar som den ska. 

(Region Örebro län, 2017) 

2.5 Miljöbedömning 

2.5.1 SundaHus 

SundaHus är ett omfattande system som används för att göra medvetna materialval och fasa ut 

farliga ämnen i byggnation, drift, rivning och avfallshantering. Systemet bygger på en skala 

med fem klasser: A, B, C+, C- och D. 

 

Bedömningen i SundaHus baseras på leverantörens dokumentation och SundaHus 

bedömningskriterier vilka är förekomsten av utfasningsämnen, prioriterade 

riskminskningsämnen samt hälso- och miljöfarliga ämnen i tillverkning respektive den färdiga 

produkten, avfallshantering, ingående mängd förnyelsebart material och dokumentationens 

fullständighet. Kriterierna är till största del baserade på Kemikalieinspektionens 

prioriteringsguide (PRIO) och CLP-förordning (EG) nr 1272/2008. 

 

Produkter som får bedömning A i SundaHus ger minimal negativ påverkan på hälsa och miljö 

i enighet med PRIO-guiden vilket innefattar men är inte begränsat till cancerframkallande-, 

hormonstörande- och allergiframkallande ämnen. De klassificeras inte som miljö- eller 

hälsofarliga i byggskedet, har inte negativ inverkan på inomhusmiljön genom för höga 

emissioner av VOC och bidrar minimalt till smogbildning. Dessutom avger de inte för höga 

mängder formaldehyd, ger minimal belastning på naturresurser, bidrar mindre till 

deponibergen, har lång teknisk livslängd, riskerar inte att bidra till ohållbara skogsbruk och 

har hög transparens angående produktens innehåll. 
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Produkter som får bedömning B i SundaHus är produkter som inte når upp till kriterierna för 

bedömning A men inte heller passar för bedömning C+ eller C-. 

 

Produkter med bedömning C+ i SundaHus är produkter för vilka arbetare, närliggande 

samhällen och miljö riskerar att utsättas för särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av 

polymerer. Bedömningen C+ motsvarar Upphandlingsmyndighetens och CLP-förordningens 

kravnivåer för kemikalieinnehåll. (Johansson, 2019)  

 

Produkter som får bedömning C- i SundaHus är produkter som kan leda till exponering för 

ämnen med PRIO-egenskaper eller andra giftiga egenskaper, riskerar negativ påverkan på 

inomhusmiljön genom höga emissioner av VOC, ger högt bidrag till smogbildningen eller 

produkter som innehåller eller har tillverkats av ämnen som kan ha stor påverkan på klimatet 

vid små utsläpp. 

 

Bedömning D får de produkter som har för lite information för att en bedömning ska kunna 

utföras. (SundaHus, 2019) 

 

2.5.2 Byggvarubedömningen 

Byggvarubedömningen (BVB) är ett system som hållbarhetsbedömer varor som byggs in och 

används i byggnader och anläggningar. Varorna bedöms efter dess kemiska innehåll och 

miljöpåverkan under livscykeln samt dess sociala påverkan i leverantörsledet. Syftet med 

bedömningssystemet är att främja giftfri och god bebyggd miljö. Kriterierna har tagits fram av 

sakkunniga inom medlemsorganisationen samt experter i de fall det behövts. 

(Byggvarubedömningen, u. å)  

 

De produkter som bedöms av BVB är de mest använda varorna inom fastighetsbranschen. 

Bedömningen baseras först och främst på kemikalieinnehållet men även på livscykelkriterier 

samt på underlag från leverantörer och kunder. För att en bedömning ska kunna utföras 

behövs bland annat en byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad, producentintyg, 

dokumentation om CE-märkning och emissionsrapport för emissioner till inomhusmiljön. 

Kriterierna för byggvarubedömningen baseras främst på haltgränserna för kemiska ämnen i 

REACH och CLP-förordningen, bedömningsnivån accepteras motsvarar haltgränserna i CLP-

förordningen och en faktor tio lägre gäller för bedömningen rekommenderas. De ämnen som 

ingår i produkten bedöms med avseende på dess egenskaper och inte eventuell klassificering i 

en blandning. Haltgränserna som anges avser enskilt ämne och sammanräkning av ämnen sker 

endast vid viss specificering. (Byggvarubedömningen, 2016) 

2.5.3 BASTA 

BASTA är en databas där tanken är att det ska bli enklare att välja miljövänligare 

byggmaterial för att på så sätt fasa ut material som innehåller kemiska ämnen som har en 

negativ effekt på både miljön och människans hälsa. Grunden för de bedömningskriterier som 

används är Reach och baseras på CLP och förordningen EG nr 1272/2008. (BASTA, u. åa) I 

databasen registrerar tillverkare själva sina produkter som klarar de krav som är ställda. 

BASTA har tre olika nivåer med olika typer av krav. Den högsta nivån är BASTA, där ställs 

krav på utfasningsämnen och riskminskningsämnen. Produkter som är registrerade i denna 

databas klarar kraven miljöbyggnad guld, dock inte när det kommer till emissioner. Näst 

högsta nivån är BETA, där finns produkter som klarar en basnivå när det kommer till 
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kemikalier. Tillverkaren har en skyldighet att göra en riskbedömning och det ska även finnas 

miljö och säkerhetsinformation tillgänglig som beskriver hur produkten ska användas på ett 

säkert sätt. Skillnaden på BASTA och BETA är att den sistnämnda tillåter användning av 

riskminskningsämnen. Den lägsta nivån är riskvärderade produkter, här samlas de produkter 

som inte klarar kraven för BASTA eller BETA men på grund av dess funktion eller kvalitet är 

svår att ersätta med annan likvärdig byggvara. Vid varje artikel som är registrerad i denna 

databas finns en förklaring till varför de inte klarar de krav som ställs för BASTA eller BETA. 

(BASTA, u. åb) 

 

I BASTA bedöms endast det innehåll i varan som finns när den levereras till 

byggarbetsplatsen, de kemikalier som används under tillverkning tas inte med i bedömningen 

och påverkar inte vilken nivå som produkten hamnar i. Ämnen med liknande egenskaper 

läggs samman så den totala halten ska understiga de gränsvärden som är satta för respektive 

nivå. (BASTA, u. åc) 

 

Eftersom detta system använder sig av bedömning av produkter vid leveransen kan det i vissa 

fall bli orättvisa bedömningar och av den anledningen så infördes kategorin BETA till 

BASTA. Vissa produkter klarar nivån för BETA när de levereras till byggarbetsplatsen men 

efter att de är använda eller inbyggda i byggnaden så uppfyller produkten kraven för BASTA. 

Detta kan gälla produkter som färg eller härdare, som efter sin torkning inte längre avger de 

gifter som den innehöll vid leverans. Det är upp till tillverkaren att bevisa att produkten inte 

längre avger gifter och att de uppfyller kraven för BASTA när produkten är inbyggd för att 

kunna registrera sin produkt i denna kategori. (BASTA u. åd) 
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3 Metod 

Studien är utförd i tre olika delar, kriteriejämförelse där olika bedömningssystems kriterier 

jämförs, materialjämförelse där olika materials kemiska innehåll jämförs och 

kostnadsjämförelsen som visar hur mer hälsosamma materialval påverkar kostnaderna.  

 

Litteraturstudier har gjorts för att öka kunskapen kring ämnet giftfritt byggande, djupgående 

analyser har utförts av ett flertal forskningsrapporter om kemiska ämnen och dess påverkan på 

inomhusmiljön och människokroppen. För att få ytterligare kunskap inom vissa områden som 

inte litteraturen kunde besvara så genomfördes intervjuer med sakkunniga inom olika 

verksamheter. Intervjuer utfördes främst genom telefon- och mailkontakt med personer inom 

både den privata och offentliga sektorn. En fallstudie av ett genomfört projekt i Bergs 

kommun utfördes och sammanställdes i en kostnadsjämförelse.  

 

3.1 Kriteriejämförelse 

Byggvarubedömningen, SundaHus och BASTA är bedömningssystem som alla bygger på 

CLP-förordningen. CLP-förordningens gränsvärden för kemikalieinnehåll motsvarar 

accepteras i Byggvarubedömningen, C+ i SundaHus och BASTA i BASTA. Gränsvärdena för 

kemikalieinnehåll är likvärdiga på dessa nivåer. BASTA är den högsta bedömningen i BASTA 

vilket innebär att detta bedömningssystem högsta kriterier motsvarar 

upphandlingsmyndighetens och CLP-förordningens lägsta krav. Fortsatt analyseras 

jämförbara kriterier för de högre gränsvärdena i bedömningssystemen SundaHus (A) och 

Byggvarubedömningen (rekommenderas). Jämförelsen behandlar endast den färdiga 

produkten och dess innehåll och avgränsas från den totala bedömningen inräknat emballage, 

energianvändning vid tillverkning etc. 

 

För bedömning A i SundaHus får en produkt inte innehålla miljöfarliga ämnen klassificerade 

med faroangivelserna H400, H410, H411, H412, H413 och H420 i en mängd högre än 0,1 %, 

för förklaring av faroangivelser se bilaga 2. Gränsvärdena för dessa ämnen för 

rekommenderas i Byggvarubedömningen är mellan 0,25 % och 2,5 %. För 

formaldehydemissioner ska en produkt uppfylla E0-standarden för bedömning A i SundaHus 

och M1 för rekommenderas i Byggvarubedömningen. E0 och M1 motsvarar båda emissioner 

av formaldehyd på 0,05 mg/m3 luft. (Flowcrete nordic, u. å) Hälso- och miljöfarliga ämnen 

med faroangivelsen H300 får inte förekomma i en halt över 1 % i SundaHus medan ett sådant 

ämne som ingår i kategori 1 eller 2 inte får förekomma i en halt över 0,01 % respektive 0,1 % 

i byggvarubedömningen. Flyktiga organiska ämnen klassificerade med faroangivelserna 

H330, H331, H332, H336, H371 eller H373 får inte ingå i produkten i en halt över 1 % i 

något av bedömningssystemen.  

