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SAMMANFATTNING
Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur plastanvändningen ser ut i
dagens byggande och vad den har för miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Målet med
studien är även att kunna visa på hur plastanvändningen kan förändras på ett hållbart sätt. För
att kunna uppnå examensarbetets syfte och mål har tre stycken frågeställningar formulerats.
·

Hur mycket och vilken typ av plast förekommer i en nybyggd villa idag?

·

Vilka miljö- och hälsomässiga konsekvenser medför den plast som används i dagens byggande?

·

Vad finns det för alternativa material, produkter och metoder?

För att svara på dessa frågor har en grundläggande litteraturstudie gjorts kompletterat men en
kvantitativ fallstudie. Fallstudien utgår från en villa som är typisk för hur nybyggda villor byggs
idag, år 2018. Objektet som valts för fallstudien är en nyproducerad enplansvilla på 170
kvadratmeter boyta. Plastprodukter har inventerats i stommaterial, installationer, emballage
och förpackningar.
Resultatet av inventeringen visar på att 3181 kg plastprodukter inventerats i villan vilket
betyder att nästan 19 kilogram plast går åt för varje kvadratmeter boyta. Viktmässigt återfanns
85 procent av plasten i stommaterial, 11 procent i installationer och 4 procent till emballage
och förpackningar. Sammanställningen visar även att en övervägande del av plasten utgörs av
polystyren (PS). Därefter är polyvinylklorid (PVC), polyeten (PE) och polypropen (PP) de mest
förekommande plasterna.
Plasterna har även bedömts ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Bedömningen utgår ifrån tre
kategorier; toxicitet, klimatpåverkan och avfall. Resultatet av miljö- och hälsobedömningen
visar att polyeten (PE) och polypropen (PP) är de mest skonsamma plasterna för miljö och
hälsa, bortsett från biobaserade plaster. Den farligaste plasten är enligt denna studie
polyuretan (PUR) tätt följt av polyvinylklorid (PVC), polykarbonat (PC) och polystyren (PS).
Miljö- och hälsobedömningen av olika plasttyper visar på att det är viktigt att plast inte ses som
ett material utan en grupp av många olika material med olika egenskaper som är mer eller
mindre problematiska för hälsa och miljö. Analysen visar även att flera plastprodukter i
byggnadens stomme kan ersättas med alternativa material och på så sätt reducera inte bara
mängden plast utan även de miljö- och hälsokonsekvenser som plasten medför.
För installationsplast är det bästa alternativet i dagsläget att byta PVC-plast till bättre plast så
som PE och PP. Detta för att minska påverkan på miljö och hälsa både vid tillverkning och
återvinning. För emballage- och förpackningsplast gäller det främst att minska
engångsanvändningen och öka återanvändningen av förpackningsplasten.
För vidare studier kan det undersökas med vilka medel kan man hjälpa beslutsfattare inom
byggbranschen att välja mer hållbara material, och studera hur stor påverkan den ekonomiska
aspekten har när material ska väljas. Ett annat förslag är att titta på hur plastanvändningen
skiljer sig åt för olika typer av byggnader; flerbostadshus, offentliga byggnader, fritidshus.

ABSTRACT
The purpose of this thesis is to contribute with increased knowledge about the plastic use in
today’s building constructions and what kind of environmental and health consequences it
entails. The thesis also aims to demonstrate how the use of plastic can be changed in a
sustainable way. To be able to achieve the purpose of the thesis, three questions have been
formulated:
·

How much and what type of plastics exist in a house today?

·

What environmental and health consequences do the plastic use in today's buildings entails?

·

What kind of alternative materials, products and methods exist?

To answer these questions a literature study has been done with a supplementary quantitative
case study. The object selected for the case study is a newly produced single-story house of
170 square meters. The house is a typically single-story house built in 2018. Products in
plastics have been inventoried for the house construction materials, installations and
packaging.
The result of the case study shows that the house contains 3181 kg of plastics, which means
that almost 19 kg of plastics are used for building one square meter of the house. In terms of
weight, 85 percent of the plastics were found in construction material, 11 percent in
installations and 4 percent was used for packaging. The result also shows that the majority of
the plastic in the house is made of polystyrene (PS). After that polyvinyl chloride (PVC),
polyethylene (PE) and polypropylene (PP)are the most common plastics.
The different plastics have also been valued in an environmental and health perspective. The
assessment is based on three categories; toxicity, climate impact and waste. The result of the
environmental and health assessment shows that polyethylene (PE) and polypropylene (PP)
are the most environment and health friendly type of plastics, aside from bio-based plastics.
According to this study, the most hazardous plastic is polyurethane (PUR) followed by plastics
such as polyvinyl chloride (PVC), polycarbonate (PC) and polystyrene (PS).
The environmental and health assessment shows that it is important that plastic is not
described as one material, but instead a group of many different plastic materials with different
properties that are more or less problematic for both human health and the environment. The
analysis shows that several plastic products in the building's construction can be replaced with
alternative materials, thus reduce the amount of plastic and also the environmental and health
consequences.For plastic in installations, the best alternative is to change PVC to better plastics
such as PE and PP. That in order to reduce the impact on the environment and health both in
manufacturing and recycling the plastic. For packaging plastics, it is primarily necessary to
reduce the single-use plastic and reuse the packaging.
For further studies, it can be investigated with which methods one will choose more
sustainable materials, and study how much the economic aspect of a material has to make a
more sustainable decision. . Another suggestion is to study how the plastic use differs for
different types of buildings.
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1

INLEDNING

1.1 BAKGRUND
Naturskyddsföreningen (2017) beskriver att med befolkningstillväxt och ökat välstånd har
tillverkningen och konsumtionen av plast ökat. Sedan mitten av 1900-talet har den globala
konsumtionen av plast ökat nästan 20 gånger. Om tjugo år förväntas den globala
plastkonsumtionen ha fördubblats jämfört med hur plastanvändningen ser ut idag. Till 2050
förutspås den ha ökat 4 gånger av dagens konsumtion. (Ellen MacArthur Foundation, 2017)
Många experter och forskare visar på att mängden plastavfall blivit ett globalt miljöproblem,
WWF (2016). Om vi fortsätter i samma takt menar Ellen MacArthur Foundation (2017) att det
om 30 år kommer finnas lika mycket plast som fisk i haven.
Idag står byggsektorn för närmare 20 procent av all plastanvändning i Europa och bara
förpackningsindustrin använder mer plast, PlasticsEurope (2018). Byggverksamhet är
dessutom den kategori där störst andel avfall uppkommer om man bortser från gruvindustrin.
Nästan en tredjedel av allt avfall i Sverige, bortsett från gruvavfallet, kommer från bygg- och
rivningssektorn, Naturvårdsverket (2018a) Enligt statistik från Naturvårdsverket (2018b) var
plastavfallet från byggverksamheter för år 2016 den femte viktmässigt största kategorin av
avfall.
Naturvårdsverkets uppföljningsrapport om de svenska miljömålen visar att Sverige måste öka
takten drastiskt för att bland annat kunna nå målen om minskad klimatpåverkan och giftfri
miljö till utsatt tid. Miljö- och hälsopåverkan från byggsektorn visar på en nedåtgående trend,
om än inte tillräcklig, men det stora behovet av nya bostäder innebär stora utmaningar för
byggsektorn. (Naturvårdsverket, 2018d)
Det är därför viktigt att byggsektorn tar sitt ansvar och inte bara ser till byggnaders
energiförbrukning när det kommer till klimatpåverkan utan även lägger fokus på hållbar
avfallshantering samt hållbara materialval så att en giftfri och god bebyggd miljö kan uppnås
med minskad klimatpåverkan.
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1.2 SYFTE OCH MÅL
Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur plastanvändningen ser ut i
dagens bostadsbyggande och vad den har för miljö- och hälsomässiga konsekvenser.
Målet med arbetet är att kunna visa på hur plastanvändningen vid nybyggnation av villor kan
förändras på ett hållbart sätt i jämförelse med dagens standardiserade byggmetoder.

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR
För att kunna uppnå examensarbetets syfte och mål har följande frågeställningar formulerats:
·

Hur mycket och vilken typ av plast förekommer i en nybyggd villa idag?

·

Vilka miljö- och hälsomässiga konsekvenser medför den plast som används i dagens byggande?

·

Vad finns det för alternativa material, produkter och metoder?

Med hjälp av dessa frågeställningar kan analyser och jämförelser göras om plastanvändningen
i nybyggda villor och dess miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Dessa frågeställningar ska
också ge möjlighet till att utvärdera hur plastanvändningen kan förändras på ett mer hållbart
sätt.

1.4 AVGRÄNSNINGAR
Examensarbetet avgränsas till att fokusera på plastanvändningen för en normalstor villa i
Sverige. Studien utförs som en fallstudie av en nyckelfärdig villa från en villatillverkare i
Sverige. Den studerade villan är en 170m2 stor enplansvilla med avsikt att byggas i norra
Norrland.
I denna studie kommer den plast som används i villan i form av byggmaterial och installationer
att inventeras och analyseras i enheten kg. Även plast som utgörs av emballage och
förpackningar kommer att beaktas i denna studie. Invändiga ytskikt i villan, så som golv, tapet
och färg, tas ej med i inventeringen. Mängden plastmaterial i form av spill är inte heller
medräknat i inventeringen.
De produkter som innehåller mer än 50 % plastmaterial är att betrakta som plastmaterial i
denna studie. Produkter innehållande mindre än 50% plast analyseras i stället som en
sammansatt produkt.
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2

METOD

2.1 FORSKNINGSMETODER
Vid en forskningsstudie är det viktigt att välja metod, eller metoder, som lämpar sig bra för att
kunna svara på de frågeställningarna som studien utgår ifrån. I huvudsak finns det två olika
forskningsmetoder: den kvalitativa och den kvantitativa. (Solvang & Holme, 1997)
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, och Wängnerud (2017) beskriver i sin bok att en
kvantitativ studie består av information som kan mätas eller värderas numeriskt.
Styrkan i denna typ av metod är att informationen lätt kan generaliseras och jämföras. Däremot
finns ingen garanti för att informationen och data som samlas in är relevant för syftet med
studien, vilket givetvis kan vara nackdel. (Solvang & Holme, 1997)
Till skillnad från den kvantitativa studien är den kvalitativa studien, enligt Esaiasson et al.
(2017), en studie som ofta utgår ofta från att förstå människors situation. En styrka med
kvalitativ data och metod är att den ofta ger en nära och bra uppfattning gällande de studerade
enheternas, i vanliga fall människors, perspektiv, Solvang och Holme (1997). Däremot menar
Björklund och Paulsson (2012) att möjligheten att generalisera resultat är lägre vid kvalitativa
studier än kvantitativa.
Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är dock inte så absolut som den i många
fall beskrivs. Både den kvalitativa och kvantitativa metoden har syftet att ge en bättre
förståelse för problemet. Man kan med fördel kombinera dessa metoder och ta till vara på dess
starka sidor för att komplettera metoderna med varandra. (Solvang & Holme, 1997)

2.2 LITTERATURSTUDIE
Datainsamling kan ske genom flera olika metoder. En av de absolut vanligaste metoderna är
litteraturstudien. Med en litteraturstudie kan man enligt Björklund och Paulsson (2012) samla
in en stor mängd data snabbt och enkelt utan att behöva några större ekonomiska resurser.
I denna studie har en litteraturstudie gjorts som en del i att öka förståelsen om vilka
konsekvenser plastanvändningen har ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Litteraturstudien
tillämpas även för att utgöra teori för den analys som görs gällande hur plastanvändningen kan
förändras på ett mer hållbart sätt. Genom en litteraturstudie kan teori samlas in för att sedan
användas som redskap för att kunna svara på frågorna: ”Vilka miljö- och hälsomässiga
konsekvenser medför den plast som används i dagens byggande?” och ”Vad finns det för
alternativa material, produkter och metoder?”
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Processen med litteraturstudien kan ses som iterativ där data samlats in under arbetets gång
parallellt med den fallstudie som gjorts. Data har inhämtats från material i form av böcker,
rapporter och vetenskapliga artiklar, främst genom sökningar via bibliotekets databaser men
också via andra databaser som exempelvis Google Scholar. De sökord som främst använts är:
Avfall, Byggnadsteknik, Hållbart byggande, Plast, Plastanvändning
I litteraturstudien sammanställdes först grundläggande teori om de 10 vanligaste plasterna
som förekommer i byggandet. Därefter inhämtades teori om plasternas hälso- och
miljöpåverkan ur olika perspektiv. I nästa steg sammanställdes litteratur om vilka alternativa
material, produkter och metoder som finns i dagsläget och hur det kan bidra till att minska
plastanvändningen i dagens byggande.
I delar där litteraturstudien syftar till att svara på vilka miljömässiga konsekvenser plasten
medför samt vilka alternativa material, produkter och metoder som finns har fokus legat på att
titta på relativt ny fakta och statistik för att spegla verkligheten på ett så trovärdigt sätt som
möjligt. Detta då det är forskningsområden som det hänt mycket under de senaste årtiondena.
Teori som samlats in genom litteraturstudien ligger sedan till grund för den analys som görs
av resultatet.

2.3 FALLSTUDIE
En annan metod för att samla data och information är att utföra en fallstudie. Patel och
Davidson (2003) förklarar att fallstudier kan göras med både kvalitativa och kvantitativa
metoder. Fallstudien är en metod där man tittar på ett eller flera verkliga fall där den
avgränsade delen antas representera verkligheten, Patel och Davidson (2003).
Det finns flera skäl till att använda sig av fallstudien som metod för datainsamling. Merriam
(1994) menar på att fallstudien i många fall ökar chansen till att få en mer nyanserad och
realistisk bild av problemet än vid litteraturläsning. Blomkvist och Hallin (2014) påpekar dock
att informationen från en fallstudie aldrig kan generaliseras statistiskt men att en väl
genomförd fallstudie däremot kan utgöra god grund för en analytisk generaliserbarhet.
Fallstudien som utförs i denna studie innefattar en djupgående och detaljrik datainsamling av
ett objekt. Syftet med fallstudien är att samla in kvantitativ data om plastanvändning och olika
plasters förekomst i en nybyggd villa. Målet är att kunna samla in data och information som
speglar verkligheten bättre än den teori som återfinns i litteratur och tidigare forskning. Data
från fallstudien förväntas kunna svara på frågan ”Hur mycket och vilken typ av plast förekommer
i en nybyggd villa idag?”
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. .

VAL AV OBJEKT

Objektet väljs till villa dels på grund av den tidsmässiga begränsningen som projektet har men
också för att på ett enkelt sätt kunna tydliggöra gränsdragningen av vad som hör till bostaden
och inte. Gränsdragningen bedöms vara svårare och mer komplex i ett flerbostadshus.
Det studerade objektet är en nyckelfärdig villa från en villatillverkare i Sverige. Utifrån det
underlag som tillhandahållits bedöms företaget bygga inom de ramar som kan förväntas
representera hur villor byggs år 2018. Enligt bygglovstatistik från Statistiska centralbyrån
(2018) har medelvärdet på antal kvadratmeter per ansökta bygglov för småhus legat på cirka
180 kvadratmeter de senaste 2 åren. Enligt Edlund (2018) är enplansvillorna det mest
populära alternativet för nybyggnation av småhus.
Valet av en nyproducerad villa faller sig naturligt då det finns en större kontroll och kännedom
över material i en nyproducerad byggnad till skillnad från en redan befintlig äldre byggnad. Då
produkter i den nybyggda villan nyligen tillverkats är det därmed lättare att hitta information
om dessa i jämförelse med produkter som varit inbyggda under en längre tid.
Den studerade villan är en enplansvilla på 170 kvadratmeter boyta, illustrerad i Figur 2.1.
Ytterväggarna byggs i företagets egen fabrik och fraktas sedan till byggplatsen där villan byggs
samman och slutförs.

Figur 2.1 3D-rendering av den studerade villan (Edlund, 2018)
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. .

PLASTINVENTERING

Inventeringen av plast i villan har främst utgått från handlingar och övriga dokument som
tillhandahållits från villatillverkaren. Villan har systematiskt inventerats med fokus på olika
konstruktionsdelar och installationer samt den plast som förekommer som emballage och
förpackningar av produkter som levereras till fabrik och byggplats.
Först inventerades villan för att hitta de produkter som innehåller plast för att sedan beräkna
hur stor mängd av produkten som används. Ritningar, leveransdeklaration och lastlista som
använts för mängdberäkning av olika plastprodukter återfinns i Bilaga 1.
När mängden plast inventerats utreddes i vilka fall de förkommande produkterna föreskrivits
av ett särskilt fabrikat och i vilka fall det endast framgick att produkten uppfyller
branschstandard. För de produkter då inget specifikt fabrikat förelåg valdes vanligt
förekommande produkter, som uppnår branschkraven, för fortsatt datainsamling.
För att senare kunna jämföra och analysera mängden plast har inventerad data, oavsett enhet,
konverterats till vikt i kilogram. Detta har gjorts med hjälp av mängddata från inventeringen
kompletterat med produktspecifik data för den valda produkten. När produktens totala vikt i
byggnaden var känd undersöktes förekomsten av olika ingående plasttyper i den specifika
produkten. Även värden för produkternas förväntade livslängd togs fram.
Data togs fram med hjälp av miljövarubedömningar från SundaHus för att kunna jämföra
innehållet på ett rättvist sätt. Miljövarubedömningar för de produkter som inventerats
redovisas i Bilaga 2. Då produkten inte återfanns i SundaHus databas användes annan
tillgänglig dokumentation så som byggvarudeklarationer och byggvarubedömningar som
komplement. Byggvarudeklaration och byggvarudömningar för de produkter som inventerats
återfinns i Bilaga 3.
Genom dessa bedömningar kunde andelen olika plasttyper i varje enskild produkt tas fram.
I Figur 2.2 visas en övergripande bild på hur processen för plastinventeringen gått till.

Figur 2.2 Generell metod för plastinventering
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Metoden för att ta fram plastinnehållet i stommaterial och installationer redovisas i tabell 2.1
respektive tabell 2.2. I tabellerna redovisas vilken källa som användes som underlag för
mängdberäkning av olika produkter. Vilket fabrikat produkterna har samt om detta framgått
utifrån underlaget eller inte. Tabellerna redovisar även vilka dokument som legat till grund för
bedömning av plastinnehållet i produkten samt hur och vilken produktspecifik data som
samlats in.
Till skillnad från plastinventering av byggmaterial och installationer har mängden plast som
utgörs av emballage och förpackningar inventeras överslagsmässigt med mindre exakta
metoder. Detta betyder att den data som redovisas är mycket osäker data.
Emballage från leverantör till fabriken uppskattas med hjälp av fotografier från lastning samt
personlig kommunikation med leverantörer. De fotografier som delvis legat till grund för
mängdberäkning av emballage- och förpackningsplast finns i Bilaga 4.
Emballage som skickas till byggplatsen från fabriken uppskattas med hjälp av en lastlista samt
personlig kommunikation med representant från husfabriken. Material som skickas direkt till
byggplatsen så som grundisolering beräknas enligt produktens byggvarudeklaration som
anger mängden plastemballage.
All emballageplast där plastinnehållet inte är känt antas 100% PE-folie. Övriga antaganden
och metoder för inventeringen av respektive produkt redovisas i Tabell 2.3.
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Tabell 2.1 Metod för inventering av plastinnehåll i villans olika byggmaterial
PRODUKT

MÄNGDBERÄKNING

FABRIKAT

Grundisolering

Ritning

Okänt

Jackon

Byggvarudeklaration

Kantelement

Ritning

Okänt

Jackon

Byggvarudeklaration

Randisolering

Beräkning enl. branschstandard
EN ISO 13793 (Jackon, 2012)

Okänt

Jackon

Byggvarudeklaration

Markduk

Ritning

Okänt

T-emballage

SundaHus

Radonmembran

Ritning

Okänt

T-emballage

SundaHus

Armeringsdistanser

(Göteborgs Handelsstål AB, 2018)

Okänt

HauCon

SundaHus

Vindskyddsduk

Leveransdeklaration

Känt

T-emballage

SundaHus

Ytvikt och livslängd (T-emballage, 2015)

Ångspärr

Leveransdeklaration

Känt

T-emballage

SundaHus

Tjocklek, densitet och livslängd2 (T-emballage, u.å)

Fasadfärg

Leveransdeklaration

Känt

Engwall &
Claesson

SundaHus

Åtgång och vikt (Lasol, 2018)
Livslängd4

Syllisolering

Leveransdeklaration

Känt

T-emballage

SundaHus

Tjocklek, densitet och livslängd (T-emballage, 2018a)

Tejp

Lastlista

Känt

T-emballage

SundaHus

Dimensioner (T-emballage, 2018b)
Densitet2
Livslängd (Byggvarudeklaration)

Undertakspapp

Leveransdeklaration

Känt

T-emballage

SundaHus

Ytvikt och livslängd (T-emballage, 2017)

Tätningsremsa

Ritning

Känt

T-emballage

SundaHus

Dimensioner (T-emballage, 2014)
Densitet5 (T-emballage, 2018a)
Livslängd (Byggvarudeklaration)

Fönster/Dörrar

Ritning

Känt

Inwido

SundaHus

Vikt6 (Elitfönster, 2012) (Diplomat, 2013)

Ej produktspecifikt värde, antaget värde lika övriga inbyggda stommaterial
Ej produktspecifikt värde, antagna värden lika ångspärr
3 Ej produktspecifikt värde, antaget värde lika likvärdig produkt.
1

2

PLASTINNEHÅLL

PRODUKTDATA

Tjocklek (enl. ritning)
Densitet (Arne Thuresson Byggmaterial, 2009)
Livslängd (Byggvarudeklaration)
Vikt (Arne Thuresson Byggmaterial, 2009)
Livslängd (Byggvarudeklaration)
Tjocklek (Jackon, 2012)
Densitet (Arne Thuresson Byggmaterial, 2009)
Livslängd (Byggvarudeklaration)
Ytvikt (T-emballage, 2016)
Livslängd1
Tjocklek och densitet2 (T-emballage, u.å)
Livslängd1
Vikt3 (Göteborgs Handelsstål AB, 2018)
Livslängd1

Värde antaget till 10år
Ej produktspecifikt värde, antaget värde lika syllisolering
6 Interpolerat värde utifrån känd vikt på fönster M12x12 och dörr M10x214

5
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Tabell 2.2 Metod för inventering av plastinnehåll i installationer
PRODUKT

MÄNGDBERÄKNING

FABRIKAT

Golvvärmerör

Ritning

Känt

LK

Byggvarudeklaration

Kall-och varmvattenrör

Ritning

Okänt

LK

SundaHus

Spillvattenrör

Ritning

Okänt

Wavin

Byggvarubedömning

Dräneringsrör

Ritning

Okänt

Wavin

Byggvarudeklaration

Frånluftsdon

Ritning

Känt

Fläkt Woods

Byggvarudeklaration

Tilluftsdon

Ritning

Känt

Fresh

SundaHus11

Ventilationskanal

Ritning

Känt

Fläkt Woods

SundaHus

Vikt (FläktGroup Sverige, u.åb)

Ljuddämpare

Ritning

Känt

Fläkt Woods

SundaHus

Vikt (FläktGroup Sverige, u.åc)

Elkabel

Ritning

Okänt

Draka

SundaHus

Kabelrör

Ritning

Okänt

Uponor

SundaHus

Vägguttag

Ritning

Okänt

Schneider Electric

SundaHus

Vikt och Livslängd (Schneider Electric, 2018a)

Strömbrytare

Ritning

Okänt

Schneider Electric

Miljödeklaration

Vikt och Livslängd (Schneider Electric, 2018b)

Lamputtag

Ritning

Okänt

Schneider Electric

Miljödeklaration

Vikt och Livslängd (Schneider Electric, 2011)

Kopplingsdosa

Ritning

Okänt

Schneider Electric

Miljödeklaration

Vikt och Livslängd (Schneider Electric, 2013)

Värde uträknat och konverterat till vikt per längdmeter
Ej produktspecifikt värde, antaget värde lika golvvärmerör
9 Ej produktspecifikt värde, antaget värde lika spillvattenrör
10 Ej produktspecifikt värde, antaget värde lika likvärdig produkt.
7

8

PLASTINNEHÅLL

PRODUKTDATA

Vikt7 (LK Systems, 2018a)
Livslängd (Byggvarudeklaration)
Vikt7 (LK Systems, 2018b)
Livslängd8
Vikt7 (Wavin, 2018a)
Livslängd (Byggvarubedömning)
Vikt7 (Wavin, 2018b)
Livslängd9
Vikt10 (FläktGroup Sverige, u.åa)
Livslängd (Byggvarudeklaration)
Vikt (Bauhaus, 2018)
Livslängd12

Vikt (Draka, 2018)
Livslängd (Byggvarudeklaration)
Vikt7 (Uponor, 2018)
Livslängd13

Plastinnehåll för likvärdig produkt, samma fabrikat som ritning.
Ej produktspecifikt värde, antaget värde lika frånluftsdon
13 Ej produktspecifikt värde, antaget värde lika elkabel
11

12
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Tabell 2.3 Metod för inventering av plastinnehåll för produkters emballage och förpackningsplast
PRODUKT

MÄNGDBERÄKNING

FABRIKAT

PLASTINNEHÅLL

PRODUKTDATA

Emballage från leverantör till fabrik
Väggelement

(Edlund, 2018)

Regelvirke

(Anonym, 2018)

Mineralull

Fotografier/ (Paroc, 2018)

Fotografier/ (Edlund,
2018)

Inget emballage
Känt

Trioplast

Okänt14

Densitet och tjocklek15 (T-emballage, 2009)

Okänt

Okänt8

Densitet och tjocklek15 (T-emballage, 2009)

Okänt

Okänt8

Densitet och tjocklek 15 (T-emballage, 2009)

SundaHus

Densitet och tjocklek (T-emballage, 2009)

Okänt8

Densitet och tjocklek 15 (T-emballage, 2009)

SundaHus

Densitet och tjocklek (T-emballage, 2009)

Dörrar/Fönster
Gips
Plywood
Limträ
Emballage till byggplats
Material och
element från fabrik

(Edlund, 2018)

Takstolar

Fotografier/Lastlista

Plast för täckning av
material på plats

Lastlista

Grundisolering

Byggvarudeklaration

Okänt

Byggvarudeklaration

Vikt (Jackon, 2007)

Kantelement

Byggvarudeklaration

Okänt

Byggvarudeklaration

Vikt (Jackon, 2008)

Randisolering

Byggvarudeklaration

Okänt

Byggvarudeklaration

Vikt (Jackon, 2017)

14

Antaget innehåll 100% PE

Känt

T-emballage

Okänt
Känt

T-emballage

15

Antaget värde lika känd folie från T-emballage
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2.4 VETENSKAPLIG KVALITET OCH ANALYS
Validitet, reliabilitet och objektivitet är alla faktorer som påverkar studiens trovärdighet och
kvalitet. Validitet innebär att studien studerar rätt sak medan reliabilitet innebär att det görs
på rätt sätt. Har studien hög reliabilitet finns ingen garanti för hög validitet, medan hög validitet
förutsätter hög reliabilitet. (Blomkvist och Hallin, 2014)
Björklund och Paulsson (2012) förklarar att genom att blanda flera metoder och olika
perspektiv kan studiens trovärdighet öka. Detta kan göras genom att samla in data och teorier
från flera olika källor. Olika källor kategoriseras ofta in som antingen en primär eller sekundär
källa för att göra det möjligt att gradera källornas relevans och trovärdighet, Blomkvist och
Hallin (2014).
När plastanvändningen undersöks i ett specifikt fall ökar studiens validitet. Genom att jämföra
data mot den teori som tagits fram med hjälp av litteraturstudien ökar även studiens
reliabilitet. Inhämtad data från fallstudien används som ett komplement till den
litteraturstudie som görs inom samma forskningsområde. Genom att inventera mängden plast
i ett verkligt fall kan generaliseringar gällande dagens plastanvändning i byggbranschen göras.
Dessa generaliseringar kan sedan användas för att förstå problematiken med plast i
byggbranschen.
Att vara objektiv under studien är viktigt för att forskningen inte ska bli personligt vinklad. I
denna studie har författaren haft ett kritiskt förhållningssätt genom hela studien samt en
öppenhet för reflektioner vilket enligt Blomkvist och Hallin (2014) ökar objektiviteten för
studien. Ytterligare ett sätt att öka objektiviteten är att hela tiden noggrant motivera val och
samtidigt referera till källor på ett reflekterande sätt. Det innebär att fakta som återges är
korrekt och att urvalet av fakta inte ska väljas utifrån det som författaren av studien själv
förespråkar. (Björklund & Paulsson, 2012)
För att värdera, strukturera och analysera insamlad data behövs någon form av analysmodell.
För kvantitativ data är en kvantitativ analys den modell som lämpar sig bäst. Detta innebär att
man analyserar data numeriskt utifrån det som samlats in under datainsamlingen. Detta kan
dock göras i olika avancerade former beroende på om variabler analyseras enskilt eller i
förhållande till varandra. (Blomkvist & Hallin, 2014)
Plasterna analyseras även med avseende på byggnadens livslängd, men också med avseende
på plastens användningstid. Detta eftersom det i bedömningen av plastens miljökonsekvenser
är en stor anledning till om en plast bidrar till en cirkulär och hållbar plastanvändning eller
inte.
Resultat från inventeringen redovisas som stommaterial, installationer och emballage där
mängden och olika sorters plaster jämförs och sammanställs med avseende på var den används
i enheter som vikt och/eller andel i procent.
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3