 

Produkterna ska inte ge upphov till farligt avfall varken i byggskedet eller vid rivning enligt 

respektive bedömningssystem. Enligt SundaHus ska produkten kunna återvinnas, 

återanvändas, energiutvinnas eller innehålla över 50 % förnyelsebart material. För att 

produkten ska rekommenderas i Byggvarubedömningen ska minst 70 % av produkten kunna 

återvinnas och andelen återvunnet material i produkten ska vara minst 50 %.  
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SundaHus har inga högre krav på utfasningsämnen och riskminskningsämnen i produkten för 

bedömning A jämfört med bedömning C+, användandet av utfasningsämnen i tillverkningen 

får dock inte överstiga 2 % för den högre bedömningen. Bedömningen rekommenderas i 

Byggvarubedömningen motsvarar en faktor tio lägre än haltgränserna i CLP-förordningen 

vilket innebär att Byggvarubedömningen har strängare krav för utfasningsämnen och 

riskminskningsämnen i färdiga produkten än SundaHus medan SundaHus är hårdare vid 

tillverkning. 

 

3.3 Materialjämförelse 

Materialjämförelsen grundas i produktvalsprincipen för att undersöka om det finns alternativa 

produkter med mindre farligt innehåll för att undvika skador på människans hälsa. 

Jämförelsen grundas också i regeringens miljökvalitetsmål och preciseringar om innebörden 

av giftfri miljö. Materialen som ingår i jämförelsen är material som har använts i en tidigare 

renovering och utbyggnad av Klövsjö skola i Bergs kommun, se bilaga 1, samt vanligt 

förekommande material i byggbranschen och mindre hälsofarliga alternativa material utifrån 

kriterierna i SundaHus och Byggvarubedömningen. Jämförelsen visar produktens namn, dess 

bedömning i SundaHus och Byggvarubedömningen, innehåll av utfasningsämnen och 

prioriterade riksminskningsämnen i tillverkning och färdig produkt, livslängd, pris samt 

funktion och redovisas i tabell 1-11. Materialen har liknande funktion och utseende för att 

jämförelsen ska vara så rättvis som möjligt. Golvmaterialen som används i jämförelsen är 

klassificerade för kommersiella lokaler enligt tabell RA MF/1 i AMA Hus (Svensk 

byggtjänst, u. åa). AMA Hus står för Allmän material- och arbetsbeskrivning och är ett 

referensverk som används för att upprätta tekniska beskrivningar och för att tolka 

beskrivningen vid husbyggnadsarbeten (Svensk byggtjänst, u. åb). De ingående ämnenas 

hälsopåverkan anges med faroangivelser som betecknas med en bokstav följt av ett nummer, 

för förklaring av faroangivelserna se bilaga 2. 
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Tabell 1: Golvmattor 

Material Bedömningsnivå Utfasningsämnen Prioriterade 

riksminskningsämnen 

Livslängd Pris Funktion 

Upofloor Zero1 2 

 

 

Rekommenderas 

A 

 

Inga Tillverkning 

(H315)(H317)(H319) 

(H410) 

25-30år 589kr/m23 Plastmatta utan PVC och 

ftalater 

Våtrumsanpassad 

R9 

IQ One Tarkett4 
5 

 

Rekommenderas 

A 

Inga Tillverkning 

(H315)(H317)(H319) 

(H332)(H334)(H335) 

(H351)(H373) 

25 år 649kr/m23 PVC-fritt plastgolv 

Våtrumsanpassat 

R9 

Forbo Surestep 

Laguna6 

 

B Tillverkning 

(H220)(H350) 

 

Tillverkning 

(H315)(H317)(H319) 

(H411)(H335)(H318) 

(H220)(H350) 

 

25 år 449kr/m23 PVC-golv 

Våtrumsanpassad 

R10 

IQ Optima 2,0 

Tarkett7 8 

 

 

 

 

 

Rekommenderas 

B 

Tillverkning 

(H220)(H350) 

Inga 25 år 299kr/m29 PVC-golv 

R9 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/97754?slId=4012424 
2 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=101867&mode=search 
3 Mikael Norin VD, Happy Homes Nyströms kakel, Östersund, mail 190510 kl 08:39 
4 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/154949?slId=4012749 
5 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=112751&mode=search 
6 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/5057?slId=4049835 
7 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/38228?slId=4012315 
8 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=112749&mode=search 
9 https://www.bauhaus.se/plastmatta-tarkett-optima-mellanbla-pris-per-m 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/97754?slId=4012424
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=101867&mode=search
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/154949?slId=4012749
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=112751&mode=search
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/5057?slId=4049835
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/38228?slId=4012315
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=112749&mode=search
https://www.bauhaus.se/plastmatta-tarkett-optima-mellanbla-pris-per-m
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Material Bedömningsnivå Utfasningsämnen Prioriterade 

riksminskningsämnen 

Livslängd Pris Funktion 

Forbo Linoleum 

2,510 11 

 

Rekommenderas 

A 

Inga Tillverkning 

(H317)(R23)(R36) 

(R37)(R38)(R42)(R43) 

(R50)(R53) 

25-30 år 349kr/m212 Linoleumgolv 

R9 

Tarkett Granit 

Safe13 14 

 

Rekommenderas 

B 

Tillverkning 

(H220)(H350) 

Inga 25år< 495kr/m23 Vinylgolv 

Våtrumsanpassad 

R10 

Tarkett Optima  

Acoustic 2,015 

 

D Tillverkning 

(H220)(H350) 

Tillverkning och färdig 

produkt 

(H225)(H301)(H311) 

(H315)(H318)(H319) 

(H331)(H400)(H410) 

25år 699kr/m23 Plastgolv 

Akusitkmatta 

Stegljudsdämpning 17dB 

R9 

Tarkett Tapiflex 

Excellence16 17 

 

Accepteras 

B 

Tillverkning 

(H220)(H350) 

Tillverkning 

(H302)(H317)(H318) 

(H250)(H260)(H334) 

(H400)(H410)(R23) 

(R36)(R37)(R38)(R42) 

(R43) 

25år 495kr/m23 Plastgolv  

Akustikmatta 

Stegljudsdämpning 19dB 

R9 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/41484?slId=4050062 
11 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=83826&mode=search 
12 https://www.bygghemma.se/golv-och-vagg/golv/linoleumgolv/linoleumgolv-forbo-marmoleum-modular-marble-concrete/p-544759-544760 
13 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/44981?slId=4039938 
14 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=83340&mode=search 
15 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/192355?slId=4049847 
16 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/108556?slId=4041429 
17 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=113273&mode=search 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/41484?slId=4050062
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=83826&mode=search
https://www.bygghemma.se/golv-och-vagg/golv/linoleumgolv/linoleumgolv-forbo-marmoleum-modular-marble-concrete/p-544759-544760
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/44981?slId=4039938
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=83340&mode=search
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/192355?slId=4049847
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/108556?slId=4041429
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=113273&mode=search
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Material Bedömningsnivå Utfasningsämnen Prioriterade 

riksminskningsämnen 

Livslängd Pris Funktion 

Marmoleum 

decibel 3,518 19 

 

Rekommenderas 

B 

Inga Tillverkning 

(H317) 

Färdig produkt 

(H413) 

25år< 599kr/m23 Linoleum 

Stegljudsdämpning 

18dB 

R9 

Marmoleum 

decibel 3,020 19 

 

Rekommenderas 

B 

Inga Tillverkning 

(H317) 

Färdig produkt 

(H413) 

25år< 479kr/m23 Linoleum 

Stegljudsdämpning 

17dB 

R9 

 

                                                 
18 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/192583?slId=4041070 
19 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=76783&mode=search 
20 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/5041?slId=4041070 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/192583?slId=4041070
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=76783&mode=search
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/5041?slId=4041070
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Tabell 2: Skivbeklädnad 

Material Bedömningsnivå Utfasningsämnen Prioriterade 

riskminskningsämnen 

Livslängd Pris Funktion 

Cembrit Multi 

force21 22 

 

Rekommenderas 

A 

Inga Inga 50år<  227kr/m223 Cementfiberskiva för 

lättväggar i krävande 

miljö 

7 mm 

Hårdboard 

DLH24 

 

A Inga Inga 25år 22kr/m225 Träfiberskiva 

3 mm 

Beijers OSB26   

 

A Inga Tillverkning 

(H315)(H317)(H319) 

(H330)(H332)(H334) 

(H335)(H351)(H373) 

50år 70kr/m227 Träfiberskiva 

11 mm 

Gyproc28 

 

A Inga Inga 50år 40kr/m229 Gipsskiva 

13 mm 

Gyproc Glasroc 

H Ocean Ergo30 
31 

 

Rekommenderas 

A 

Inga Tillverkning och färdig 

produkt 

(H400)(H410) 

50år< 175kr/m232 Gipsbaserad 

våtrumsskiva 

12,5 mm 

 

                                                 
21 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/3850?slId=4013005 
22 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=79709&mode=search 
23 https://www.k-rauta.se/produkt/fibercementskiva-cembrit-multi-force-12x1200x2550mm/6418662907195 
24 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/34129?slId=4013020 
25 https://www.bauhaus.se/hard-board-import-3-0mm#go-to-description 
26 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/103946?slId=4013025 
27 https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/byggmaterial/byggskivor/osb/osb-3-11x1197x2500-conti-eo-900215628 
28 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/2587?slId=4013053 
29 https://www.xlbygg.se/palms/sortiment/skivmaterial/gipsskivor/gipsskiva-gn-13x1200x2700mm-gyproc-normal-52303 
30 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/73825?slId=4041408 
31 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=89128&mode=search 
32 https://www.optimera.se/bygghandel/proffs/byggmaterial/skivmaterial/gipsskivor-v%C3%A5trum/v%C3%A5trumsskiva-ghoe-vp-900x2500-7202097-46 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/3850?slId=4013005
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=79709&mode=search
https://www.k-rauta.se/produkt/fibercementskiva-cembrit-multi-force-12x1200x2550mm/6418662907195
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/34129?slId=4013020
https://www.bauhaus.se/hard-board-import-3-0mm#go-to-description
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/103946?slId=4013025
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/byggmaterial/byggskivor/osb/osb-3-11x1197x2500-conti-eo-900215628
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/2587?slId=4013053
https://www.xlbygg.se/palms/sortiment/skivmaterial/gipsskivor/gipsskiva-gn-13x1200x2700mm-gyproc-normal-52303
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/73825?slId=4041408
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=89128&mode=search
https://www.optimera.se/bygghandel/proffs/byggmaterial/skivmaterial/gipsskivor-v%C3%A5trum/v%C3%A5trumsskiva-ghoe-vp-900x2500-7202097-46
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Tabell 3: Lim 

Material Bedömningsnivå Utfasningsämnen Prioriterade 

riskminskningsämnen 

Livslängd Pris Funktion 

Bostik Startac 

Combi33 

 

B Tillverkning 

(H301)(H311) 

(H314)(H317) 

(H331)(H341) 

(H350) 

Tillverkning  

(H317) 

Färdig produkt 

(H301)(H318)(H331) 

(H400)(H410) 

1-25år 549kr/10 l34 PVC-golv 

Under 85% RF 

CascoLin Plus35 
36 

 

Accepteras 

B 

Inga Tillverkning 

(H226)(H315)(H319) 

(H332)(H361d) 

(H372) 

Färdig produkt 

(H301)(H302)(H310) 

(H314)(H315)(H317) 

(H318)(H330)(H400) 

(H410)(EUH071) 

1-25år 812kr/10 l3 Linoleumgolv 

Under 85% RF 

CascoProff GP37 
38 

 

Accepteras 

B 

Tillverkning 

(H225)(H301) 

(H311)(H315) 

(H317)(H318) 

(H331)(H335) 

(H350)(H411) 

Tillverkning 

(H302)(H315)(H317) 

(H319)(H335) 

Färdig produkt 

(H301)(H302)(H310) 

(H314)(H315)(H317) 

(H318)(H330)(H400) 

(H410)(EUH071) 

- 839kr/10 l3 Linoleumgolv 

                                                 
33 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/94788?slId=4046940 
34 https://www.stuvbutiken.com/sv/artiklar/bostik-startac-combi-10l.html 
35 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/134315?slId=4013166 
36 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=96825&mode=search 
37 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/92922?slId=4050470 
38 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=28907&mode=search 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/94788?slId=4046940
https://www.stuvbutiken.com/sv/artiklar/bostik-startac-combi-10l.html
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/134315?slId=4013166
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=96825&mode=search
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/92922?slId=4050470
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=28907&mode=search
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Material Bedömningsnivå Utfasningsämnen Prioriterade 

riskminskningsämnen 

Livslängd Pris Funktion 

CascoProff 

Universal39 40 

 

Rekommenderas 

B 

Inga Tillverkning och färdig 

produkt 

(H301)(H302)(H311) 

(H314)(H315)(H317) 

(H318)(H330)(H400) 

(H410) 

1-25år 1015kr/10 l3 Universal 

Under 85% RF 

                                                 
39 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/114176?slId=4013206 
40 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=100656&mode=search 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/114176?slId=4013206
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=100656&mode=search
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Tabell 4: Fog 

Material Bedömningsnivå Utfasningsämnen Prioriterade 

riskminskningsämnen 

Livslängd Pris Funktion 

Novatherm SP41 
42 

Rekommenderas 

A 

Inga Inga - 42kr/100ml
43 

Brandfog EI60-EI120 

Dalapro Flex44 

 

A Inga Inga - 22kr/100ml
45 

Sprider el. 

underhåller inte eld 

Sikasil-C46 47 

 

Accepteras 

B 

Tillverkning och 

färdig produkt 

(H340)(H360) 

(H400)(H410) 

Tillverkning och färdig 

produkt 

(H301)(H318)(H331) 

(H400)(H410) 

1-25år 43kr/100ml
48 

 

 

                                                 
41 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/152019?slId=4013238 
42 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=73745&mode=search 
43 https://www.brandservicesyd.se/store/p/0/brandt%C3%A4tningsmassa-novatherm-sp-759827 
44 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/79401?slId=4050611 
45 Theo, Caparol Göteborg, mail 190424 kl12:01 
46 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/9938?slId=4013253 
47 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=92177&mode=search 
48 https://www.beijerbygg.se/privat/sv/byggsilikon-sikasil-c 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/152019?slId=4013238
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=73745&mode=search
https://www.brandservicesyd.se/store/p/0/brandt%C3%A4tningsmassa-novatherm-sp-759827
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/79401?slId=4050611
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/9938?slId=4013253
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=92177&mode=search
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/byggsilikon-sikasil-c
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Tabell 5: Spackel 

Material Bedömningsnivå Utfasningsämnen Prioriterade 

riskminskningsämnen 

Livslängd Pris Funktion 

Ardex A 82849 
50 

Accepteras 

B 

Inga Inga - 219kr/5kg51 Cementbaserad 

Gångbar efter ca 1 tim. 

Professional 

Gipsspackel 

Nordsjö52 53 

Accepteras 

A 

Inga Inga 1-25år 239 

kr/5kg54 

Gipsspackel 

Snabbhärdande 

Torktid 45 min - 2 tim. 

 

                                                 
49 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/95803?slId=4060899 
50 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=75708&mode=search 
51 https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/f%C3%A4rg/kitt-spackel/v%C3%A4ggspackel-a828 
52 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/96290?slId=4013310 
53 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=76598&mode=search 
54 https://bolist.se/produkt/gipsspackel-nordsjo-5kg/?article=7391306189371&gclid=EAIaIQobChMIjq-d8tKY4gIVgqgYCh0gQw_bEAQYASABEgLpOPD_BwE 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/95803?slId=4060899
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=75708&mode=search
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/f%C3%A4rg/kitt-spackel/v%C3%A4ggspackel-a828
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/96290?slId=4013310
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=76598&mode=search
https://bolist.se/produkt/gipsspackel-nordsjo-5kg/?article=7391306189371&gclid=EAIaIQobChMIjq-d8tKY4gIVgqgYCh0gQw_bEAQYASABEgLpOPD_BwE
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Tabell 6: Färg 

Material Bedömningsnivå Utfasningsämnen Prioriterade 

riskminskningsämnen 

Livslängd Pris Funktion 

Caparol Sylitol 

Bio 

Silikatfärg55 

 

A Inga Tillverkning 

(H226)(H315)(H319) 

(H332)(H361d)(H372) 

- 1769kr/10 

l56 

Helmatt 

Tak och väggar inomhus 

Övermålningsbar efter 6 

tim vid 23 C. 

Beckers Scotte 7 

Latexfärg57 58 

 

Accepteras 

B 

Inga Tillverkning och färdig 

produkt 

(H301)(H302)(H310) 

(H314)(H315)(H317) 

(H318)(H330)(H400) 

(H410)(EUH071) 

1-25år 1363kr/10 

l59 

Matt 

Tak och väggar inomhus 

Övermålningsbar efter 3 

tim. 

 

Beckers 

Symfoni 

Akrylat60 61 

Accepteras 

B 

 Inga Tillverkning och färdig 

produkt 

(H301)(H302)(H310) 

(H314)(H315)(H317) 

(H318)(H330)(H400) 

(H410)(EUH071) 

- 1397kr/10 

l62 

Matt 

Tak och väggar inomhus 

Övermålningsbar efter 3 

tim. 