TEORI

Plast är inte ett enda material utan ett samlingsnamn för flera olika material med olika
egenskaper och användningsområden. Nationalencyklopedin (2018) definierar plast som
ett ”syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal
tillsatsämnen.”
Polymerer, som plast är uppbyggd av, har funnits och använts av människan i flera tusen år,
men då som naturliga polymerer. Det var först under 1800-talet som människan lyckades
syntetisera polymerer i form av polystyren (PS) och polyvinylklorid (PVC). Under 1900-talets
början uppfanns fler plasttyper men det var inte förrän andra världskrigets slut som den
storskaliga tillverkningen av plast hade sitt stora genomslag. Under 50-talet blev plasten en
naturlig del i samhället och plastanvändningen tog därmed ordentlig fart.
(Naturskyddsföreningen, 2014)
Under samma period introducerades plasten i det svenska villabyggandet. Under senare delen
av 1960-talet blev det standardiserat att bygga med en diffusionstät plastfolie i
ytterväggskonstruktionen för att undvika skadlig kondensation i väggen. Energisparkraven
höjdes under 1980-talet vilket medförde att husen isolerades mer för att spara energi. En viktig
del i att förbättra isoleringsförmågan var att bygga så vindtäta hus som möjligt, vilket gjordes
med plastfolie i både väggar och tak som dessutom skarvades och tejpades noggrant. Under
70- och 80-talet föreskrivs denna folie i den gällande byggnormen för att undvika skadlig
kondensation i byggnader. (Björk, Nordling, & Reppen, 2009)
Citat från Sveriges byggnorm SBN 1980, Statens planverk (1980):
”Ytterväggars skydd mot skadlig kondensation
Exempel på godtaget skydd i ytterväggar mot skadlig kondensation i väggarna:
…
Materialskikt som ingår i ytterväggen förses på den varma sidan med en särskild ångspärr av en
beständig diffusionstät papp eller plastfolie. I badrum godtas att ångspärren ersätts med en tät
väggbeklädnad. För t ex ytterväggar i vilka ett luftgenomsläppligt isolermaterial är anbringat
godtas en ångspärr på den varma sidan, om spärren har ett ånggenomgångsmotstånd som är
minst 5 ggr större än den kalla sidans; dock godtas motståndet inte vara mindre än 100 x103
s/m
…”
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Med ökade isoleringstjocklekar och tätare hus uppstod dock problem med mögel och fukt.
Konstruktioner med plast i både tak och väggar började därför ifrågasättas vilket medförde att
många villor som byggdes under 90-talet återgick till äldre byggmetoder från förr. Detta blev
dock kortvarigt då energifrågorna åter kom på tapeten 10 år senare. Villornas
konstruktionsdelar isolerades mycket samtidigt som husen byggdes täta, åter igen med
plastfolie. Nytt för villor som byggdes under 2000-talet var att husens grund isolerades mer än
vad som tidigare gjorts. Grundplattan på mark isolerades, och isoleras fortfarande, betydligt
mer än man gjort innan och då vanligtvis med cellplast. (Björk et al., 2009)

3.1 PLAST I DAGENS BYGGANDE
Det finns många olika plaster i vårt samhälle som används på många olika sätt i varierande
former. Idag står byggsektorn för närmare 20 procent av all plastanvändning i Europa och är
den industri som använder mest plast om man bortser från förpackningsindustrin.
(PlasticsEurope, 2018)
Att bygga med plast har sina fördelar. Biron (2013) beskriver plast som ett lätt material som
är enkelt att bygga med och som dessutom är enkelt att underhålla. Han fortsätter med att måla
upp bilden av plast som ett material med mer frihet i formgivning relativt till andra
konstruktionsmaterial. Plasten är även bra, som tidigare nämnt, mot fukt och otätheter i ett
hus och kan ha goda värmeisolerande egenskaper. En av plastens absolut största fördelar är
dess pris. Biron (2013) jämför plast med många andra likvärdiga konstruktionsmaterial och
konstaterar att plast är ett billigt material med många konkurrenskraftiga fördelar. (Biron,
2013)
Naturskyddsföreningen (2014) menar att plasten genom åren har konkurrerat ut många andra
material just på grund av dess ekonomiska fördelar. Kanske är det just därför som plasten i
samhället, enligt Ellen MacArthur Foundation (2017), ökat konstant sedan 50-talet.

..

DE TIO VANLIGASTE PLASTERNA I BYGGBRANSCHEN

Plaster är en mycket omfattande materialgrupp med massvis av olika typer. Plaster består i
huvudsak av långa kedjor polymerer. En polymer är en makromolekyl som består av en lång
rad upprepade monomerer som i sin tur byggs upp av grundatomer, vanligast kol, väte och
syre. (Bruder, 2012)
I Figur 3.1 visas hur flera monomerer byggs ihop till en lång polymerkedja.

Figur 3.1 Monomeren eten, uppbyggd av väte och kol, upprepas och bildar en lång polymerkedja – Polyeten.
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Enligt Edshammar (2002) är det dock mycket ovanligt att en plast endast består av en ren
polymerkedja. Allt som oftast utgörs plaster av polymerer som tillförts olika tillsatser. Detta
för att förändra och tillföra olika egenskaper hos plasten. (Edshammar, 2002)
Polymerkedjor brukar delas in i flera olika grupper och kategorier efter dess uppbyggnad. På
så sätt blir det i många fall enklare att förstå uppbyggnaden av plasterna samt vilka egenskaper
som hör till dessa. Syntetiskt framställda polymerer delas in som antingen plast eller elast, som
i dagligt tal kallas gummi. Skillnaden dem emellan är att plasterna har en begränsad töjbarhet
medan elasterna kan töjas ut till minst dess dubbla ursprungliga längd. (Edshammar, 2002)
Den vanligaste indelningen av plaster är enligt Bruder (2012) de två kategorierna;
termoplaster och härdplaster. Termoplasterna i sin tur delas upp som antingen amorfa eller
delkristallina plaster, Bruder (2012). Kategoriseringen visas i Figur 3.2

HÄRDPLAST
PLAST

AMORF
TERMOPLAST
DELKRISTALLIN

POLYMER
ELAST (GUMMI)

Figur 3.2 Kategorisering av syntetiska polymerer

Termoplaster är den mest förkommande plasten och har även enligt Biron (2013) den enklaste
bindningen av molekylkedjor med obundna monomerer. Edshammar (2002) förklarar att
polymererna i en termoplast smälter vid uppvärmning för att sedan återgå till dess
ursprungliga form när den kyls ned. Detta gör att kan termoplaster lätt omformas genom
uppvärmning, Edshammar (2012). Uppvärmningsprocessen kan enligt Biron (2013) göras
flera gånger utan att plastens egenskaper försämras, vilket betyder att termoplaster kan
återvinnas och användas på nytt flera gånger om.
Härdplast kallas den plast där det finns tvärbindningar mellan molekylkedjorna, en så kallad
tvärbunden struktur. Till skillnad från termoplaster kan härdplaster inte omformas vid
uppvärmning utan sönderdelas istället utan att först smälta. (Bruder, 2012) På grund av denna
egenskap är härdplaster mycket svåra, och enligt Bokalders och Block (2014) näst intill
omöjliga att återvinna
En amorf plast utmärks som en seg och tänjbar plast med låg densitet som också är
genomskinlig och har låg resistens mot kemikalier, Edshammar (2002). En amorf plast har
ingen tydlig smältpunkt utan mjuknar allt eftersom molekylerna börjar röra på sig, Bruder
(2012). En delkristallin termoplast kännetecknas med hög styrka, densitet, styvhet och
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resistens mot lösningsmedel och är tillskillnad från en amorf plast inte transparent,
Edshammar (2002). En delkristallin plast mjuknar inte på samma sätt som en amorf plast utan
övergår i princip från fast till flytande när den når smältpunkten, Bruder (2012).
Förutom de kategorier som visas i Figur 3.2 finns det fler sätt att dela in polymerer på.
Exempelvis benämns polymerer ofta som homo-eller sampolymer vilket även det beror på
plastens uppbyggnad.
En polymerkedja uppbyggd av endast en sorts monomerer kallas för homopolymer. En
homopolymer skapas genom att en och samma monomer adderas upprepande gånger till en
polymerkedja. (Edshammar, 2002)
Består kedjan istället av två eller flera olika sorters monomerer kallas polymeren för
sampolymer, Bruder (2012). Sampolymeren kan ha antingen en slumpmässig eller statistisk
hopsättning av de monomerer som ingår i polymerisationen. Anledningen till att
sampolymerer tillverkas är ofta i syfte att förbättra en egenskaperna hos en homopolymer.
(Edshammar, 2002)
En ytterligare grupp av plaster är polyolefiner. Polyolefiner kallas de plaster vars
polymerkedjor består av monomerer uppbyggda av enkla kolväte-föreningar, Biron (2013).
En polyolefin som har öppna kolväten kallas ibland även för alifatisk polymer, Edshammar
(2012).
Plaster kan även sorteras och definieras beroende på dess egenskaper. Exempel på sådana
egenskaper är redovisade i Tabell 3.1
Tabell 3.1 Egenskaper hos plaster beskrivna av Svensk Plastindustriförening (2007).

Den högsta temperatur plasten kan utsättas för
Användningstemperatur kort- eller långvarigt utan att bli spröd eller förlora
någon annan betydelsefull egenskap.
Densitet

Enhet som anger plastens massa per volymenhet.

Elasticitet Ett mått på plastens styvhet.
Fuktkänslighet
Krypresistens
Reptålighet

Ett mått på hur känslig plasten är mot fukt.
Plastens förmåga att inte deformeras under längre
tid
Plastens förmåga att inte lätt repas

Resistens mot kemikalier, vatten Plastens förmåga att inte påverkas negativt av
och UV-ljus kemikalier, vatten eller UV-ljus.
Slagseghet Plastens förmåga att stå emot brott vid slag.
Transparens Ett mått på plastens genomskinlighet.
Värme- och elektriskt isolerande

Egenskap som begränsar värmeflöde respektive
elektricitet mellan två kroppar
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Nedan följer mer specifik information om de plaster som enligt PlasticsEurope (2018) och
Biron (2013) är de mest förekommande inom byggsektorn.
POLYAMID (PA)
Polyamid, också känd som nylon, är en termoplast som innehåller amidgrupper, Bruder
(2012). Polyamider kan vara både amorfa och delkristallina, men förekommer oftast som
delkristallin., Biron (2013). Polyamider finns i olika längder och utförande som påverkar dess
egenskaper. Siffran efter beteckningen ”PA” står för antalet kolatomer i molekylen som bygger
upp monomeren, Bruder (2012). Vanligast är alifatiska polyamider som innebär att
amidgrupper binds ihop med öppna kolväten, så kallade alifatiska sektioner, Edshammar
(2002). Figur 3.3 visar uppbyggnaden av monomeren till Polyamid 6.

Figur 3.3 Amiden som bildar Polyamid 6 då den upprepas.

Generellt har polyamider hög motståndskraft mot utmattning och klarar förslitning mycket
bra. Amidplaster har också hög resistens mot olja, fett och alkoholer men är mycket känsliga
för UV-strålning. (Edshammar, 2002)
Polyamiden PA66 är inte bara den äldsta polyamiden utan totalt sett även den mest använda.
Uppskattningsvis är 70 procent av all konsumtion av polyamid av PA66. Förutom PA66 är PA6
en vanlig polyamid som står för cirka 20 procent av den totala användningen av polyamid.
(Biron, 2013)
I byggbranschen är det dock varken PA6 eller PA66 som är vanligast förekommande. I
byggbranschen är det PA11 eller PA12 som återfinns i bland annat rör för mer aggressiva
miljöer där det behövs särskilt korrosivitetskydd. PA11 och PA12 är nämligen mer flexibla och
är mindre känsliga för vatten och fukt än många andra amidplaster. (Biron, 2013)
Vid rumstemperatur har PA11 och PA12 snarlika mekaniska egenskaper. PA11 kan dock
användas vid något högre temperaturer och har en högre slagseghet vid låga temperaturer.
(Edshammar, 2002)
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POLYBUTEN (PB)
Polybuten, även nämnd som polybutyl eller polybuten-1, är en delkristallin termoplast.
Monomeren buten består av endast kol och väte, se Figur 3.4, vilket innebär att polybuten
klassas som en olefin plast. (Biron, 2013)

Figur 3.4 Monomeren buten som bildar polybuten då den upprepas.

Polybuten kännetecknas med hög stabilitet och resistens mot både krypning och
spänningssprickor. PB utgör en mycket bra barriär mot fukt och har även goda elektriskt
isolerande egenskaper. Polybuten har en betydligt mer stabil form än många andra
polyolefiner, men likt andra polyolefiner brinner PB om det inte behandlas med
flamskyddsmedel. (Biron, 2013)
Denna polymer används inom byggbranschen som bland annat i kabelisolering, förpackningar,
lim och rör. Cirka 80 procent av all användning av PB går till rörtillverkning. Vanligast används
polybuten som rör för varmt och kallt vatten, då exempelvis som golvvärmerör. Detta för att
PB jämfört med andra plaster, exempelvis PE och PP, har överlägset bäst egenskaper när det
gäller vilka temperaturer som den klarar. Rör av PB kan användas vid temperaturer mellan 30°C och 100°C. (Edshammar, 2002)
Polyisobuten, PIB, som är isomer till polybuten, var den första polyolefinen som tillverkades i
industriell skala. I byggbranschen återfinns denna polymer i lim, ytbeläggningar och olika
typer av tätningar. En sampolymer av polyisobuten (PIB) och isopren bildar butylgummi som
ofta förekommer som olika typer av gummitätningar. (Edshammar, 2002)
POLYKARBONAT (PC)
Polykarbonat är en amorf termoplast med en relativt komplex struktur. PC baseras ofta på
ämnet bisfenol A (BPA). Monomeren är uppbyggd av kol, väte och syre där bland annat två
stycken bensenringar ingår vilket visas i Figur 3.5. (Bruder, 2012)

Figur 3.5 Monomeren som bildar polykarbonat vid upprepning
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PC är en klar plast som lätt kan förväxlas med klara akrylplaster som exempelvis PMMA, Biron
(2013). Polykarbonatplasten utmärker sig dock som mycket slitstark och med hög slagseghet,
Bruder (2012). Utan någon tillsats är dock PC inte särskilt lämpad att användas utomhus då
den är känslig mot både UV-ljus och fukt, Biron (2013). Plasten har dock enligt
Naturskyddsföreningen (2014) goda dielektriska egenskaper.
Största användningsområde för PC är som ersättning för glas i byggbranschen. Det förkommer
PC i fönsterrutor och paneler till bland annat växthus och skyltfönster. Plasten har genom sina
egenskaper som en lätt och stark plast blivit ett mycket populärt material för arkitekter att
använda. (Edshammar, 2002)
Den globala efterfrågan på karbonatplast är en av de plasttyper som ökar snabbast,
Naturskyddsföreningen (2014).
POLYETEN (PE)
Polyeten är den vanligaste och mest tillverkade plasten i världen och är också den plastfamilj
som kan göra sig uttryck i flest varierande egenskaper, Edshammar (2002). Uppbyggnaden av
polyeten är simpel i jämförelse med många andra plaster. Polyeten består av endast kol och
väte och tillhör den kategori plaster som kallas för olefiner. Polyeten består av en rad
monomerer som kallas eten, se Figur 3.6. (Bruder, 2012)