 

 

                                                 
55 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/4649?slId=4013315 
56 https://www.caparolfarg.se/sylitol-bio-innesilikat-10-lit-1179 
57 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/237?slId=4036332 
58 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=102615&mode=search 
59 https://www.xlbygg.se/palms/sortiment/farg-tapet/farg-inomhus/vaggfarg-scotte7-vit-4l-70396 
60 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/98119?slId=4013335 
61 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=106094&mode=search 
62 http://www.fresks.se/tips-rad/farg-inomhus/beckers-symfoni 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/4649?slId=4013315
https://www.caparolfarg.se/sylitol-bio-innesilikat-10-lit-1179
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/237?slId=4036332
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=102615&mode=search
https://www.xlbygg.se/palms/sortiment/farg-tapet/farg-inomhus/vaggfarg-scotte7-vit-4l-70396
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/98119?slId=4013335
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=106094&mode=search
http://www.fresks.se/tips-rad/farg-inomhus/beckers-symfoni
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Tabell 7: Isolering 

Material Bedömningsnivå Utfasningsämnen Prioriterade 

riskminskningsämnen 

Livslängd Pris Funktion 

Isocell cellulosa 

Classic 

evolution63 64 

Rekommenderas 

A 

Inga Inga 50-60år 188kr/15kg
65 

Lösull 

Värmeledningsförmåga: 

0,039 W/mK 

Paroc BLT1 

Stenull66 67 

 

Rekommenderas 

B 

Inga Inga 50år< 135kr/15kg
68 

Lösull 

Värmeledningsförmåga: 
0,038 W/mK 

Obrännbar 

Isover glasull 

Easy Fyll upp69 

C+ Tillverkning 

(H301)(H311) 

(H314)(H317) 

(H331)(H341) 

(H350) 

Tillverkning 

(H301)(H311)(H314) 

(H331)(H341)(H373) 

50år< 119kr/15kg
70 

Lösull 

Värmeledningsförmåga: 

0,045 W/mK 

Rockwool 

Flexibatt 

Stenull71 72 

Rekommenderas 

B 

Tillverkning 

Information saknas 

Tillverkning 

Information saknas 

50år< 106kr/m273 Skiva 

Värmeledningsförmåga: 

0,037 W/mK 

 

                                                 
63 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/123118?slId=4013365 
64 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=90819&mode=search 
65 https://www.isoleringsbutiken.se/isocell-losull-14kg 
66 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/148892?slId=4051758 
67 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=84726&mode=search 
68 https://www.isoleringdanmark.dk/CustomerData/Files/Folders/3-pdf/419_ny-prisliste-2018-isoproff.pdf 
69 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/159311?slId=4013856 
70 https://www.bauhaus.se/losfyllnadsisolering-isover-easy-fyllupp-45-15kg?gclid=EAIaIQobChMIkNn1lcSa4gIVl5QYCh3Nfg0HEAQYASABEgJi1fD_BwE 
71 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/3314?slId=4048313 
72 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=111019&mode=search 
73 https://www.hornbach.se/shop/Isolering-ROCKWOOL-stenull-skiva-Flexibatts-195x1170x565-mm/8873463/artikel-detaljer.html 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/123118?slId=4013365
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=90819&mode=search
https://www.isoleringsbutiken.se/isocell-losull-14kg
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/148892?slId=4051758
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=84726&mode=search
https://www.isoleringdanmark.dk/CustomerData/Files/Folders/3-pdf/419_ny-prisliste-2018-isoproff.pdf
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/159311?slId=4013856
https://www.bauhaus.se/losfyllnadsisolering-isover-easy-fyllupp-45-15kg?gclid=EAIaIQobChMIkNn1lcSa4gIVl5QYCh3Nfg0HEAQYASABEgJi1fD_BwE
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/3314?slId=4048313
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=111019&mode=search
https://www.hornbach.se/shop/Isolering-ROCKWOOL-stenull-skiva-Flexibatts-195x1170x565-mm/8873463/artikel-detaljer.html
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Tabell 8: Tapetlim 

Material Bedömningsnivå Utfasningsämnen Prioriterade 

riskminskningsämnen 

Livslängd Pris Funktion 

Kiilto 

tapetklister74 

B Inga Inga 1-25år 59kr/ 

250g75 

Papperstapeter 

Casco 

WallPaper76 77 

 

Accepteras 

B 

Inga Tillverkning och färdig 

produkt 

(H301)(H311)(H314) 

(H317)(H331)(H400) 

(H410) 

1-25år 103kr/5 l78 Papperstapeter 

Viss strukturtapet 

Flügger 

tapetlim79 80 

 

Accepteras 

B 

Inga Tillverkning och färdig 

produkt 

(H301)(H310)(H314) 

(H317)(H318)(H330) 

(H400)(H410) 

(EUH071) 

- 269kr/5 l81 Papperstapeter 

Sågspånstapeter 

 

 

 

 

                                                 
74 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/15101?slId=4013419 
75 https://www.hornbach.se/shop/KIILTO-Wall-ECO-Tapetklister-250-gr/5127692/artikel-

detaljer.html?wt_mc=se.paid.sea.google.alwayson_assortment.far..1782676065.72925439921.&wt_cc1=1782676065&wt_cc2=72925439921&wt_cc3=343743908134&wt_c

c4=&wt_cc6=5127692&wt_cc7=&gclid=EAIaIQobChMIl8uzz8Sa4gIVx8CyCh23cAkLEAQYAiABEgLuL_D_BwE 
76 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/739?slId=4051835 
77 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=101122&mode=search 
78 https://www.npn.se/tapetlim-wallpaper-casco-5l-493497.html?tax_switch=1 
79 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/2342?slId=4013445 
80 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=101120&mode=search 
81 https://www.flugger.se/products/flu-290 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/15101?slId=4013419
https://www.hornbach.se/shop/KIILTO-Wall-ECO-Tapetklister-250-gr/5127692/artikel-detaljer.html?wt_mc=se.paid.sea.google.alwayson_assortment.far..1782676065.72925439921.&wt_cc1=1782676065&wt_cc2=72925439921&wt_cc3=343743908134&wt_cc4=&wt_cc6=5127692&wt_cc7=&gclid=EAIaIQobChMIl8uzz8Sa4gIVx8CyCh23cAkLEAQYAiABEgLuL_D_BwE
https://www.hornbach.se/shop/KIILTO-Wall-ECO-Tapetklister-250-gr/5127692/artikel-detaljer.html?wt_mc=se.paid.sea.google.alwayson_assortment.far..1782676065.72925439921.&wt_cc1=1782676065&wt_cc2=72925439921&wt_cc3=343743908134&wt_cc4=&wt_cc6=5127692&wt_cc7=&gclid=EAIaIQobChMIl8uzz8Sa4gIVx8CyCh23cAkLEAQYAiABEgLuL_D_BwE
https://www.hornbach.se/shop/KIILTO-Wall-ECO-Tapetklister-250-gr/5127692/artikel-detaljer.html?wt_mc=se.paid.sea.google.alwayson_assortment.far..1782676065.72925439921.&wt_cc1=1782676065&wt_cc2=72925439921&wt_cc3=343743908134&wt_cc4=&wt_cc6=5127692&wt_cc7=&gclid=EAIaIQobChMIl8uzz8Sa4gIVx8CyCh23cAkLEAQYAiABEgLuL_D_BwE
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/739?slId=4051835
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=101122&mode=search
https://www.npn.se/tapetlim-wallpaper-casco-5l-493497.html?tax_switch=1
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/2342?slId=4013445
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=101120&mode=search
https://www.flugger.se/products/flu-290
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Tabell 9: Keramikplattor 

Material Bedömningsnivå Utfasningsämnen Prioriterade 

riskminskningsämnen 

Livslängd Pris Funktion 

Höganäs 

Arquitectos82 

A Inga Tillverkning 

(H372) 

25år 205kr/m283 Keramisk väggbeklädnad 

Lätt slitage 147x147x5,8 

Konradssons 

kakel84 Vit 

A Inga Inga 50år< 176kr/m285 Kakelplattor för vägg 

148x148x5 

Konradssons 

Kakel 

Lavagna86 87 

 

Accepteras 

A 

Inga Tillverkning 

(H302)(H314)(H315) 

(H318)(H332)(H335) 

(H370)(H372) 

50år< 960kr/m288 Klinker för golv 30x30 

 

                                                 
82 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/86428?slId=4041575 
83 https://www.stonefactory.se/inomhus/cc-hoganas-kakel-vita-plattor-147x147x6-mm 
84 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/183571?slId=4051864 
85 https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/kakel-klinker/kakel/kakel-vit-europa-150x150mm-900058462 
86 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/134136?slId=4049246 
87 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=77480&mode=search 
88 https://www.stonefactory.se/inomhus/klinker-golvplattor/klinker-30x30-cm/konradssons-lavagna-nero-svart-

30x30?gclid=EAIaIQobChMIi6yvjMaa4gIVBuWaCh0GlwO4EAYYAiABEgL5-_D_BwE 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/86428?slId=4041575
https://www.stonefactory.se/inomhus/cc-hoganas-kakel-vita-plattor-147x147x6-mm
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/183571?slId=4051864
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/kakel-klinker/kakel/kakel-vit-europa-150x150mm-900058462
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/134136?slId=4049246
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=77480&mode=search
https://www.stonefactory.se/inomhus/klinker-golvplattor/klinker-30x30-cm/konradssons-lavagna-nero-svart-30x30?gclid=EAIaIQobChMIi6yvjMaa4gIVBuWaCh0GlwO4EAYYAiABEgL5-_D_BwE
https://www.stonefactory.se/inomhus/klinker-golvplattor/klinker-30x30-cm/konradssons-lavagna-nero-svart-30x30?gclid=EAIaIQobChMIi6yvjMaa4gIVBuWaCh0GlwO4EAYYAiABEgL5-_D_BwE
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Tabell 10: Fästmassa 

Material Bedömningsnivå Utfasnings-ämnen Prioriterade 

riskminskningsämne 

Livslängd Pris Funktion 

Ardex S 4889 90 

 

Accepteras 

B 

Inga Inga 50år< 96kr/kg91 Plattlim 

Inomhus 

Åtgång ca 1,3kg/m2 

Fogbar efter 3-5 tim 

Schönox Q4 

Rapid92 93 

 

Rekommenderas 

B 

Inga Inga - 27kr/kg94 Fix 

In- och utomhus 

Snabbhärdande 

Dammreducerande 

Åtgång ca 2kg/m2 

Fogbar efter 3 tim 

Schönox SB 

Flex95 96 

 

Rekommenderas 

B 

Inga Inga - 30kr/kg97 Cementbaserad fogbruk 

In- och utomhus 

Åtgång 1kg/m2 

 