Figur 3.6 Monomeren eten som vid upprepning bildar Polyeten

PE har goda mekaniska egenskaper och är en flexibel termoplast som är lätta forma. Polyeten
har goda isolerande egenskaper även i väta men är dock mycket känsliga mot värme, UV-ljus
och annan yttre påverkan. (Biron, 2013) Däremot är polyeten resistent mot vatten,
saltlösningar, alkoholer och de flesta syror, Edshammar (2002).
Då polyeten består av både amorfa och kristallina zoner och klassas därför som en delkristallin
plast. Med ökad kristallisation ökar även polymerens densitet eftersom de amorfa områdena
har lägre densitet än de kristallina. (Edshammar, 2002)
Polyeten kan variera i densitet, transparens och hårdhet, Naturskyddsföreningen (2014).
Beroende på materialets densitet delas PE ofta in i olika grupper. PE kännetecknas och klassas
dock som en lätt plast med låg densitet oavsett indelning. (Biron, 2013)
·

PE-LD (lågdensitets-PE) 0,910-0,940g/cm3

·

PE-LLD (linjär lågdensitets-PE)0,915-0,925g/cm3

·

PE-MD (medeldensitets-PE) 0,926-0,940g/cm3
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·

PE-HD (högdensitets-PE)>0,941g/cm3

Vanligast förekommande i byggbranschen är enligt PlasticEurope (2018) PE-LD och PE-HD. De
olika densiteterna medför olika egenskaper. Med högre densitet följer generellt högre
smälttemperatur, draghållfasthet och hårdhet. Samtidigt som polymerens transparens,
slagseghet och tålighet mot sprickor reduceras. (Edshammar, 2002)
PE-LD förkommer främst som filmer och är den typ av polyeten som är mest genomskinlig,
Edshammar (2002).
PE-HD har i princip samma egenskaper som PE-LD men klarar både högre temperaturer och
krypning bättre på grund av att den är något styvare. PE-HD har även lägre friktionskoefficient
och har högre hållfasthet. Plasttypen har en högre densitet än de tidigare nämnda och
förekommer till skillnad från PE-LD och inte lika ofta som film. (Biron, 2013)
I byggsektorn förekommer PE ofta som folie, rör, kanaler eller som större tankar för
exempelvis vatten. PE i mjukare form återfinns i termisk isolering för tak, golv, väggar, rör och
installationer. (Biron, 2013)
Egenskaperna hos polyeten, oavsett densitet, kan förändras om den binds ihop
tredimensionellt. Det bildas då en tvärbunden, förnätad polyeten som benämns PE-X. PE-X har
bättre kryphållfasthet och åldersbeständighet än PE. PE-X är vanligt förekommande i
varmvattenrör, kabelmantling och förnätad cellplast. (Edshammar, 2002)
POLYETENTEREFTALAT (PET)
PET, polyetenereftalat, hör till den grupp plaster som i dagligt tal kallas för polyester. PET hör
till en av de vanligaste typerna av polyesterar och är en termoplast som kan varar antingen
amorf eller delkristallin. Av alla plasttyper som klassas som en polyester så har PET den
enklaste uppbyggnaden. Monomeren är uppbyggd av kol, väte och syre, se figur 3.7. (Bruder,
2012)

Figur 3.7 Monomeren som bildar PET vid upprepning

PET har generellt sett goda mekaniska egenskaper och har i många avseenden bättre
egenskaper än många andra polyestrar. PET har mycket bra dielektriska egenskaper och är
tålig mot UV-ljus. En egenskap som begränsar användningen av PET är dess känslighet mot
höga temperaturer. PET bryts ned av vatten som överstiger 60°C och är dessutom inte särskilt
tålig mot varken syror, alkoholer eller andra kemiska produkter. (Biron, 2013)
För gemene man är användningen av PET kanske mest känd för dess förekomst i så kallade
PET-flaskor. Mer än hälften av all PET går till just detta. I byggbranschen förekommer dock
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plasten i betydligt mindre skala och då ofta i mindre plastprodukter för bland annat
elinstallation. (Biron, 2013)
POLYMETYLMETAKRYLAT (PMMA)
Det finns många olika akrylpolymerer med vitt skilda egenskaper. Den överlägset mest
använda akrylplasten är polymetylmetakrylat, PMMA. Polymetylmetakrylat kännetecknas
som en styv, klar och hård termoplast. I folkmun kallas ofta denna plast för plexiglas. PMMA är
en amorf plast uppbyggd av monomeren metylmetakrylat (MMA), se Figur 3.8. (Edshammar,
2002)

Figur 3.8 Metylmetakrylat (MMA) som genom upprepning bildar polymeren PMMA.

Fördelarna med denna plast är att den har mycket hög transparens (98 procent), bra UVbeständighet och goda optiska egenskaper, Bruder (2012). PMMA har högre slagseghet och
bättre väderbeständighet än många andra polymerer som exempelvis polystyren (PS),
Edshammar (2002). Däremot har PMMA enligt Biron (2013) lågt slagmotstånd och är ytterst
brandfarlig. PMMA är heller inte särskilt reptålig, Bruder (2012).
Cirka 30 procent av all PMMA-användning går till byggsektorn. Där återfinns polymeren ibland
annat i golvmaterial, sanitetsföremål, paneler, trappor, fönster och lampor. (Edshammar,
2002)
POLYPROPEN (PP)
Polypropen är en delkristallin termoplast. Polypropen består av endast kol och väte, precis som
polyeten (PE) och polybuten (PB), och hör därför till de plaster som kallas olefiner. Polypropen
är uppbyggd som en kedja av monomeren propen enligt Figur 3.9. (Bruder, 2012)

Figur 3.9 Monomeren propen som genom upprepning bildar polypropen
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Polypropen är en av de fem produktionsvolymmässigt viktigaste plasttyperna i Europa,
Naturskyddsföreningen (2014). Enligt Edshammar (2002) är PP volymmässigt den tredje
största syntetiska polymeren där tillväxten dessutom förväntas öka. Polypropen en av de
plaster med mest varierande och mångsidiga egenskaper, Edshammar (2002).
PP kännetecknas som en plast med låg densitet som har goda dielektriska egenskaper även i
väta. PP har även mycket bra beständighet mot kemikalier Ren polypropen klarar varken
värme, ljus eller kontakt med metaller särskilt bra. Därför behövs stabiliserande tillsatser för
att polypropen ska kunna användas över huvud taget. (Edshammar, 2002)
Polypropen används bland annat i textilier, färg och fyllnadsmassor samt plastdelar så som
fläktar, luftfilter och dörrhandtag, Biron (2013). Polypropen återfinns också i tätskikt som
exempelvis folie eller duk, Bokalders och Block (2014).
POLYSTYREN (PS)
Polystyren är en amorf termoplast som enligt Naturskyddsföreningen (2014) tillhör en av de
vanligaste och viktigaste plasttyperna i Europa.
Polystyren är en polymer som byggs upp av monomeren styren som illustreras i Figur 3.10.
Styren innehåller kol och väte som också bildar en bensenring. Polystyren har en oregelbunden
struktur av monomererna där bensenringarna är slumpmässigt fördelade i polymeren.
(Bruder, 2012)

Figur 3.10 Monomeren styren som genom upprepning bildar polystyren

Polystyren är en hård och styv plast, som är lätt att bearbeta. Det är en glasklar plast med hög
glans. (Edshammar, 2002)
PS har goda mekaniska egenskaper med både bra elektriskt och termiskt isolerande
egenskaper. PS står dock varken emot ljus, värme eller kyla särskilt bra. (Biron, 2013)
Edshammar (2002) förklarar att polystyren kan gulna och bli spröd om den används utomhus.
Det är därför vanligt att PS innehåller tillsatser för att få bättre egenskaper, Biron (2013).
PS används i närmare 50 procent av fallen till förpackningar och har genom tiderna varit en av
de billigare plasttyperna och förekommer därför i många fall i engångsartiklar, Bruder (2012).
I byggbranschen används polystyren främst till cellplastisolering men kan även förekomma i
mindre delar tillhörande ventilation, belysning, sanitet eller annan inredning, Biron (2013).
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Expanderad polystyren, EPS, tillverkas genom att pentan eller hexan tillsätts vid tillverkningen
av polystyren. Precis som namnet avslöjar sker tillverkningen genom att materian expanderas
cirka 80 gånger dess ursprungliga volym och värms upp för att sedan svalna och formges. EPS
förekommer som bland annat förpackningsmaterial och engångsmaterial men dess viktigaste
marknad är dock som isoleringsmaterial inom byggsektorn. (Edshammar, 2002)
POLYURETAN (PUR)
Polyuretan är en stor grupp av plastmaterial. Det kan förekomma både som härdplast eller
termoplast och är därför en plast som återfinns på många ställen. (Edshammar, 2002)
Kemin och tekniken bakom tillverkningen av PUR är med god marginal mycket mer komplex
än någon tidigare nämnd plasttyp. Kortfattat bildas PUR genom att isocyanater reagerar med
flervärda alkoholer, även kallade polyoler. Metendifenyldiisocyanat, MDI, och
toluendiisocyanat, TDI, är de vanligaste isocyanaterna i PUR och alkoholen utgörs av
polyester-, polyeterpolyol eller någon annan typ av flervärd alkohol. Monomeren som bildar
PUR illustreras i Figur 3.11. (Edshammar, 2002)

Figur 3.11 Monomeren som genom upprepning bildar PUR

PIR kan kort sammanfattas som en förbättrad variant av PUR, PU Nordic (u.å). Detta eftersom
PIR i jämförelse med PUR har både högre brandsäkerhet och dimensionsstabilitet.
PUR och PIR kännetecknas av mycket goda värmeisolerande egenskaper. Styvheten på plasten
fås genom tillsatser av olika tvärbindande ämnen. (Naturskyddsföreningen, 2014)
Polyuretan används i många olika produkter men är vanligast i byggbranschen. Där
förkommer PUR främst som isolering, i olika former och konsistenser, men återfinns även i lim,
fogskum samt ytbehandlingar som färger och lacker. (Edshammar, 2002)
Fast polyuretanskum, PIR, används som en effektiv isolering i byggnader, PU Nordic (u.å).

Sida 22 av 81

POLYVINYLKLORID (PVC)
Polyvinylklorid, mest omtalad som PVC, är den näst största plastfamiljen sett till tillverkning
efter Polyeten, Edshammar (2002). Enligt PlasticsEurope (2018) är PVC den vanligast
förekommande plasten i byggbranschen.
PVC är även den enkelt uppbyggd med skiljer sig från övriga basplaster då den inte bara består
av kol och väte utan även klor. Monomeren som PVC-polymeren är uppbyggd av redovisas i
Figur 3.12 nedan. (Bruder, 2012)

Figur 3.12 Monomeren vinylklorid som genom upprepning bildar polyvinylklorid

Polyvinylklorid är en amorf termoplast plast vars egenskaper går att påverka och variera i
många olika varianter. PVC kan tillverkas som allt från mycket mjuk plast till helt styv och hård
plast. (Bruder, 2012)
Genom att använda tillsatsmedel, tillverka PVC med olika transparens, färg, flexibilitet och
materialstyrka, Naturskyddsföreningen (2014).
Generellt är PVC en instabil polymer som därför tillförs stabilisatorer. En hård PVC brukar
benämnas PVC-U och en mjuk för PVC-P. PVC-U kännetecknas med hög densitet och mekanisk
styrka. Materialet har goda elektriska egenskaper vid låga spänningar och frekvenser. PVC-U
har även god kemikalieresistens och har ett bra motstånd mot brand. (Edshammar, 2002)
Detta brandskydd beror enligt Naturskyddsföreningen (2014) på att PVC har ett högt
klorinnehåll. PVC-U är däremot känslig mot ljus och kräver därför någon typ av tillsats i fall
plasten ska användas utomhus, Edshammar (2002).
PVC-P består av en blandning av PVC-polymer och mjukningsmedel. Förhållandet mellan dessa
varierar men vanligtvis tillverkas PVC-P med mellan 20 till 50 procent mjukningsmedel. De
mekaniska egenskaperna varierar beroende på vilka mjukningsmedel som använts vid
tillverkningen. PVC-P är känslig mot syror och alkalier och vid höga halter av organiska
mjukningsmedel är PVC-P även brandfarlig om inga tillsatser med flamskyddande egenskaper
tillsätts. (Edshammar, 2002)
I Sverige är förhållandet mellan mjukgjord och hårdgjord PVC i princip 50/50. Majoriteten av
den mjukgjorda plasten går till plastgolv och av den hårdgjorda till rör och kopplingar.
(Edshammar, 2002)
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Cirka 50 procent av all PVC-plast som framställs används inom byggsektorn, Bruder (2012).
Där återfinns den i folie, golvmaterial, vatten-, el- och avloppsrör, fönsterkarmar, takavvattning
och fasad- och takmaterial, Bokalders och Block (2014).
Störst andel av PVC går till rör och installationer. På grund av ekonomiska skäl har PVC-rör
inom byggandet i Sverige i princip konkurrerat ut stål- och betongrör som tidigare varit
vanliga. (Edshammar, 2002)
ÖVRIGA PLASTER
Akrylnitril-butadien-styren (ABS)
ABS är en amorf termoplast som bäst beskrivs som en sampolymer av akrylnitril, butadien och
styren, precis som namnet avslöjar, Svensk Plastindustriförening (2007). Syftet med
sampolymeriseringen är att förbättra egenskaper hos polymeren så som slagseghet, styvhet,
kemikalie- och värmebeständighet bland annat, Edshammar (2002). ABS blandas ofta med
andra polymerer, exempelvis PC och PA, för att förbättra dess egenskaper, Biron (2013).
Polybutentereftalat (PBT)
PBT är en polymer uppbyggd av buten och tereftalsyra, Naturskyddsföreningen (2014). PBT
är precis som PET en polyester och är uppbyggd på liknande sätt och har därmed också
liknande egenskaper, Bruder (2012). PBT är dock något mer flexibel och kristalliserar
snabbare än PET, Edshammar (2002). PBT kan förekomma i kablar eller i mindre plastdetaljer
i till exempel fönster, Naturskyddsföreningen (2014).
Polyoxymetylen (POM)
POM, även kallad acetalplast eller polyformaldehyd, är en av få plaster som inte tillverkas av
råolja. POM tillverkas istället med formaldehyd som bas. POM är en mycket kristallin plast och
hör till de polymerer som är både styvast och starkast. (Edshammar, 2002)
Formalaldehyd är vanligt förekommande i lim. I byggbranschen återfinns formalaldehyd i
limmade skivor som exempelvis OSB, MDF och Plywood. (Bokalders & Block, 2014)
TILLSATSER
Tillsatser, även kallat additiver, tillförs ofta i plastmaterialet för att förhindra nedbrytning och
underlätta bearbetningen av plasten. Det är många gånger tillsatserna som gör att
plastprodukten har de specifika egenskaperna som behövs för dess användning. (Edshammar,
2002)
Tillsatserna i plasten utgör ofta en stor del av plastens totala vikt och kan i vissa fall uppgå till
50 procent av plasten. Snittet för en plast ligger dock, enligt Naturskyddsföreningen (2014), på
15 procent tillsatser.
Tillsatserna brukar delas in i tre olika grupper:
·
·