                                                 
89 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/145694?slId=4044589 
90 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=94119&mode=search 
91 https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/kakel-klinker/f%C3%A4st-fogmassor/f%C3%A4stmassor/plattlim-s48-12-5kg-900076312 
92 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/180381?slId=4044499 
93 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=96820&mode=search 
94 http://www.ffkakel.se/_wp/wp-content/uploads/2014/06/Prislista-Sch%C3%B6nox-170407.pdf 
95 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/141079?slId=4044598 
96 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=99263&mode=search 
97 https://www.sekelskifte.se/product/kakelfog-schonox-morkgra-5-kg 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/145694?slId=4044589
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=94119&mode=search
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/kakel-klinker/f%C3%A4st-fogmassor/f%C3%A4stmassor/plattlim-s48-12-5kg-900076312
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/180381?slId=4044499
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=96820&mode=search
http://www.ffkakel.se/_wp/wp-content/uploads/2014/06/Prislista-Sch%C3%B6nox-170407.pdf
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/141079?slId=4044598
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=99263&mode=search
https://www.sekelskifte.se/product/kakelfog-schonox-morkgra-5-kg
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Tabell 11: Fukt- och ångspärr 

Material Bedömningsnivå Utfasningsämnen Prioriterade 

riskminskningsämnen 

Livslängd Pris Funktion 

Paroc XMV 

02098 99 

 

Accepteras 

B 

Inga Tillverkning och färdig 

produkt 

(H413) 

50år< 8 kr/m2100 Plastfolie  

0,2 mm 

Ånggenomgångs-

motstånd >3000*10 s/m 

Isover Plastfolie 

0,2101 102 

 

Rekommenderas 

B 

Inga Inga 50år< 15kr/m2103 Plastfolie  

0,2 mm 

Ånggenomgångs-

motstånd >3000*10 s/m 

                                                 
98 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/109238?slId=4044768 
99 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=99405&mode=search 
100 https://www.paroc.se/produkter/byggisolering/tillbehor-takisolering/paroc-xmv-020 

http://isoleringsexperten.se/paroc-xmv-020-luft-och-angsparr?search=PAROC%20XMV%20020 
101 https://www.sundahus.se/md/Products/Details/4411?slId=4044680 
102 https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=78143&mode=search 
103 Timmy, Bauhaus kundtjänst, mail 190513 kl 10.19. 

https://www.sundahus.se/md/Products/Details/109238?slId=4044768
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=99405&mode=search
https://www.paroc.se/produkter/byggisolering/tillbehor-takisolering/paroc-xmv-020
http://isoleringsexperten.se/paroc-xmv-020-luft-och-angsparr?search=PAROC%20XMV%20020
https://www.sundahus.se/md/Products/Details/4411?slId=4044680
https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=78143&mode=search
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3.2  Kostnadsjämförelse 

I kostnadsjämförelsen ingår det tidigare utförda projektet av Bergs kommun där en befintlig 

byggnad har renoverats och fått en tillbyggnad för att anpassas till förskoleverksamheten samt 

en mer giftfri version av förskolan med avseende på materialval, se tabell 12. Den mer giftfria 

versionen av förskolan med minskad påverkan på barnens hälsa benämns i jämförelsen som 

giftfritt hus. Valen av material för respektive byggnad i kostnadsjämförelsen har tagits utifrån 

materialjämförelsen. Den befintliga byggnaden som renoverats i Bergs kommun kommer i 

jämförelsen att benämnas som normalhus. I renoveringen av normalhuset byttes inte alla 

material ut utan vissa befintliga material har bevarats, dessa har därför även bevarats i det 

giftfria huset i jämförelsen. Materialen som har valts i det giftfria huset har liknande funktion 

som de material som använts i normalhuset. Invändig takhöjd på den befintliga byggnaden 

antas till en standardhöjd på 2,40 meter för de ingående byggnaderna i jämförelsen vid 

beräkning av materialåtgång. Åtgången av färg och lim per kvadratmeter samt antal 

strykningar som krävs specificeras i respektive materials tekniska specifikation och har 

beaktats i kostnadsjämförelsen. (Caparol, 2018) (Beckers, u. å) 
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Tabell 12: Kostnadsjämförelse mellan normalhus och giftfritt hus 

Utrymme Byggnadsdel Mängd Material normalhus Material giftfritt hus Pris normalhus Pris giftfritt hus Övrigt 

Korridor 102a Golv - Befintligt klinker Befintligt klinker - - - 

 Vägg 79,2 m2 Beckers Scotte Caparol Sylitol Bio 3598kr 4670kr 2 strykningar 

 Tak 22 m2 Beckers Scotte Caparol Sylitol Bio 1000kr 2379kr 2 strykningar 

Avdelning 103 Golv - Befintlig parkett Befintlig parkett - - - 

 Vägg 79,2 m2 Beckers Scotte Caparol Sylitol Bio 3598kr 4670kr 2 Strykningar 

 Tak 63 m2 Beckers Scotte Caparol Sylitol Bio 2862kr 3715kr 2 Strykningar 

Kapprum 103a Golv - Befintlig parkett Befitnlig parkett - - - 

 Vägg 50,4 m2 Beckers Scotte Caparol Sylitol Bio 2290kr 2972kr 2 Strykningar 

 Tak 20 m2 Beckers Scotte Caparol Sylitol Bio 909kr 1179kr 2 Strykningar 

Korridor 117 Golv - Befintligt klinker Befintligt klinker - - - 

 Vägg 50,4 m2 Beckers Scotte Caparol Sylitol Bio 2290kr 2972kr 2 Strykningar 

 Tak 13,5 m2 Beckers Scotte Caparol Sylitol Bio 613kr 796kr 2 Strykningar 

Entré 151 Golv 15 m2 Tarkett Granit Safe Upofloor Zero 7425kr 8835kr - 

 Lim - CascoProff Universal CascoProff Universal - - - 

 Vägg 40,8 m2 Beckers Scotte Caparol Sylitol Bio 1854kr 2406kr 2 Strykningar 

 Tak - Gyproc gipsskiva Gyproc gipsskiva - - - 

WC 152 Golv 1,8 m2 Forbo Surestep 

Laguna 

Upofloor Zero 808kr 1060kr - 

 Lim - CascoProff Universal CascoProff Universal - - - 

 Vägg 13 m2 Beckers Scotte Caparol Sylitol Bio 591kr 767kr 2 Strykningar 

 Vägg 1 m2 Höganäs Arquitectos Konradssons Vit 205kr 176kr - 

 Tak - Gyproc gipsskiva Gyproc gipsskiva - - - 

Förråd 153 Golv 9 m2 IQ Optima Upofloor Zero 2691kr 5301kr - 

 Lim - CascoProff Universal CascoProff Universal - - - 

 Vägg  28,8 m2 Beckers Scotte Caparol Sylitol Bio 1308kr 1698kr 2 Strykningar 

 Tak - Gyproc gipsskiva Gyproc gipsskiva - - - 

RWC 154 Golv 5 m2 Forbo Surestep 

Laguna 

Upofloor Zero 2245kr 2945kr - 

 Lim - CascoProff Universal CascoProff Universal - - - 
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 Vägg 21,6 m2 Beckers Scotte Caparol Sylitol Bio 981kr 1274kr 2 Strykningar 

 Tak - Gyproc gipsskiva Gyproc Gipsskiva - - - 

Skötrum 155 Golv 8 m2 Tarkett Granit Safe Upofloor Zero 3960kr 4712kr - 

 Lim - CascoProff Universal CascoProff Universal - - - 

 Vägg 30,3 m2 Beckers Scotte Caparol Sylitol Bio 1377kr 1787kr 2 Strykningar 

 Tak - Gyproc gipsskiva Gyproc gipsskiva - - - 

Allrum 156-

157 

Golv 59 m2 Tapiflex excellence Marmoleum Decibel 

3,5 

29205kr 35341kr - 

 Lim 59 m2 CascoProff Universal CascoLin Plus 1996kr 1597kr - 

 Vägg 102,3 m2 Beckers Scotte Caparol Sylitol Bio 4648kr 6032kr 2 Strykningar 

 Tak - Gyproc gipsskiva Gyproc gipsskiva - - - 

Allrum 158 Golv 26 m2 IQ Optima Akustik Marmoleum Decibel 18174kr 15574kr - 

 Lim 26 m2 CascoProff Universal CascoLin Plus 880kr 704kr - 

 Vägg 50,4 m2 Beckers Scotte Caparol Sylitol Bio 2290kr 2972kr 2 Strykningar 

 Vägg 1 m2 Höganäs Arquitectos Konradssons Vit 205kr 176kr - 

 Tak - Gyproc gipsskiva Gyproc gipsskiva - - - 

Apparatrum 

159 

Golv 4 m2 IQ Optima Forbo Linoleum 2,5 1196kr 1396kr - 

 Lim 4 m2 CascoProff Universal CascoLin Plus 135kr 108kr  

 Vägg  - Gyproc gipsskiva Gyproc gipsskiva - - - 

 Tak - Gyproc gipsskiva Gyproc gipsskiva - - - 

Summa     99584kr 117290kr  

Skillnad      17706kr  
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Upofloor Zero används i det giftfria huset i de utrymmen som behöver vara våtrumsanpassade 

eller förväntas bli fuktiga. Denna matta har stegsäkerhet R9 medan det i normalhuset ligger 

mattor med stegsäkerhet R10 i dessa utrymmen. Stegsäkerheten beror på hur halt ett golv är 

och R-värdena baseras på mätningar då en person går på en oljetäckt lutande ramp. 