Funktionella additiver
Fyllmedel

·

Förstärkningsmedel

Sida 24 av 81

För att plasten ska få önskade egenskaper tillsätts ofta kemikalier som fungerar som
funktionella additiver. Vanligt förekommande är att additiver tillsätts för att stabilisera plasten
med exempelvis flam-, värme- eller UV-skyddande egenskaper. Även färgämnen, antioxidanter
och mjukningsmedel är exempel på additiver som kan tillsättas till polymererna för att plasten
ska få rätt funktion. (Edshammar, 2002)
Tillsatser i form fyllmedel förändrar plastens mekaniska och fysikaliska egenskaper. Dessa
tillsatser kan ändra egenskaper hos plasten så som elektriska och isolerande egenskaper samt
slagseghet, hårdhet och styvhet. (Edshammar, 2002)
Förstärkningsmedel, som ofta utgörs av fiber, tillsätts för att förstärka plasten och öka dess
hållfasthet, Bruder (2012). Med denna typ av tillsats kan plaster konkurrera med andra
material även i belastade konstruktioner, Edshammar (2002).
Acceleratorer/katalysatorer
Acceleratorer och katalysatorer adderas till plasten med primärt syfte att underlätta
tillverkningsprocessen genom att påskynda polymerisationsprocessen. Accelerationer
används i framställning av många plaster, ett exempel är antimontrioxid som ofta används som
katalysator av PET. (Naturskyddsföreningen, 2014)
Antioxidanter
Antioxidanter används för att motverka den oxidativa processen som kan uppstå vid till
exempel upphettning, exponering av UV-ljus eller ozon. Den oxidativa processen bryter ned
plasten vilket man vill förhindra genom att tillsätta antioxidanter. (Naturskyddsföreningen,
2014)
Värmestabilisatorer är en typ av antioxidant som ofta tillsätts för att undvika att polymerer
faller sönder när de tillverkas. Antioxidanter omfattar bland annat grupper som PAH,
aromatiska aminer och fenolföreningar. (Naturskyddsföreningen, 2014)
Flamskyddsmedel
Flamskyddsmedel är en av de vanligaste tillsatserna och tillsätts till många olika produkter.
Flamskyddsmedel tillsätts för att plasten ska få ett bättre motstånd mot brand antingen för att
fördröja eller helt undvika brand. Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel, men det mest
omtalade är olika typer av bromerade flamskyddsmedel (Naturvårdsverket, 2018e)
Mjukgörare
Mjukgörare tillsätts till plasten för att göra den mjukare och mer flexibel. Mjukgörare
förekommer främst i PVC men även i PA och akrylatplaster så som PMMA. Givetvis förekommer
mjukgörare i andra plasttyper också. (Naturskyddsföreningen, 2014)
De mest omtalade mjukgörarna är ftalater som är en stor grupp av ämnen. Det finns många
olika varianter av ftalater med olika egenskaper som varieras beroende på dess uppbyggnad.
(Naturskyddsföreningen, 2014)
I byggbranschen förkommer ftalater främst som mjukgörare i PVC-plast, så som till exempel
plastmattor, Bokalders och Block (2014). Bisfenol A, fosfater, paraffiner och bensoater är andra
exempel på mjukgörande additiv, Naturskyddsföreningen (2014).
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3.2 PLAST UR ETT HÄLSO- OCH MILJÖPERSPEKTIV
Dagens användning av plast är på många sätt ohållbar. Naturskyddsföreningen (2014)
beskriver två av huvudproblemen med plaster som plastkemikaliernas toxiska effekter samt
nedskräpningen av plast. Med åren har oron för mängden plastavfall ökat och enligt
Världsnaturfonden finns det många experter och forskare som visar på att plastavfallet blivit
ett globalt miljöproblem, WWF (2016).
För att kunna beskriva plasters miljöpåverkan finns flera olika faktorer som spelar in. Skrifvars
(2016) menar att några av de faktorer som spelar stor roll för hur stor miljöpåverkan blir är
produktens livslängd, möjligheten till materialåtervinning och andelen förnyelsebar råvara.
Samtidigt är en av våra största utmaningar för miljön de ökade utsläppen av växthusgaser
vilket även gör att plastens tillverkningsprocess är relevant ur ett miljöperspektiv.
För att underlätta arbetet mot ett hållbart samhälle finns det i Sverige ett miljömålssystem som
främst består av 16 stycken miljökvalitetsmål. Tre av dessa definieras av Sveriges Riksdag
enligt följande. (Sveriges Miljömål, 2018)
God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”
Giftfri miljö
”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”
Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det
globala målet kan uppnås”
(Sveriges Miljömål, 2018)
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Utöver miljökvalitetsmålen finns även 17 stycken etappmål uppsatta inom områden för avfall,
biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat, Sveriges Miljömål (2018).
Naturvårdsverkets uppföljningsrapport om de svenska miljömålen visar att Sverige inte
kommer kunna nå de uppsatta miljömålen till utsatt tid med nuvarande styrmedel och andra
statliga åtgärder. För att kunna nå dessa måste takten öka drastiskt. Miljöpåverkan från
byggsektorn visar på en nedåtgående trend, om än inte tillräcklig, men det stora behovet av
nya bostäder innebär stora utmaningar för byggsektorn. (Naturvårdsverket, 2018d)
Det är därför viktigt att byggsektorn tar sitt ansvar även lägger fokus på hållbar
avfallshantering samt hållbara materialval så att en giftfri och god bebyggd miljö kan uppnås
med minskad klimatpåverkan.

. .

INFORMATION OM PRODUKTER & MILJÖ INOM BYGGBRANSCHEN

Inom byggbranschen finns relativt mycket tillgänglig information om olika produkter eftersom
man inom branschen är överens att sådan produktinformation är nödvändig. Det finns dock
flera olika system som redovisar produktinformation. De mest använda verktygen är de
digitala databaserna, SundaHus, Byggvarubedömningen och BASTA. (Bokalders & Block,
2014)
SundaHus är en databas som redovisar miljödata för olika produkter i syfte att göra det lättare
för byggsektorn att göra hållbara och medvetna materialval. SundaHus vill genom att
strukturerat redovisa information påskynda processen med att fasa ut farliga ämnen i
produkter för att främja människors hälsa och kunna bidra till en giftfri och god bebyggd miljö.
(SundaHus, 2018)
Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande förening som ägs av flera stora aktörer
inom bygg- och anläggningssektorn. Syftet med byggvarubedömningen är att sträva mot en
giftfri och god bebyggd miljö genom att redovisa en hållbarhetsbedömning av olika varor. BVB
har även som mål att genom en transparent bedömning tillhandahålla information om varor
för att också kunna främja produktutvecklingen av dessa. (Byggvarubedömningen, u.å)
BASTA är ägt av både Sveriges Byggindustrier och IVL Svenska Miljöinstitutet och har också
syfte att fasa ut farliga ämnen för att bidra till en giftfri miljö. I databasen bedöms produkten
utifrån olika krav på kemiskt innehåll. (BASTA, 2018)

. .

ARGUMENT FÖR PLAST INOM BYGGBRANSCHEN

Byggbranschen tillhör en av de branscherna där det fortfarande på olika sätt går att försvara
plasten ur ett miljöperspektiv. Plasten förespråkas ofta på grund av dess stora viktfördelar i
jämförelse med andra material. Med en lätt plastprodukt, kan utsläpp och föroreningar
minskas då materialet transporteras. (Biron, 2013).
PlastInformationsRådet (2013) menar också på att plasttillverkningen endast använder en
liten del av den totala tillgången som finns av råolja och att den dessutom används mycket
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effektivt. Faktum är att tillverkningsprocessen av plast är mer energieffektiv än många
alternativa material, PlastInformationsRådet (2013).
Plasten lagrar också mycket energi som går att få ut som värme eller el vid förbränning. Nästan
hälften av den energi som gått åt för att tillverka produkten kan sedan utvinnas vilket är nästan
lika mycket energi som fås ut av förbränning av eldningsolja. Fördelen med plast är att den
tidigare används till något nyttigt innan den förbränns. (PlastInformationsRådet, 2013)
I byggsektorn kan vissa plastmaterial även motiveras ur ett livscykelperspektiv, då plast med
goda värmeisolerande egenskaper minskar energianvändning för en byggnad i stort, Biron
(2013). Även plastens långa livslängd med minimalt underhåll är en egenskap som enligt
PlastInformationsRådet (2013) bidrar till ett hållbart byggande.

. .

PLASTERNAS TOXICITET

Att bedöma plasters toxicitet och farlighet för hälsa och miljö är svårt då det beror på många
olika parametrar. Dels beror det på vilka byggstenar och kemikalier som ingår i plasten men
också på hur och var plasten används.
Det finns i dagsläget ingen lagstiftning som reglerar plastens eller polymerens påverkan på
hälsa och miljö. Däremot finns system inom EU som klassar och reglerar olika ämnen och
kemikalier. Enligt Kemikalieinspektionen (2017) ökar förekomsten av kemikalier i takt med
den ökade konsumtionen i Sverige. Även om kemikalierna är nödvändiga och behövs i
samhället till olika ändamål kan många av dessa kan vara skadliga för hälsa- och miljö.
Kandidatförteckningen, även kallad kandidatlistan, listar särskilt farliga ämnen i EU:s
kemikalieförordning REACH. Förteckningen över så kallande SVHC-ämnen, särskilt farliga
ämnen, har tagits fram av den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Ämnena på denna
listan är sådana som bör fasas ut och kan komma att bli förbjudna inom EU. För att klassas som
ett SVHC-ämne ska ämnet ha minst en av följande egenskaper:
·

CMR - Cancerframkallande, mutagen eller reproduktionstoxisk (Kemikalier som
kan orsaka cancer, förändra DNA eller skada reproduktionssystem)

·

PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt (Kemikalier som är
svårnedbrytbara och ackumuleras i livsmedelskedjan. Det vill säga koncentrationen
av ämnet ökar ju högre upp i livsmedelskedjan den kommer)

·

vPvB - Mycket persistent eller mycket bioackumulerande

Om ämnet inte har någon av dessa egenskaper kan den dock klassas i kandidatförteckningen i
fall ämnet ändå visat sig ge allvarliga eller bestående skador på människors hälsa eller miljö.
Ett exempel på en sådan egenskap är hormonstörande kemikalier, även kallat endokrina
störare. (ECHA, 2018)
ChemSecs SIN-lista är en kompletterande lista till kandidatförteckningen. Denna lista tar även
den upp ämnen som identifierat som ett särskilt farligt ämne. ChemSec har dock identifierat
och klassat fler ämnen än de som hamnat i kandidatförteckningen. SIN-listan använder sig av
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samma klassificeringssystem som kandidatförteckningen och utgår ifrån ovannämnda ”SVHCkriterier”. Den ända skillnaden är därför att SIN-listan inte ligger bakom någon lagstiftning
eller förordning och har därmed inte heller samma ”giltighet” som REACH:s
kandidatförteckning. Syftet med SIN-listan är främst att accelerera utfasningen av särskilt
farliga ämnen. (ChemSec, 2018)
Genom dessa klassificeringar så kan plastens ingående byggstenar, även kallat monomerer,
klassas i enlighet med EU:s kemikalielagstiftning. Som tidigare nämnt består dock en plast
sällan av rena polymerkedjor vilket innebär att mer eller mindre farliga additiver kan ha
tillsats. Det innebär att en plast som innehåller tillåtna monomerer inte heller måste utredas
vidare innan den används i en produkt även om problematiska additiv tillsätts.
(Naturskyddsföreningen, 2017)

. .

PLASTERNAS KLIMATPÅVERKAN

Gemensamt för samtliga plasttyper är att de i princip uteslutande tillverkas av råolja, en av
jordens ändliga resurser. Enligt Naturskyddsföreningen (2017) går cirka 8 procent av all råolja
i världen åt till att tillverka olika typer av plaster. Edshammar (2002) fortsätter att förklara att
ungefär hälften av dessa 8 procent går åt till själva produkten och hälften går åt som energi vid
tillverkningen.
Genomsnittligt är klimatpåverkan för 1 kg ny råvara är enligt Naturvårdsverket (2018c) 2,3 kg
CO2-ekvivalenter medan den för återvunnen råvara är 0,7 kg CO2-ekvivalenter. Figur 3.13
rangordnar vanliga termoplaster utifrån hur stor dess klimatpåverkan är enligt
Naturvårdsverket (2018c).
ABS
PET
PS
PVC
PE-LD
PE-HD

Figur 3.13 Rangordning av vanligt förekommande termoplaster. Högst upp har högst klimatpåverkan
enligt Naturvårdverket (2018c)

De tre översta plasterna i pyramiden i Figur 3.13 har en klimatpåverkan över snittet och de
fyra undre har klimatpåverkan under snittet, Naturvårdsverket (2018c). Även Stenmarck et al.
(2018) menar att ABS är den plasttyp som har högst påverkan och PP lägst. En faktor som
spelar stor roll för klimatpåverkan är åtgång av vatten och energi vid tillverkningen av plast,
Naturvårdsverket (2018c).
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Enligt Ellen MacArthur Foundation (2017) varierar energiåtgången hos plaster baserade på
fossil råvara mellan 60-120 MJ per kg tillverkad plast. För plaster baserade på förnyelsebar
råvara är energianvändningen hälften så stor, Ellen MacArthur Foundation (2017).
Plastens klimatpåverkan beror också på hur den används. Plastens livslängd, eller kanske
främst hur länge produkten används, har stor betydelse för vilket klimatavtryck plasten har ur
ett livscykelperspektiv. En plast som ses som engångsplast är en plast som efter att ha använts
en gång direkt blir avfall. Det kan alltså endast gå några dagar från det att en plast tillverkats
till att den betraktas som avfall. (Naturvårdsverket, 2018c)

. .