Stegsäkerheten värderas från R9 till R13 och ett golv med stegsäkerhet från R10 och uppåt 

räknas som ett säkerhetsgolv. Det är inget lagkrav för stegsäkerheten utan detta bestäms av 

sakkunnig och är beroende av föreskrifter. Enligt leverantören av Upofloor är mattan inte att 

betrakta som ett halt golv, den har struktur i ytskiktet och är bättre än många andra plastmattor 

utan stegsäkerhet, dessutom används den i våtutrymmen i ett flertal skolor och förskolor. 

(Björling, 2019) I övriga utrymmen används linoleum respektive ljuddämpande 

linoleummatta där det är önskvärt att hålla ljudnivån nere. Endast två typer av golv används 

för att förenkla för lokalvården, detta grundas i intervjun som utförts med Göteborgs stad. I 

deras arbete med giftfritt byggande har det framkommit önskemål från lokalvårdare om att 

inte blanda för många material för att underlätta städrutiner. (Jonsson, 2019) 

 

I ytter- och innerväggar jämförs endast de material som skiljer sig åt i de båda byggnaderna, 

såsom gipsskivor, träskivor och isolering. I jämförelsen av väggarnas uppbyggnad utförs 

kostnadsjämförelser på en meter innervägg respektive innervägg i våtrum samt en meter 

yttervägg med höjden 2,40 meter för samtliga väggar, se tabell 13. 
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Tabell 13: Kostnadsjämförelse för en meter vägg i normalhus och giftfritt hus 

Byggnadsdel Mängd Material normalhus Material giftfritt hus Pris normalhus Pris giftfritt hus 

Yttervägg 2,4 m2 Flexibatt Rockwool Isocell Cellulosa Classic 

Evolution 

254kr 351kr 

 2,4 m2 OSB Hårdboard 166kr 158kr 

 2,4 m2 Gyproc gipsskiva Gyproc gipsskiva 98kr 98kr 

Summa    518kr 607kr 

Skillnad     89kr 

Innervägg 2,4 m2 Gyproc gipsskiva Gyproc gipsskiva 98kr 98kr 

Skillnad     0kr 

Innervägg 

våtrum 

2,4 m2 Gyproc våtrumsskiva Cembrit multi force 422kr 545kr 

Skillnad     123kr 
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4 Resultat 

4.1 Definition av giftfritt byggande 

Ämnen med farliga egenskaper ska inte finnas i byggmaterial i en högre mängd än vad som 

godkänns i Reach och CLP-förordningen. Utfasningsämnen ska så långt det går inte användas 

i tillverkningen av varor och inte finnas med i den färdiga produkten. Prioriterade 

riskminskningsämnen ska så långt det går inte finnas i den färdiga produkten, men kan tillåtas 

finnas med under tillverkning. Nya ämnen, där information om dess påverkan på människors 

hälsa är begränsad, bör användas med försiktighet.   

 

Materialet ska läggas/byggas/appliceras enligt leverantörernas anvisningar. Den relativa 

fuktigheten i luften och närliggande material ska inte överstiga rekommendationerna för att 

undvika fuktbildning i produkten. Ventilationen ska vara 7 l/s per person för att ventilera ut 

emissioner från personer med ett tillägg på 0,35 l/s per kvadratmeter för att ventilera ut 

flyktiga ämnen från byggprodukter och skapa en bättre inomhusmiljö. Ventilationsfilter bör 

bytas ut två gånger om år, en gång under våren för att få bort pollenbildning och en gång 

under hösten för att få bort mögelbildning. Ventilationen bör inte stängas av under det första 

halvåret efter byggnation för att flyktiga ämnen och byggfukt ska kunna ventileras ut så 

mycket som möjligt. 

 

De tre systemen som jämfördes grundas samtliga på CLP-förordningens gränsvärden för 

kemiska ämnen, då BASTA inte har högre krav än dessa gränsvärden så fortsatte vidare 

analyser endast av SundaHus och Byggvarubedömningen för att få en mer specificerad 

definition. Kriteriejämförelsen visar också att Byggvarubedömningen har högre krav på halten 

av kemiska ämnen i produkterna medan SundaHus ställer högre krav på farliga ämnen under 

tillverkningen. Detta visar att en helhetsbild av ett materials toxicitet och dess påverkan på 

inomhusmiljön inte uppnås genom att endast följa ett bedömningssystem. 

4.2 Kostnadsjämförelse 

Kostnadsjämförelsen mellan normalhuset och det giftfria huset med en total bruksarea på 284 

kvadratmeter vardera visar att prisskillnaden för byggnaderna blir 17 706 kronor, se diagram 

1. Detta innebär att det giftfria huset är drygt 62 kronor dyrare per kvadratmeter än 

normalhuset. Den största prisskillnaden för de olika byggnadsdelarna är för golven, se 

diagram 2. 
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Diagram 1: Materialkostnad för normalhus och giftfritt hus med bruksarea (BRA) 284 m2 

 

 
Diagram 2: Materialkostnad per byggnadsdel för normalhus och giftfritt hus 

 

Jämförelsen mellan uppbyggnaden av väggarna i normalhuset respektive det giftfria huset 

visade ingen skillnad i kostnader för en vanlig innervägg. För en innervägg i våtrum blev 

skillnaden 123 kronor vilket visar att en meter innervägg i våtrum i det giftfria huset är något 

dyrare än i normalhuset. En meter yttervägg är enligt jämförelsen 89 kronor dyrare i det 

giftfria huset än i normalhuset, se diagram 3. 
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Diagram 3: Materialkostnad för en meter vägg med höjden 2,4 m i normalhus och giftfritt hus 
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4.3 Riktlinjer för materialval 

Nedan visas rekommendationer av hur material bör väljas i framtiden vid renovering och 

nyproduktion, dessa rekommendationer grundar sig i den materialjämförelse som genomförts 

i tabell 1-11. Rekommendationerna redovisas nedan i tabell 14-16 samt allmänna 

rekommendationer för övriga material och rutiner. Rekommendationerna gäller för de angivna 

produkterna eller likvärdiga. Om produkten kan anses vara likvärdig avgörs av byggherren 

som utgår från de lagkrav som finns, definitionen av giftfritt byggande och materialets 

funktion. 

 

Tabell 14: Rekommendationer vid val av golvmaterial:  

För angivna produkter gäller “eller likvärdig” 

 

 

 

PVC-fri 

plastmatta 

utan 

ftalater 

klass 34 

Upofloor 

Zero 

Linoleum 

klass 32 

Forbo 

Linoleum 

2,5 

Linoleum 

stegljudsdämpande 

klass 32 

Marmoleum 

decibel 3,5 

Golvmatta 

med förhöjd 

stegsäkerhet 

klass 34 

Tarkett granit 

safe 

Klinker 

Konradssons 

kakel 

Lavagna 

Entré 1 - - 2 2 

Korridor 1 2 2 - - 

Barnvagns- 

rum 

1 - - - 2 

Lekrum 2 2 1 - - 

Våtrum 1 - - 2 - 

Kontor 2 1 2 - - 

Kök 2 - - 2 1 

Teknik- 

utrymme 

2 1 2 - - 

Matsal 1 2 2 - - 

Klassrum 2 2 1 - - 

1 = Förstahandsval, 2 = Andrahandsval, - = Undviks 
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Tabell 15: Rekommendationer vid val av väggmaterial: 

För angivna produkter gäller “eller likvärdig” 

Material Välj Alternativt Undvik 

Skivbeklädnad 

Innervägg 

Gipsskiva 

Gyproc normal 

Hårdboard 

DLH Board hård 

OSB 

Skivbeklädnad 

Våtrum 

Cementfiberskiva Cembrit 

Multi force 

Gipsskiva 

Gyproc Glasroc H 

Ocean Ergo 

- 

Färg Silikatfärg 

Caparol Sylitol Bio 

Latexfärg 

Beckers Scotte 7 

Akrylatfärg 

Isolering Cellulosaisolering 

Isocell cellulosa 

Classic evolution 

Stenull 

Paroc BLT1 

Glasull 

 

Tabell 16: Övriga rekommendationer: 

För angivna produkter gäller “eller likvärdig” 

Produkt Rekommendation 

Lim för linoleummatta CascoLin Plus 

Lim för klorfria mattor CascoProff Universal 

Fog Dalapro Flex 

Brandfog Novatherm SP 

Spackel Professional Gipsspackel Nordsjö 

Tapetlim Kiilto tapetklister 

Kakel Konradssons kakel Vit 

Fix Schönox Q4 Rapid 

Fogbruk Schönox SB Flex 

Fukt- och ångspärr Isover Plastfolie 0,2 
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Allmänna rekommendationer 

Material 

Tapet: 

Tapet av papper och stärkelsebaserat lim. 

 

Puts och murbruk: 

Puts och murbruk ska vara av kalk eller lera. Inomhusputser som innehåller syntetiska 

reaktionshartser som till exempel epoxi polyuretantharts, vilket är giftiga och 

cancerframkallande ämnen, bör undvikas så långt det går.  

 

Interiör- och snickerivaror: 

Lister av furu behandlade med linolja eller likvärdigt utan giftiga tillsatser. 

 

Rör och slangar: 

Undvik PVC- och kopparrör, välj material som keramik, rostfritt stål eller 

polyeten/polypropen istället. Ingen rörisolering av skumplast eller mineralull, välj 

naturmaterial istället som kork, hampa eller linull. 

 

Rutiner 

 

Fukt och ventilation: 

Materialet ska läggas/byggas/appliceras enligt leverantörernas anvisningar. Den relativa 

fuktigheten i luften och närliggande material ska inte överstiga rekommendationerna för att 

undvika fuktbildning i produkten. Ventilationen bör vara 7 l/s per person för att ventilera ut 

emissioner från personer med ett tillägg på 0,35 l/s per kvadratmeter för att ventilera ut 

flyktiga ämnen från byggprodukter och skapa en bättre inomhusmiljö. Ventilationsfilter bör 

bytas ut två gånger om år, en gång under våren för att få bort pollenbildning och en gång 

under hösten för att få bort mögelbildning. Ventilationen bör inte stängas av under åtminstone 

det första halvåret efter byggnation för att flyktiga ämnen och byggfukt ska kunna ventileras 

ut så mycket som möjligt. 

 

Städrutin: 

Enligt materialets specifikation. 
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5 Diskussion 

5.1 Metodval 

Valet av metod har varit framgångsrikt genom hela arbetsprocessen. Insamlad kunskap har 

använts för att genomföra jämförelser och analyser som bidragit till tydliga resultat som svarat 

på forskningsfrågorna. Den information som har samlats in har varit omfattande och baserats 

på tydliga studier kring det aktuella ämnet, i de fall informationen varit svår att förstå har 

intervjuer förtydligat våra frågor och funderingar. De intervjuer vi genomfört har ofta gett mer 

information än den vi efterfrågat, många gånger har vi fått vägledning för att hitta alternativa 

material och förslag på goda exempel där hälsosammare materialval varit väl fungerande. 

Informationen har varit en del av underlaget till att ta fram rekommendationer och riktlinjer 

vid val av material för Bergs kommun. Att ta i beaktning är dock att intervjuer med 

leverantörer av material är färgade utifrån deras perspektiv och att de vill framhålla sina 

produkter som det bästa alternativet. 

 

5.2 Giftfritt byggande 

För att ta fram definitionen av giftfritt byggande så undersöktes kriterierna för de största 

bedömningssystemen SundaHus, Byggvarubedömningen och BASTA. Utifrån 

kriteriejämförelsen grundas rapportens definition av giftfritt byggande på innehåll av 

utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen i tillverkning och färdig produkt. 

Eftersom att vi vill undvika användningen av farliga ämnen i hela processen så väljer vi att 

utgå från både Byggvarubedömningen och SundaHus i bedömningen och fokusera på om det 

finns utfasningsämnen och prioriterade riksminskningsämnen i både tillverkning och färdig 

produkt. Detta för att dessa ämnen är reglerade i Reach och CLP-förordningen och är sådana 

ämnen som bör fasas ut eller undvikas.  

 

En problematik som finns kring definitionen och att helt avråda från att använda 

utfasningsämnen i färdig produkt och tillverkning och att även avråda från att prioriterade 

riskminskningsämnen får förekomma i den färdiga produkten, är att det ingenstans finns 

uttalat hur många ämnen av dessa två kategorier som får finnas med. Är det bättre att använda 

ett material som innehåller många ämnen i tillverkningen men inga i färdig produkt, än att 

använda ett material med få ämnen i tillverkningen och har ett ämne i den färdiga produkten? 

Detta är svårt att svara på eftersom en analys av varje enskilt ämne, dess halter och effekter då 

måste göras och vi anser att en sådan analys kan bli för komplicerad för en kommun att 

använda sig av i sin dagliga verksamhet. Därför valde vi att göra en något förenklad definition 

att arbeta utifrån.  

 

Produkter utan utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen bör prioriteras för att 

främja människans hälsa. Om fler gör sådana materialval så ökar efterfrågan på hälsosammare 

material vilket då leder till att fler leverantörer kommer att välja att producera sina material 

med mindre kemiska ämnen. Detta bidrar till byggnader som är mer hälso- och miljövänliga.  

 

Vi tycker att det är viktigt att kommuner och större företag föregår med gott exempel genom 

att göra sundare materialval. Byggherrar kan redan vid upphandling av ett byggprojekt ställa 

krav på materialets kemiska innehåll och tvinga entreprenörer att bryta gamla mönster och 
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välja material med mindre negativ påverkan på människans hälsa. Enligt kunskapskravet så 

ska den som bedriver verksamheter ha den kunskap som krävs för att göra val som skyddar 

både människors hälsa och miljön. Eftersom utveckling sker hela tiden måste kunskapen om 

olika material och dess innehåll hållas uppdaterad och man kan inte bara gå efter de 

materialval man tidigare gjort. Intervjuer i arbetet har visat att det är vanligt att materialval 

görs utifrån tidigare erfarenheter, dessa rutiner bör brytas för att förändring ska ske.  

 

I den fallstudie som vi gjorde såg vi att många av de materialval som gjorts hade kunnat bytas 

ut mot en likvärdig produkt, men med mindre kemiskt innehåll. Vi såg även att några av de 

material som valts i projektet var sådana material som vi skulle ha rekommenderat och som vi 

också sedan använde i det giftfria huset. Detta påverkade såklart även den prisskillnaden som 

blev och var en anledning till att kostnaden inte ökade så mycket som vi hade förväntat oss 

vid jämförelsen. Det visar också på en förändring som sker kring byggprocessen och att 

medvetenheten kring olika materials hälsopåverkan har ökat. 

 

Att diskussioner kring vissa materials hälsoeffekter har pågått en tid är tydligt i de intervjuer 

som utförts i arbetet, detta har lett till en viss medvetenhet kring det kemiska innehållet i till 

exempel golv och vilken påverkan dessa har på människan. Detta har i sin tur lett till att flera 

väljer hälsosammare golvmattor. Däremot finns det material som branschen inte reflekterar 

över på samma sätt, till exempel fog. Detta kan bero på att dessa material inte anses ha lika 

stor påverkan på inomhusluften som till exempel golv och färg samt att det inte pratas i 

allmänhet lika mycket om de kemiska ämnen som ingår i viss fog som det pratas om ftalater 

och PVC. Materialjämförelsen visar att det finns bättre och sämre alternativ för även fog med 

avseende på det kemiska innehållet, och eftersom att alla kemiska ämnen i byggmaterial kan 

emitteras till luften bör medvetna val göras för samtliga produkter som påverkar 

inomhusmiljön. Att material fortfarande väljs av gammal vana när medvetenheten ändå har 

ökat beror på att vissa funktioner inte kan uppfyllas av de mer hälsosamma materialen. Där av 

är det också av vikt att välja hälsosammare material där man kan, för att på så vis göra 

påtryckningar och öka efterfrågan för att i framtiden kunna få hälsosamma material som 

klarar alla det krav som ställs på materialet. 

 

5.3 Ekonomisk effekt 

Den ekonomiska jämförelsen grundas på renoveringen och tillbyggnaden av Klövsjö skola 

som utfördes i Bergs kommun under sommaren 2018. Anledningen till att ett verkligt projekt 

används är för att tydligt visa kostnadseffekten av att istället använda sig av material med 

mindre negativ påverkan på människans, och framför allt barnens hälsa. Projektet valdes även 

för att renoveringen genomförts nyligen, vilket ger mer relevanta materialjämförelser än om 

det hade varit ett äldre projekt. Resultatet av jämförelsen visar att i detta projekt blir den totala 

kostnaden något dyrare medan det finns enskilda jämförelser där hälsosammare material har 

likvärdig kostnad eller är till och med billigare än de material som valts i verkligheten. De 

största prisskillnaderna hittas vid jämförelsen mellan de olika golvmaterialen. Vi valde att 

använda oss av en PVC- och ftalatfri matta för att dessa två ämnen har visat sig påverka 

människans hälsa negativt. Denna matta är betydligt dyrare än de val som hade gjorts i det 

verkliga projektet, vilket var ett stort bidrag till att totalkostnaden blev högre.  

 

I referensobjektet bevarades några av de befintliga golven och för att göra den ekonomiska 

jämförelsen så likvärdig som möjligt så bevarades dessa även i det giftfria huset. En annan 

aspekt till varför vi valde att använda befintligt material i det giftfria huset är att det varken är 
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ekonomiskt eller ekologiskt försvarbart att riva ut material som fortfarande har en bibehållen 

funktion. Av miljöskäl så kommer det även i framtiden att behållas funktionsdugliga material 

vid renoveringar, därför är det mer realistiskt att visa en ekonomisk jämförelse där man 

främjar användandet av mer giftfria material i de nya valen som görs. 

 

Eventuella skillnader i hanteringen av materialen, såsom inläggning av mattor och torktider av 

färger eller lim, kan skilja sig mellan olika typer av material vilket kan påverka 

arbetskostnader och i sin tur även slutkostnaden. I kostnadsjämförelsen togs ingen hänsyn till 

dessa skillnader och detta gör att jämförelsen endast visar olikheter i materialkostnader och 

inte skillnad i den totala kostnaden för ett projekt. Denna avgränsning gjordes utifrån kontakt 

med entreprenörer och leverantörer som övergripande inte visat skillnad i hantering av de 

olika materialen bortsett från golvmattan Upofloor Zero. Denna matta levereras på en smalare 

rulle än de övriga vilket gör att fler skarvar måste svetsats, detta kan påverka arbetstiden 

något. Inga av de ingående produkterna kräver särskild kunskap eller utbildning vid 

hanteringen. Alla material i jämförelsen är vanligt förekommande material hos återförsäljare i 

Sverige. I ytterväggarna valdes inte alla material att tas med eftersom det finns andra 

parametrar som också styr vilka material som väljs i väggar. Fasadbeklädningen togs inte med 

i beräkningen eftersom den inte påverkar inomhusmiljön och eventuella emissioner från dessa 

material emitteras utåt. Byggnadens stomme är inte heller med i jämförelsen eftersom den 

påverkas av byggnadens utformning och de laster som stommen utsätts för. I den ekonomiska 

jämförelsen antogs dessa byggnadsdelar vara samma i de olika alternativen, där av så 

påverkas inte resultatet av dessa delar.  