PLAST SOM AVFALL

Avfall är, enligt lagstiftningen, ett ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med, avser
göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Avfallsdefinitionen finns i 15 kap. 1 §
miljöbalken och motsvarar definitionen i EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG).
Sommaren 2011 fick Sverige ett femtonde kapitel i miljöbalken och en helt ny avfallsförordning
till följd av EU:s avfallsdirektiv. I dessa direktiv finns en tydlig avfallshierarki om hur avfall bör
hanteras inom EU. Prioriteringsordningen ser ut som följande, vilket också illustreras i Figur
3.14;
·

Undvik uppkomst

·

Minimera uppkomst

·

Återanvändning

·

Materialåtervinning

·

Energiåtervinning

·

Förstöring

·

Deponering

Figur 3.14 Illustration av avfallshierarkin enligt Naturvårdsverket (2000)
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Under de senaste åren har nästan 10 miljoner ton bygg- och rivningsavfall uppmätts från
byggindustrin varje år. Det innebär att byggsektorn står för cirka en tredjedel av allt avfall i
landet om man räknar bort avfallet från gruvindustrin. Sett till primäravfall, det av fall som
uppkommer i samband med produktion och konsumtion, är byggbranschen den bransch som
genererar mest avfall. (Naturvårdsverket, 2018a)
Det avfall som kommer från byggsektorn består av många olika material. Ett av dessa material
är plast. Enligt statistik från Naturvårdsverket (2018b) var plastavfallet inom byggverksamheter i Sverige för år 2016 den femte viktmässigt största kategorin av avfall efter
jordmassor, mineraler, trä och metaller.
Enligt samma statistik från Naturvårdsverket (2018b) uppkommer det i Sverige kring 60 000
ton plastavfall varje år i byggbranschen. Hur mycket av den plasten som återvinns är relativt
okänd men Naturvårdsverket (2018c) uppskattar att endast 2 procent av plastavfallet går till
direkt materialåtervinning, vilket är betydligt lägre än andra branscher i Sverige.
Totalt sätt materialåtervinns cirka 35 till 40 procent av plastavfallet i Sverige medan
resterande andel förbränns och energiåtervinns. Endast några ynka procent går till deponi
vilket är lite i jämförelse med andra europeiska länder. (PlasticsEurope, 2018)
När plaster går till materialåtervinning sker återvinningen i de allra flesta fall med mekanisk
återvinning. Termoplaster kan sorteras och smältas ner för att omformas till nya produkter.
Teoretiskt kan denna process ske oändligt med gånger, men praktiskt återvinns en plast
ungefär mellan 5 till 7 gånger. Efter det är det svårt att återvinna materialet till ett användbart
råmaterial. (Bokalders & Block, 2014)
Härdplaster kan däremot inte smältas ned så som termoplaster på grund av dess starka
tvärbindningar vilket enligt Bruder (2012) gör härdplasterna mycket svåra att
materialåtervinna.
Det finns dock förutom mekanisk återvinning även kemisk återvinning. Kemisk återvinning
möjliggör för oändlig återvinning av materialet, då plasterna kan renas från farliga ämnen och
tillsatser som annars förstör den mekaniska återvinningen. Kemisk återvinning är dock
betydligt mer energikrävande än den mekaniska återvinningen. Detta då den mekaniska
återvinningen kräver rena plastflöden för att fungera. (Energiföretagen Sverige, 2018)
För att underlätta sorteringen av de olika plasttyperna vid materialåtervinning är det vanligt
att plasten märks likt symbolerna i Figur 3.15. Nummer 7 används för övriga plaster och kan
märkas med specifik plasttyp för förtydligande. (Bruder, 2012)

Figur 3.15 Märkning av plaster för lättare sortering och återvinning (Bruder, 2012)
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Som en del i att bedöma plastens miljöpåverkan ingår det att titta på hur lätt plasten är att
återvinna och återföra i ett cirkulärt kretslopp. Återvinningen fungerar utmärkt på de
produkter som endast består av ett material och som inte innehåller några farliga kemikalier
och tillsatser. (Naturskyddsföreningen, 2017)
Verkligheten ser dock annorlunda ut då produkter ofta består av flera olika material samt
farliga tillsatsämnen. Detta är faktorer som i många fall försvårar återvinningen och drar ner
andelen procent av plastavfallet som faktiskt kan materialåtervinnas (Naturskyddsföreningen,
2014)
Enligt en studie gjord av Naturvårdsverket (2018c) minskas klimatpåverkan med minst 68
procent vid materialåtervinning av vanliga termoplaster i jämförelse med tillverkning från ny
råvara. Studien visar också att minskningen är olika för olika typer av plaster eftersom olika
plaster kräver olika mycket energi vid både tillverkning och återvinning. Det betyder att den
minsta klimatpåverkan vid tillverkning av en ny produkt fås när så stor andel som möjligt av
med exempel på hur stor minskningen är på klimatpåverkan vid materialåtervinning kontra
ett helt nyproducerat plastmaterial. (Naturvårdsverket, 2018c)
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Figur 3.16 Minskad klimatpåverkan för några vanliga termoplaster, enligt Naturvårdsverket (2018c), vid
återvunnen råvara i jämförelse med ny råvara

När plasterna inte kan materialåtervinnas på grund av olika anledningar förbränns plasten för
att kunna ta till vara på den energi som finns i plasten. Vid fullständig förbränning av plast
avges vatten och koldioxid. Koldioxid som i sin tur bidrar till växthuseffekten. I många fall, och
då i synnerhet vid förbränning av blandat avfall, kan det vara svårt att uppnå den optimala
förbränningstemperaturen. Detta kan resultera i flera ofullständigt förbrända produkter som i
vissa fall kan vara giftiga. (Naturskyddsföreningen, 2014)
I Sverige finns dock enligt Åsa Stenmarck behovet av energiåtervinning i form av värme som
värmer upp bostäder med fjärrvärmenät, Energiföretagen Sverige (2018). Ur det perspektivet
kan förbränning av plast ge relativt mycket energi tillskillnad från en del andra material som
förbränns. På så sätt kan delar av den energi som gått åt vid tillverkningen nyttjas till värme.
(Naturskyddsföreningen, 2014)
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Även om både materialåtervinning och energiåtervinning är bättre sätt att hantera avfallet på
än deponi är uppkomsten av avfall det som i första hand bör förhindras och förebyggas för att
nå en cirkulär ekonomi gällande plast, Naturvårdsverket (2000). Enligt Åsa Stenmark är
plastanvändningen i Sverige, som den ser ut idag, långt ifrån cirkulär, Energiföretagen Sverige
(2018).
Till skillnad från materialåtervinning kan minskad användning av plast spara all energi och all
råvara som krävs för en ny produkt. När plast återvinns så ersätts ny plastråvara med
återvunnen, men den energi som krävs för att tillverka produkten kvarstår. Att förebygga
uppkomsten av materialet är således det mest resurseffektiva sättet att hantera
avfallsproblematiken på. (Naturvårdsverket, 2015)
Trots väl fungerande avfallshantering i Sverige finns det plast som hamnar i haven och på land
i form av skräp. All denna plast är där på grund av den mänskliga faktorn, att plasten inte slängs
på rätt ställe. (Naturskyddsföreningen, 2017)
All den plast som någon gång spridits i miljön anses enligt Naturskyddsföreningen (2014)
finnas kvar i naturen. Antingen som hela plastprodukter, delar av produkter, mikroplaster eller
ännu mindre delar som monomerer, Naturskyddsföreningen (2017). Denna plast kan i sin tur
vara direkt farlig och ge stora negativt miljömässiga konsekvenser för både djur och
människor, Stenmarck (2018).
En aspekt som är betydande för plasters miljöpåverkan är plasternas svårnedbrytbarhet.
Bokalders och Block (2014) menar att det ofta pratas om att plaster är svårnedbrytbara
eftersom de är tillverkade av fossila material. Men faktum är att även plaster baserade på
förnyelsebar råvara är svårnedbrytbara. Att plaster är svårnedbrytbara beror dels på
polymerernas storlek och dels på hur de är uppbyggda. Att det finns få biologiska processer
som kan bryta ner plast är också en faktor till plastens svårnedbrytbarhet.
(Naturskyddsföreningen, 2017)
Tidigare sågs svårnedbrytbarheten hos plast som en positiv egenskap som inte heller var
skadlig för hälsa och miljö. Myndigheterna resonerade kring att de stora polymererna inte
förväntades kunna tränga in i kroppens biologiska membran och barriärer. Utifrån dessa
resonemang gjordes bedömningen att ingen nämnvärd dokumentation krävdes i lagstiftningen
för plasternas miljö- och hälsoaspekter. (Naturskyddsföreningen, 2017)
Det finns dock ett stort problem i att påstå att plastens svårnedbrytbarhet är en positiv
egenskap. I själva verket bryts plasten ned, om än väldigt långsamt. UV-ljus, värme och syre är
faktorer som får plast att falla sönder på kemisk väg. Med tiden bryts större bitar av plast ned
till mindre och mindre plastpartiklar, så kallade mikroplaster. Det finns ingen fastställd
definition av vad som räknas som en mikroplast, däremot brukar plastpartiklar mindre än
5mm ofta kallas för mikroplaster. Forskningen kring hur mikroplaster påverkar hälsa och miljö
är inte särskilt omfattande men dock oroväckande då mikroplaster har hittats i flera
vattenlevande arter. Vilket tyder på att mikroplaster inte bara sprids till stora delar av vår
natur utan även existerar i levande organismer. (Naturskyddsföreningen, 2017)
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Plast som hamnar i naturen är enligt Världsnaturfonden ett stort miljöproblem, WWF (2016).
De plaster som hamnar i marina miljöer har under senare år fått stort fokus. I denna miljö
upphör i princip nedbrytningsprocessen av plasten. Vattnet hindrar UV-ljus från att tränga
igenom samtidigt som havet dessutom ofta är kallare och mer syrefattigt än på land
(Naturskyddsföreningen, 2014)
Förpackningsplast är den plastkategori som har högst tendens att spridas i naturen och haven.
Byggprodukter så som rör och isolering tenderar att hamna nära byggplatsen och hamnar
således mer sällan i den marina miljön. (Stenmarck, 2018)
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. .