 

En annan osäkerhet i jämförelsen är prisuppgifterna och olika källor kan ge olika prisuppgifter 

på samma vara samt att priserna kan förändras hos återförsäljaren med tiden. Det är även 

vanligt att entreprenörer har långvariga relationer till leverantörer vilket leder till att de ofta 

får mer förmånliga priser än vad som är tillgängligt i handeln. I kostnadsjämförelsen har 

samma eller liknande källor använts i så lång utsträckning som möjligt samt att butikspriser 

har använts för alla material för att ge ett så likvärdigt resultat som möjligt.  

 

Resultatet visar att det giftfria huset är 62 kronor dyrare per kvadratmeter än normalhuset 

vilket är en lägre prisskillnad än vad vi förväntat oss. Detta visar att användandet av mer 

hälsosamma material i byggnader inte behöver ge så stora effekter på den totala 

materialkostnaden. På lång sikt kan det vara mer ekonomiskt att använda giftfria material 

eftersom att hälsoeffekterna av sämre byggmaterial kan komma att kosta samhället mer i 

sjukvårdsomkostnader. Rapporten behandlar inte denna aspekt men det är en intressant vinkel 

att forska vidare i. 

 

5.4 Riktlinjer 

Att enbart följa ett av de bedömningssystem som finns för att göra bra materialval är inte 

tillräckligt för att skapa en giftfri inomhusmiljö. Under framtagningen av kriteriejämförelsen 

och materialjämförelsen analyserades många olika material inom de olika materialgrupperna 

och under den analysen framkom att många material som innehöll giftiga ämnen inte bara 

under tillverkning utan även i den färdiga produkten ändå fått ett högt betyg i 

bedömningssystemen. Även om mängden varit mycket liten och inom gränsvärdena så finns 

det många andra material som helt saknar dessa ämnen men ändå behåller liknande funktion 

och därmed utgör ett bättre alternativ. 
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Det som har varit problematiskt med att upprätta riktlinjer för Bergs kommun är att lagen om 

offentlig upphandling gäller, vilket innebär att specifika märken och produkter inte får 

rekommenderas i anbudet. Vi kan alltså inte ange att de material vi använt i 

materialjämförelsen ska användas vid byggnationer av skolor och förskolor i kommunen. 

Däremot får en produkt anges i föreskrifterna med tillägget att även likvärdiga produkter är ett 

alternativ. Vad som är likvärdigt kan vara svårt att avgöra för den som inte är insatt i ämnet, 

därför har vi i riktlinjerna rekommenderat att bedömningen av vad som är likvärdigt ska göras 

utifrån rapportens definition av giftfritt byggande och med hjälp av bedömningssystemen 

SundaHus samt Byggvarubedömningen. 

 

Riktlinjerna innefattar även rekommendationer kring fukt och ventilation eftersom att det är 

bevisat att halten av kemiska ämnen i inomhusluften stiger när ventilationen stängs av. Under 

de första tre månaderna är emissionerna av flyktiga ämnen som högst och byggfukt kan finnas 

kvar i byggnaden, därför rekommenderar vi att ventilationen i en om- eller nybyggd förskola 

eller skola inte bör stängs av under åtminstone det första halvåret för att med marginal 

undvika de värsta emissionerna och dess påverkan på barnens hälsa.  

 

Städrutiner ska ske enligt de anvisningar som finns för respektive material, under arbetets 

gång har det genom intervjuer framkommit önskemål från lokalvårdarna om vilka material 

som är lämpliga utifrån deras perspektiv. Vid en djupare analys av det som sagts har vi tagit 

hänsyn till några synpunkter som vi ansett varit bra och skäliga. Ett exempel är att inte blanda 

för många olika typer av golvmaterial och att använda samma typer av golv i anslutning till 

varandra för att underlätta för lokalvårdarna att behålla samma städrutin över större yta. Att 

ange brist på verktyg eller innehav av fel utrustning för att städa en viss typ av material anser 

inte vi vara ett hållbart argument för att inte använda ett mer hälsosamt material. Istället bör 

man utveckla sina städrutiner och införskaffa de hjälpmedel som krävs, detta har bevisats 

fungera bra i bland annat Göteborgs stad som till exempel använder mycket linoleummattor i 

sina offentliga lokaler. 
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6 Slutsatser 

 Med dagens utbud av byggnadsmaterial går det inte att bygga helt giftfritt men det 

går att göra smartare materialval utifrån produktens kemiska innehåll.  

 

 Hårdare krav måste ställas redan i anbud för att undvika att val av material endast 

baseras på gamla rutiner. 

 

 

 Det är inte tillräckligt att endast använda ett bedömningssystem för att bygga 

giftfritt. 

 

 Att bygga giftfritt ger en något förhöjd materialkostnad. 
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Bilaga 1 Rumsbeskrivning Klövsjö skola 

Val av golvmattor 
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Bilaga 2 Faroangivelser 

H220 Extremt brandfarlig gas 

H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga 

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga 

H226 Brandfarlig vätska och ånga 

H250 Spontanantänder vid kontakt med luft 

H260 Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända 

H300 Dödlig vid förtäring 

H301 Giftigt vid förtäring 

H302 Skadligt vid förtäring 

H310 Dödligt vid hudkontakt  

H311 Giftigt vid hudkontakt 

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon  

H315 Irriterar huden 

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion 

H318 Orsakar allvarliga ögonskador 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation 

H330 Dödligt vid inandning 

H331 Giftigt vid inandning 

H332 Skadligt vid inandning 

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning 

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna 

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad 

H340 Kan orsaka genetiska defekter  

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter  

H350 Kan orsaka cancer  

H351 Misstänks kunna orsaka cancer  

H361d Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet   

H371 Kan orsaka organskador 

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering  

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering  

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer 

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande djur 

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer 

H420 Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären 

EUH071 Frätande på luftvägarna  

R23 Giftig vid inandning 

R36 Irriterar ögonen 

R37 Irriterar andningsorganen  

R38 Irriterar ögonen 

R42 Kan ge allergi vid inandning 

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt 

R50 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer 

R53 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer 
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Bilaga 3 Intervju med Göteborgs stad 

Jon Jonsson, Miljöingenjör, Lokalförvaltningen, Göteborgs stad, 190503. 

 

Hur har ni bedömt olika material? 

Det finns anvisningar på Göteborgs stads hemsida som visar hur vi bedömer olika material. Vi 

arbetar framför allt utifrån byggvarubedömningen och vår egen miljöplan. Kemikalieinnehåll 

bedöms enlig byggvarubedömningen och stadens kemikalieplan. På byggsidan styrs 

materialval efter lämplighet i olika typer av utrymmen, även om ett material har högst betyg i 

byggvarubedömningen kan ett annat väljas som passar bättre för den önskvärda funktionen. 

Livslängd och funktion för materialen hanteras alltså inte i miljöplanen utan på byggsidan.  

 

Vilka avvägningar har gjorts, till exempel mellan kemikalieinnehåll funktion? 

Mattor har vi kommit långt med i avseende på kemikalieinnehåll men i vissa utrymmen går 

funktionskraven före. Till exempel så har PVC använts i duschar på grund av halksäkerheten 

(R10) men dessa mattor är också godkända i byggvarubedömningen. I vissa fall har PVC i 

mottagningskök istället för klinker, detta är framför allt då golvet läggs på träbjälklag. I 

gymnastiksalar används PVC med DINP på grund av funktionen. Vi utför övergripande 

avvägningar för alla projekt och försöker hålla det lika för alla. 

 

Har städ haft invändningar på materialvalen? 

Verksamheterna har hand om städ och de har haft vissa synpunkter framför allt angående att 

det varit för många olika material. De vill ha samma material i flera utrymmen för att kunna 

hålla samma städrutin vilket har beaktats i materialvalen. Varken de som städar eller vi vill ha 

textila golv men det kommer in i vissa delar på grund av akustikkrav. Textila golv finns dock 

inte där barn vistas, alltså i skolor och förskolor. 

 

Använder ni linoleumgolv, vilka synpunkter finns kring dessa? 

Det är viktigt att lägga linoleum på rätt ställe, de ska till exempel inte läggas i entréer där det 

är mycket väta och fukt eller i våtutrymmen. Golven ska också städas enligt anvisningar. Har 

inte haft några klagomål angående städningen. 

 

Har ni restriktioner för specifika kemikalier? 

Vi följer byggvarubedömningen och deras egna kriterier. Vissa övriga materialkrav finns för 

hela staden som till exempel att bisfenol inte ska användas. I huvudsak är det 

byggvarubedömningens kriterielista som styr. Ibland kan vi behöva använda vissa material 

utomhus med förhöjda halter av flyktiga ämnen som får röd flagg i byggvarubedömning men 

som vi godkänner. Vi kollar även på emittering och våra krav för emissioner går i linje med 

byggvarubedömningen och anges i miljöplanen.  

 

Utförs uppföljning hos till exempel personal med avseende på materialval? 

Erfarenhetsåterkoppling utförs. Även ren uppföljning från våra byggnationer utförs för att 

säkerställa att kraven på nybyggen uppnåtts. Det viktiga för att bygga giftfritt är att ha ett 

fungerande bedömningssystem och att man tar in resurser eller har egna resurser som kan 

hantera avvikelser. Det uppstår alltid avvikelser. 

 