DE TIO VANLIGASTE PLASTERNAS HÄLSO- OCH MILJÖPÅVERKAN

Nedan följer en kortare bedömning av hur plasternas miljöpåverkan ser ut utifrån olika
perspektiv. Toxicitet, klimatpåverkan och avfall.
POLYAMID (PA)
Monomererna i polyamid har ingen av de egenskaper som krävs för att klassas som en farlig
kemikalie enligt SVHC-kriterierna, ChemSec (2018). Däremot är det inte helt ovanligt att
polyamid innehåller farliga additiv som exempelvis mjukgörare. Så fort plasten innehåller ett
farligt additiv blir polyamiden problematisk ur miljö- och hälsosynpunkt.
(Naturskyddsföreningen (2014)
Likt majoriteten av plaster så tillverkas polyamider av råolja. Undantaget är PA11 som
tillverkas av ricinolja, vilket är en växtbaserad olja. (Edshammar, 2002)
Klimatpåverkan för ett tätskikt i PA är enligt Bokalders och Block (2014) cirka 9,2 kg CO2ekvivalenter per kg material och är därmed långt över snittet för tillverkning av plast som
enligt Naturvårdsverket (2018c) är 2,3 kg CO2-ekvivalenter. Energimängden som går åt till att
tillverka 1 kg Polyamid 6 är även den stor då den beräknats enligt PlasticsEurope (2005a)
uppgå till 120 MJ. Vilket är i det övre skiktet för tillverkning av plaster enligt Ellen MacArthur
Foundation (2017).
Polyamid är en plast som kan återvinnas både kemiskt och mekaniskt, Bruder (2012). Men
innehåller, som tidigare nämnt, ofta mjukgörande tillsatser vilket försvårar återvinningen.
POLYBUTEN (PB)
Polybuten räknas som en av de mer miljöskonsamma plasterna. Detta eftersom polybuten
endast består av kol och väte och är en olefin plast, Bokalders och Block (2014). Monomeren
buten är inte klassad som en farlig kemikalie enligt SVHC-kriterierna, ChemSec (2018).
Polybuten är dock inget undantag när det kommer till att det i flera fall tillsätts farliga additiv,
vilket genast gör plasten problematisk, Naturskyddsföreningen (2014). Polybuten antas ha
liknande påverkan på miljön som andra olefina polymerer (PE och PP). Det vill säga att den
både använder lite energi vid tillverkning och släpper ut mindre koldioxid är genomsnittet.
Bruder (2012) menar att PB går lätt att återvinna.
Butylgummi som innehåller både polyisobuten och isopren bör enligt Bokalders och Block
(2014) undvikas i största möjliga mån. Isopren kan orsaka cancer, misstänks kunna orsaka
genetiska defekter och är även skadlig för vattenlevande organismer, ChemSec (2018).
POLYKARBONAT (PC)
Polykarbonat är en av de plasttyper vars monomerer är faroklassade enligt SVHC-kriterierna.
Bisfenol A som finns i polykarbonat är klassad som både skadlig för miljö och människors
hälsa, ECHA (2018). Enligt ChemSec:s SIN-lista klassas bisfenol A som ett ämne som inte bara
kan utlösa allergiska reaktioner och irritationer i ögon och luftvägar utan även ett ämne som
misstänks kunna skada fertiliteten eller foster, ChemSec (2018).
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Polykarbonat är en relativt energikrävande plast vid tillverkning då den enligt PlasticsEurope
(2005b) kräver 113 MJ för tillverkning av ett kilogram polykarbonat.
PC går enligt Bruder (2012) bra att återvinna, men ses som mer problematisk på grund av att
den innehåller Bisfenol A.
POLYETEN (PE)
Polyeten är precis som polybuten en olefin plast sammansatt som en enkel kol-väteförening
och är därför bland de plaster som är mest skonsamma för miljön, Bokalders och Block (2014).
Bokalders och Block (2014) menar att klimatpåverkan på tätskikt av PE ligger mellan ca 2,6–
2,1 kg CO2-ekvivalenter per kg PE. Enligt PlasticsEurope (2005c) går det åt 77 MJ vid
tillverkning av ett kilogram högdensitets PE. Det innebär att både energianvändningen och
koldioxidutsläppen är låga för tillverkning av polyeten.
Polyeten förekommer ofta i tätskikt och accepteras ur miljö – och hälsoavseende och bör
användas framför exempelvis tätskikt i PVC. Däremot bör PE ändå undvikas i den mån det går
på grund av att den är tillverkad av fossila råvaror. (Bokalders & Block, 2014)
Polyeten är lätt att återvinna men är ändå, enligt Bruder (2012), det plastmaterial som står för
den största nedskräpningen i naturen.
Bio-PE tillverkas av etanol som tagits fram från förnyelsebar råvara. Det kan vara tillverkat av
sockerrör, betor, skogsråvara eller någon annan liknande förnyelsebar råvara. En viktig sak att
påpeka är att bio-PE trots sitt ursprung inte är en plast som är biologiskt nedbrytbar. En bioPE måste alltså också återvinnas på samma sätt som annan plast. (Naturskyddsföreningen,
2014)
Dock är belastningen på jordens ändliga resurser lägre än vid tillverkning av ”vanlig” polyeten.
POLYETENTEREFTALAT (PET)
Till skillnad från en olefin plast är PET inte bara uppbyggd av kol och väte utan innehåller även
syre, Biron (2013). PET innehåller inga ämnen som klassas som särskilt farliga varken i
kandidatförteckningen eller i CemSecs SIN-lista, ECHA (2018), ChemSec (2018).
Klimatpåverkan på tätskikt är ca 5,6 kg CO2-ekvivalenter per kg PET, Bokalders och Block
(2014). Vid tillverkningen av PET används enligt PlasticsEurope (2005d) 83 MJ vid tillverkning av
1 kg plast.
PET går ofta bra att materialåtervinna men kan innehålla mjukgörare så som ftalater och
klorerade paraffiner, Christiansson (2012). Vid förbränning kan PET bilda aromatiska
kolväten, vilket inte bör öka i naturen enligt Bokalders och Block (2014).
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POLYMETYLMETAKRYLAT (PMMA)
Tillhör de plasterna vars monomerer inte är faroklassade. I de fall där det tillkommer farliga
additiv blir plasten genast problematisk. (Naturskyddsföreningen, 2014)
Vid tillverkning av 1 kilogram PMMA används enligt PlasticsEurope (2005e) 116 MJ.
PMMA går bra att återvinna, både genom materialåtervinning och energiåtervinning, Bruder
(2012). Akrylatplaster innehåller dock enligt Naturvårdsverket (2014) ofta mjukgörare vilket
kan försvåra återvinningen av plasten.
POLYPROPYLEN (PP)
Polypropen är likt PB och PE också en olefin termoplast, vilket innebär att monomeren endast
består av kol och väte. Detta gör att PP klassas som en av de mer miljöskonsamma plasterna.
(Bokalders & Block, 2014)
Men som med övriga plaster kan farliga additiv, så som ftalater och flamskyddsmedel, göra
plasten giftig och miljöfarlig, Naturskyddsföreningen (2014).
Klimatpåverkan på tätskikt är enligt Bokalder och Block (2014) cirka 2,8 kg CO2-ekvivalenter
per kg PP ligger därmed nära genomsnittet för 1 kg tillverkad plast. Enligt PlasticsEurope
(2005f) används 73 MJ för tillverkning av 1 kg PP vilket enligt Ellen MacArthur Foundation
(2017) är relativt lågt för en fossilbaserad plast.
Användningen av polypropen kan accepteras i tätskikt och bör användas framför tätskikt i tillverkade
av PVC. Det betyder dock inte att den rekommenderas och att polypropen ändå bör undvikas i den
mån det går. (Bokalders & Block, 2014)
POLYSTYREN (PS)
Polystyren är en polymer vars monomer, styren, är faroklassad, Naturskyddsföreningen
(2014). Monomeren styren återfinns inte ännu i kandidatförteckningen men finns listad i
ChemSec:s SIN-lista vilket innebär att den ändå uppfyller de krav som ställs för att klassas in
som ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen. Styren är ett ämne som misstänks
kunna skada både fertiliteten eller ett foster. Styren kan även skada hörselorgan och är skadlig
vid inandning. Ämnet irriterar även huden och ögon allvarligt. (ChemSec, 2018)
Tillverkningsprocessen av expanderad polystyren, EPS, är farlig ur miljö- och hälsosynpunkt
samt energikrävande. Vid tillverkningen, samt några månader efter tillverkningen kan plasten
avge hormonstörande ämnen. Ämnen som vid brand också frigörs. Det är även vanligt att
expanderad polystyren, i folkmun kallat cellplast, innehåller bromerade skyddsmedel.
Klimatpåverkan på EPS- samt XPS-isolering som återfinns i byggnader uppskattas släppa ut
mellan 4,0–4,2 kg CO2-ekvivalenter per kg material. (Bokalders & Block, 2014)
Expanderad polystyren EPS kräver 90 MJ för varje tillverkat kg, PlasticsEurope (2005g).
XPS-isolering är i dagsläget, tillsammans med PUR-isolering, i princip den enda produkten som
i dagens samhälle bidrar till att släppa ut klorfluorkarbonater (CFC). Det ämnet som bryter ner
ozonlagret. (Naturvårdsverket, 2018d)
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POLYURETAN (PUR)
Polyuretan innehåller isocyanater som är bland de farligaste ämnena som finns
dokumenterade i Europa, Naturskyddsföreningen (2014). Bland de vanligt förekommande
isocyanaterna finns egenskaper som är cancerframkallande samt misstänkt skadliga för
fertiliteten. Isocyanater är också giftiga och ger skadliga långtidseffekter för vattenlevande
organismer. Det råder inget tvivel om att PUR innehåller monomerer som med råge uppfyller
urvalskriterier för farliga kemikalier enligt SVHC. (ChemSec, 2018)
Polyuretan som ofta förekommer som en härdplast bör i största möjliga mån undvikas då
härdplaster inte går att smälta ner och materialåtervinna. Vid förbränning av PUR frisläpps
giftiga ämnen, så som isocyanater, och andra partiklar. PUR, som är en kväverik polymer, bildar
även salt-, salpeter- och svavelsyra vid förbränning och bidrar därmed också till surt regn. En
annan konsekvens av förbränningen är att den gifta rökgasen kan färdas långa sträckor och
sprida gifta och skadliga ämnen. (Naturskyddsföreningen, 2014)
Polyuretan bör därför undvikas i största möjliga mån ur miljösynpunkt. Klimatpåverkan PURisolering som återfinns i byggnader uppskattas släppa ut 4,3 kg CO2-ekvivalenter per kg
material. (Bokalders & Block, 2014)
PUR-isolering är i dagsläget, som tidigare nämnt, i princip de enda produkterna som i dagens
samhälle bidrar till att släppa ut ämnen som bryter ner ozonlagret, Naturvårdsverket (2018d).
POLYVINYLKLORID (PVC)
PVC har genom åren förekommit i debatten om huruvida den är skadlig för miljön eller inte.
Vilket gör att mycket information om dess miljöproblem finns dokumenterade. (Edshammar,
2002)
Vinylklorid, som monomeren heter, finns med i EACH:s kandidatförteckning som ett farligt
ämne. Vinylklorid klassas där som ett cancerframkallande ämne, ECHA (2018).
Som med alla typer av plaster kan PVC dessutom innehålla farliga tillsatser. PVC innehåller ofta
någon typ av mjukgörande additiv för att göra plasten mer lättarbetad. Exempelvis ftalater,
klorerade paraffiner och/eller bromerade flamskyddsmedel som i vissa fall klassificeras som,
eller misstänks vara, cancerframkallande eller hormonstörande. (Naturskyddsföreningen,
2014)
Inte bara monomererna som bygger upp PVC är ett problem utan även de kemikalier som
används i tillverkningsprocessen kan många gånger ses som ett arbetsmiljöproblem.
Exempelvis kan kvicksilverklorid användas som katalysator för PVC-tillverkning. Kvicksilver
som är akut nervskadande och kan skada foster och dessutom bioackumuleras i ekosystemet.
Det är inte helt ovanligt att dessa farliga metaller förekommer vid PVC-tillverkningen även om
arbetet för att minska den användningen går framåt. (Naturskyddsföreningen, 2014)
När PVC förbränns finns risken att cancerogena ämnen samt sura rökgaser frigörs. Inte minst
är det ett problem när PVC-klädda elkablar bränns för att utvinna den koppartråden. PVC-plast
är även problematisk ur avfallssynpunkt, bland annat för att det kan bildas cancerogena
klorerade dioxiner och furaner vid ofullständig förbränning. (Naturskyddsföreningen, 2014)
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Klimatpåverkan för tätskikt i PVC är enligt Bokalders och Block (2014) ca 2,1 kg CO2ekvivalenter per kg tillverkad PVC. Enligt PlasticsEurope (2005h) används 68 MJ för att
tillverka 1 kg PVC. Trots låga utsläpp vid tillverkning är PVC en plast som i allra högsta grad
bör undvikas, Bokalders och Block (2014).
ÖVRIGA PLASTER
Akrylnitril-butadien-styren (ABS)
Samtliga monomerer i ABS, Akrylnitril, Butadien och Styren klassas som särskilt farliga ämnen
enligt ChemSec SIN-lista. Dessa ämnen har egenskaper som är giftiga och kan orsaka cancer
eller genetiska defekter. (ChemSec, 2018)
I ABS-plasten är monomererna dock väldigt hårt bundna till varandra vilket gör att plasten
trots de problematiska monomerera inte klassas som särskilt farlig enligt Naturvårdsverket
(2014). ABS innehåller dessutom ofta få tillsatser, Naturvårdsverket (2014).
Polybutentereftalat (PBT)
Innehåller inga ämnen som klassas som särskilt farliga enligt ChemSecs SIN-lista, ChemSec
(2018). PBT antas ha liknande miljö- och hälsokonsekvenser som PET på grund av deras likhet
i uppbyggnad.
Polyoxymetylen (POM)
Formaldehyd som finns i POM klassas som cancerogent och kan i mindre halter irritera ögon
och andning samt öka risken för genetiska defekter, ChemSec (2018).
TILLSATSER
Additiv som klassas som ett särskilt farligt ämne enligt kandidatförteckningen eller SIN-listan
är att ses som mer problematiska än polymerer vars ingående monomerer klassas enligt
samma kriterier. Detta eftersom tillsatserna ofta inte är bundna till polymeren och därför
lättare kan avges till omgivningen. (Naturskyddsföreningen, 2014)
Tillsatser i plaster riskerar att spridas i naturen på flera olika sätt. Bland annat från avloppsoch slamvatten, lakvatten från deponi, gaser från förbränning men också i och med
nedskräpning av plaster. (Naturskyddsföreningen, 2014)
Acceleratorer/katalysatorer
Antimontrioxid som används som katalysator i PET-tillverkning är enligt ChemSecs SIN-lista
cancerogen, ChemSec (2018). Andra acceleratorer har visat sig kunna skapa allergiska
reaktioner samt vara hormonstörande, Naturskyddsföreningen (2014).
Antioxidanter
Många antioxidanter är listade i kandidatförteckningen som cancerogena, hormonstörande
och/eller giftiga för vattenlevande organismer eller misstänks ha någon av dessa egenskaper,
Naturskyddsföreningen (2014).
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Flamskyddsmedel
Flamskyddsmedel har egenskapen att de är svårnedbrytbara och fettlösliga vilket betyder att
de kan lagras i levande organismer under lång tid, Naturvårdsverket (2018e).
Flamskyddsmedel kan vara olika mycket toxiska men många flamskyddsmedel har även visat
sig vara hormonstörande och misstänkt cancerogena, Naturskyddsföreningen (2014).
En grupp av flamskyddsmedel som ofta diskuteras ur miljösynpunkt är bromerade
flamskyddsmedel som också studerats mycket med avseende på dess hälsoeffekter. Detta är
en grupp av ämnen som tillhör de mest miljöfarliga ämnen vi känner till idag.
(Naturskyddsföreningen, 2014)
Mjukgörare
Många mjukgörare finns listade som särskilt farliga ämnen i både kandidatförteckningen och
ChemSecs Sin-lista med egenskaper som kan vara hormonstörande och skada foster. Sedan
2015 har dock många av dessa mjukgörare förbjudits till att användas i tillverkningen av plast
inom EU, just på grund av dess farliga egenskaper. (Naturskyddsföreningen, 2014)
Under senare år har forskning kunnat visa på att ftalater, som är en grupp av mjukgörare,
påverkar kroppen negativ och kan påverka hormonsystemet samt skada
fortplantningsförmågan. De ämnen som avges från plasten kan tas upp av kroppen via
hudkontakt, luft, damm eller mat. (Bokalders & Block, 2014)
Med olika egenskaper varierar även ftalaters toxicitet. Det finns i dagsläget 22 listade ftalater
på ChemSecs Sin-lista där flertalet visat sig vara antingen hormonstörande, cancerogena
och/eller påverka fertiliteten på ett negativt sätt, ChemSec (2018).
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3.3 ALTERNATIVA METODER, PRODUKTER OCH
MATERIAL
. .

METODER FÖR EN MER HÅLLBAR PLASTANVÄNDNING

Hållbar plastanvändning kan definieras på flera olika sätt. Ett steg i rätt riktning är en smartare
plastanvändning där den plast som används inte förbrukas i onödan. Den plast som används
bör återanvändas eller åtminstone materialåtervinnas i så hög grad som möjligt. Dels för att
spara på råvara men också för att inte plasten ska hamna i naturen som nedskräpning. I
begreppet hållbar plastanvändning ingår även hur plasten är tillverkad. För att vara så hållbar
som möjlig ska plasten vara fri från farliga ämnen och producerad av fossilfri eller återvunnen
råvara. (Naturskyddsföreningen, 2017)
Det nordiska ministerrådet har tagit fram en vision för en hållbar plastanvändning som
fokuserar på följande utvecklingsområden.
·

Förebygga plastavfall och ge stöd till att designa produkter för återanvändning,
återvinning och längre hållbarhet.

·

Öka återvinning av plastavfall samt effektivare hantering av sopor.

·

Samarbeta för att stoppa nedskräpning av plast i havet samt hitta kostnadseffektiva
lösningar för att städa upp befintligt plastskräp.

·

Öka kunskapen om mikroplast och identifiera åtgärder som minskar utsläppen av
mikroplaster i miljön.

·

Öka kunskapen om miljöavtryck från biobaserad och biologiskt nedbrytbara plaster.

·

Öka kunskapen om problematiska ämnen i återvinningen av plastmaterial.

(Nordic Council of Ministers, 2017)
CIRKULÄR EKONOMI OCH HÅLLBAR AVFALLSHANTERING
Den cirkulära ekonomin syftar till att minska belastningen på jordens resurser. I ett cirkulärt
system används produkter så länge som möjligt för att sedan återanvändas eller
materialåtervinnas till att bli en ny produkt. Genom att tillverka, köpa och sedan slänga en
produkt, enligt den linjära modellen, är systemet långt ifrån cirkulärt och inte heller hållbart.
(Naturskyddsföreningen, 2017)
Avfallshanteringen av produkter är i många avseende avgörande för en cirkulär och hållbar
plastanvändning enligt Naturskyddsföreningen (2017) Byggbranschen pekas ut av
Naturvårdsverket (2018c) som en av de branscher där potentialen för ökad
materialåtervinning är stor.
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Förbättrad materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall är även ett av etappmålen i de
svenska miljömålen. I dessa framgår det att senast år 2020 ska minst 70 procent av allt ickefarligt avfall återanvändas, återvinnas eller på annat sätt materialutnyttjas. (Sveriges Miljömål,
2018)
Enligt Naturvårdsverket (2014) är en viktig del i utvecklingen att satsa på byggmaterial som
är enkla att återanvända och återvinna. Materialåtervinningen har enligt Ellen MacArthur
Foundation (2017) stor utvecklingspotensial när det kommer till att rena plaster från farliga
ämnen samt kunna extrudera tillsatser och separera olika plasttyper från varandra.
Naturskyddsföreningen (2014) poängterar även vikten av förbättrade insamlingsystem av
plast.
Ytterligare en del i att minska mängderna avfall är att införa producentansvar. Det innebär att
den som producerar en produkt också ansvarar för att produkten materialutnyttjas och inte
går till förbränning, Bokalders och Block (2014). Idag finns lagstiftat producentansvar för 8
produktgrupper, Naturvårdsverket (2018f). Ännu är detta inget som berör byggbranschen mer
än det producentansvar som finns för förpackningar.
DEMATERIALISERING
Dematerialisering handlar om att minska på mängden material. Detta kan göras genom flera
olika strategier. Dels kan produkter tillverkas med minskad mängd material och råvara men
med bibehållen funktion, vilket kan ske allt eftersom nya tekniska kunskaper. Ett annat sätt att
se på dematerialisering är produkter som tillverkas energisnålare för att minska användningen
av energi. Återvinning är ett viktigt steg inom dematerialiseringen då samma material hålls i
kretslopp under en längre tid vilket gör att behovet av att utvinna ny råvara minskar. Flera
funktioner i samma produkt kan också ge minskad materialåtgång. (Gröndahl & Svanström,
2010)
För en hållbar plastanvändning kan denna metod användas genom att ersätta produkter i plast
till sådana som inte tillverkas av ändliga resurser och/eller kräver mindre energi att framställa.
Finns inget alternativ som klarar de funktionskrav som ställs på produkten kan ett alternativ
vara att byta en plast mot en annan typ av plast. Detta eftersom mängden energi varierar
beroende på vilken typ av plast som tillverkas vilket kan vara betydande för att göra
klimatvinster. Ett annat sätt att dematerialisera är att se till att plastprodukter återanvänds
och materialåtervinns i så stor utsträckning som möjligt, för att på så sätt minska utvinningen
av ny råvara. (Stenmarck et al., 2018)
TRANSMATERIALISERING
Transmaterialisering handlar främst om att minska mängden skadliga och giftiga ämnen. Detta
kan göras genom att byta ut ämnen som är hälso- och/eller miljöskadliga. Transmaterialisering
kan även ske genom att byta ut material till sådana som ger mindre farliga utsläpp vid
tillverkning. (Gröndahl & Svanström, 2010)
Transmaterialisering kan innebära att produkter i plast ersätts av produkter som är mindre
miljö- och hälsofarliga. Vad gäller plaster är det viktigt att titta vilka ämnen som ingår för att
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kunna bedöma hur skadlig plasten är för hälsa och miljö. För plastprodukter är det särskilt
viktigt att undersöka de additiv som tillsätts för att på så sätt kunna minska farliga och giftiga
ämnen.
Även med denna metod kan det vara ett alternativ att byta en plast mot en annan typ av plast
eftersom plasternas toxicitet varierar, Stenmarck et al. (2018). I vissa fall kan det också räcka
med att endast se på tillsatserna och vilka av dessa som bör ersättas med mer skonsamma
tillsatser för att kunna göra betydande klimatvinster.
HÅLLBART BETEENDE
Människan är i många avseenden lat och vill gärna inte genomgå några större förändringar.
För att kunna nå de klimatmål som finns uppsatta är det i hög grad beteendet som måste
förändras. Detta innebär en stor utmaning för alla branscher och då inte minst byggbranschen.
Inom byggbranschen finns det sätt som underlättar för mer medvetna och miljövänliga val. De
ej vinstdrivande databaserna, så som SundaHus, Byggvarubedömningen och BASTA, redovisar
olika produkters påverkan på hälsa och miljö vilket gör det lättare som beslutsfattare att välja
hållbara material. Även kunskapsnivån och medvetenheten kring byggsektorns påverkan på
miljön bidrar till att fler vill ta aktiva och hållbara val och beslut. För att skapa ett hållbarare
beteende när det kommer till plastanvändning i byggbranschen kan man med olika metoder
göra det enklare att göra miljömedvetna val.
Naturvårdsverket (2014) menar dock att personer, både privat och i arbetslivet, ofta väljer den
handling som ger minsta möjliga motstånd även fast de vet att andra alternativ finns. Finns ett
standardalternativ använder man det i den mån de går, vilket betyder att konsekvenserna av
valet i slut ändan kan vara konsekvenserna av en icke-handling. I byggbranschen kan det
betyda att man gärna använder de vanligaste byggmetoderna och materialen för att slippa bli
ifrågasatt eller för att man anser sig sakna kunskap för att kunna göra ett aktivt val.
Ett relativt nytt begrepp och styrmedel är ”nudging” vilket beskrivs som ett sätt att kunna
påverka beteenden i en hållbar riktning för att uppnå allmänna mål. Detta verktyg kan
användas för att få människor att fatta beslut som är bättre för miljön eller för deras hälsa utan
att påverka människors värderingar. (Naturvårdsverket, 2014)
Åsa Stenmarck menar även att en sundare plastanvändning skulle komma mer naturligt om
plasten skulle värderades högre ekonomiskt och inte var så billig som den är idag, Avfall
Sverige (2018).
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. .

ALTERNATIVA PRODUKTER OCH MATERIAL

Som ett led i att minska plastanvändningen kan produkter innehållande plast bytas ut till andra
produkter av alternativa material. För att kunna ersätta en produkt är det dock viktigt att
egenskaperna hos varan uppfyller de funktionskrav som finns för byggbranschen. Nedan följer
information om några alternativ till plastprodukter tillverkade av fossil råvara.
BIO-PLASTER
Bioplaster är samlingsnamnet för de plaster som är baserade på material av biologiskt
ursprung och/eller är bionedbrytbar eller komposterbar. Det är dock viktigt att skilja på
bioplaster utifrån om dessa är tillverkade av biologiskt råmaterial eller om de är biologiskt
nedbrytbara. Det finns inte heller något samband mellan dessa även om majoriteten av
bionedbrytbara plaster kommer från förnyelsebar råvara. En plast, tillverkad av förnyelsebart
material, behöver nödvändigtvis inte vara nedbrytbar. Samtidigt som en plast av fossil råvara
kan vara nedbrytbar. (Stenmarck, 2018)
Biologiskt nedbrytbar plast bryts ner av exempelvis bakterier, svampar och alger. Plasten
kräver dock specifika miljöförhållanden för att kunna brytas ned. Den specifika miljön är olika
för olika plaster och kräver olika organismer för att kunna brytas ned. Det gör också att den så
kallade nedbrytbara plasten i vissa fall endast försvårar materialåtervinningen då det inte finns
en optimal metod för att separera och bryta ned den plasten. (Stenmarck, 2018)
Stenmarck (2018) menar att man med dagens kunskapsläge och den forskning som gjorts kan
bedöma att det i dagsläget inte finns någon plast som bryts ned tillräckligt snabbt för att kunna
utesluta att den inte skadar miljön.
Ur nedskräpningssynpunkt finns alltså ingen miljömässig vinning i om materialet är biobaserat
i stället för fossilbaserat eller nedbrytbart eller inte. En plast baserad på förnyelsebar råvara i
stället för fossil råvara bidrar dock till mindre belastning på jordens ändliga resurser.
(Stenmarck, 2018)
TÄTSKIKT UTAN PLAST
I stället för att bygga lufttätt och diffusionstätt brukar det inom det ekologiska byggandet
förespråkas en lufttät men diffusionsöppen konstruktion. Det är dock mycket viktigt att en
diffusionsöppen konstruktion klarar av att buffra fukt samt att den fortfarande är lufttät. Det
innebär att plastfolien i stommen inte kan tas bort utan att säkerställa att övriga komponenter
i konstruktionen uppfyller det som krävs för en diffusionsöppen lösning. Bokalders och Block
poängterar vikten av att det ska vara lättare för fukt att vandra ut ur konstruktionen än att
komma in i den. Ett bra riktvärde är att det inre skiktet är mer diffusionstät än det yttre.
(Bokalders & Block, 2014)
Förespråkare för diffusionsöppna konstruktioner pekar även på att inomhusklimatet blir
jämnare, hälsosammare och mer behagligt att vistas och bo i, då konstruktionen kan buffra,
absorbera eller emittera fukten.
Täta hus kan byggas på många olika sätt. Förut byggdes husen ofta med en tät papp, men som
med mycket annat konkurrerades den ut av plastfolien. Papp kan vara både diffusionstät och

Sida 44 av 81

diffusionsöppen beroende på hur pappen är behandlad. Andra exempel på alternativ till att
bygga lufttät. Istället för plastfolie kan en hård träfiberskiva eller vaxbeklädd gipsskiva
användas. (Bokalders & Block, 2014)
En massiv trästomme kan ersätta träreglarna i väggen samt takstolarna i taket. Massivträ har
goda fuktbuffrande egenskaper vilket betyder att ingen diffusionsspärr behövs om det byggs
på rätt sätt. Korslimmat massivträ, se Figur 3.17, bör dock vara limmade med miljövänligt lim
för att utgöra en bra ersättningsprodukt. (Bokalders & Block, 2014)
För väggar finns det även helhetslösningar som varken inkluderar plast eller isolering, utan
endast består av träblock med urfrästa hålrum för luft, som då ger en isolerande effekt, se Figur
3.17. Dessa väggblock går att bygga ytterst täta utan att använda plast. Däremot krävs det att
de olika blocken tejpas i skarvar och hörn för att konstruktionen ska bli helt lufttät. (IsoTimber,
2017)
Det går även bra att kombinera de urfrästa väggblocken med korslimmat massivträ för att
uppnå tillräcklig styvhet och hållbarhet. (IsoTimber, 2017)

Figur 3.17 Massiva träkonstruktioner: till vänster korslimmat trä, till höger väggblock i trä med urfrästa
hålrum

Om diffusionspärren/plastfolien i konstruktionen plockas bort är det viktigt att tänka på vilka
konsekvenser det medför på övriga materialskikt. Exempelvis saknar mineralull de
egenskaper som krävs för att kunna ta upp och avge fukt i ångfas. Istället kan vatten lätt bindas
mellan fibrerna vilket gör att dess isolerande egenskaper försämras. Används istället material
som kan reglera och buffra fukt minskar för fuktskador i en byggnad. Ett exempel på ett sådant
material är cellolusaisolering. (Bokalders & Block, 2014)
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ISOLERA GRUNDEN UTAN PLAST
Vid grundläggning med platta på mark är det idag mycket vanligt att betongplattan isoleras
med cellplast. Förutom att grunden ska isolera mot kyla ställs en rad olika krav på
grundläggningen. Grunden ska vara stabil och tåla de laster som byggnaden medför, den ska
kunna dränera vatten samt förhindra att fukt och radon tränger upp i byggnaden. Grunden ska
även vara åldersbeständig då grunden ofta är mycket svåråtkomlig efter det att byggnaden
uppförts. (Statens Geotekniska Institut, 2018)
Alla dessa egenskaper gör att det kan vara svårt att hitta alternativa produkter och material
istället för en traditionell grundläggning.
Bokalders och Block (2014) menar att ett alternativ till cellplastisolering är isolering tillverkad
av glas. Cellglas tillverkas till största del av returglas som tidigare framställts från råvaror så
som sand, sten och andra mineraler. Detta i kontrast till cellplast som uteslutande tillverkas av
råolja. Cellglasisolering kan förekomma i form av block, bitar eller färdiga prefabricerade
element. Se figur 3.18

Figur 3.18 Cellglas i form av skivblock, bitar av cellglas samt prefabricerade element av cellglas och
stålreglar

Cellglas har många bra egenskaper med hög beständighet mot kemikalier, syror, skadedjur och
brand. Cellglas är dessutom både ång- och vattentät och har mycket hög tryckhållfasthet samt
åldersbeständighet. På grund av dessa goda egenskaper behöver cellglasisoleringen, till
skillnad från cellplastisolering, ingen tillsats av farliga additiv. (Foamglas, u.å)
Vid isolering med cellglas behövs inte heller någon ångspärr eller skydd mot radon eftersom
cellglasskivan i sig har de egenskaper som krävs för att skydda mot att fukt eller radon tränger
i genom. Cellglas har dessutom så pass hög hållfasthet att en betongplatta är överflödig. Med
så kallade prefabricerade Koljern-element (u.å), se Figur 3.18, som tillverkas av 90 procent
cellglas och resterande 10 procent av lättstålreglar, är köldbryggorna enligt Pettersson (2013)
upp till 10 gånger mindre än en vanligt traditionell platta på mark. (Foamglas, u.å)
Enligt Bokalders och Block (2014) släpps det dock ut mellan tre till fem gånger så mycket
koldioxid vid tillverkning av cellglas i jämförelse med cellplast för likvärdiga isoleringsvärden.
Men tas aspekten med att betongplattan kan ersättas av grundelement i cellglas blir
klimatpåverkan för en cellglasgrund mindre än hälften av vad en traditionell platta på mark
utgör. Detta eftersom betongen står för en mycket stor klimatpåverkan. (Bokalders & Block,
2014)
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INSTALLATIONER
De installationer som till största del innehåller plast är rör. Rör som används till vatten, avlopp
och el. Enligt Bokalders och Block (2014) bör rör i installationer i första hand bestå av betong,
keramik eller stål. Även Dongwook, Sora och Woojin (2012) menar att man, för ett
avloppsystem främst bör välja betong för minsta koldioxidutsläpp i jämförelse med rör i PP,
PVC och gjutjärn. Enligt Granmar (2013) har det genom forskning identifierats mer än 150
föroreningar i dricksvatten som kan härledas till de plaströr som vattnet transporteras i och
då främst från PVC-rör. 2008 var plaströr det mest förekommande materialet för
vattenledningar medan det för avloppsrör var betong. Plaströren blir dock mer och mer vanliga
i husbyggande, då främst PVC, PE och PP, Malm et al. (2011). Rör i betong och gjutjärn är dock
inte det mest praktiska. Plaströr av PP, PE och PB kan därför accepteras ur miljösynpunkt och
bör användas framför rör i PVC som enligt Bokalders och Block (2014) bör undvikas i högsta
möjliga mån.
Stora klimatvinster kan dock göras med en effektivare avfallshantering, både vid själva bygget
och vid eventuell rivning eller renovering av byggnaden. Enlig Naturvårdsverket (2018c) är
installationsspill en av de produktgrupperna som bedöms ha stor potential för ökad
materialåtervinning. Rör av PP består sällan av en massa tillsatser vilket betyder att de bör
vara lätta att återvinna. Även ökad materialåtervinning för plasttypen PVC ses som en av de
stora potentialgrupperna för byggbranschen att kunna minska klimatpåverkan för det avfall
som uppkommer. (Naturvårdsverket, 2018c)
HÅLLBAR YTBEHANDLING AV UTVÄNDIG TRÄFASAD
Färger består av bindemedel, lösningsmedel, pigment och tillsatser. Dessa kombinationer kan
variera i otaligt många varianter vilket gör det svårt att säga att en typ av färg är bättre än
någon annan eftersom de blandas olika. För att veta vilken färg som är bättre för hälsa och
miljö än någon annan är det därför viktigt att titta på det produktspecifika innehållet. Det finns
även miljömärkningar så som ”Svanen” och ”Bra miljöval” som kan vara till hjälp för en sådan
bedömning. Förutom att se till att inga farliga tillsatser finns i färgen är en annan del i
klimatsmarta färger att titta på hur dess funktion klarar sig med tiden, det vill säga hur ofta ny
färg behövs för bibehållen funktion. (Bokalders & Block, 2014)
Slamfärg är inte någon plastfärg utan använder mjöl som bindemedel istället för polymerer. På
grund av detta ses ofta slamfärg som ett bättre miljöval än olika plastfärger men faktum är att
färdigblandade slamfärger ofta innehåller tillsatser, i form av konserveringsmedel, som är
mycket giftiga för vattenlevande organismer. Blandar man istället färgen själv slipper man
dessa tillsatser och slamfärg kan då vara ett bra alternativ. (Bokalders & Block, 2014)
Linoljefärg är, precis som namnet antyder, en färg bestående av växtbaserad linolja som
bindemedel. Även denna färg kan innehålla olika mycket farliga tillsatser och lösningsmedel.
Linoljor helt utan något av ovanstående är självklart bäst ur miljöaspekt. (Bokalders & Block,
2014)
Järnvitriol lyfts fram av Bokalders och Block (2014) som ett hållbart alternativ att behandla
utvändig träfasad. Behandlas fasaden med detta ges träet en silvergrå ton. Träguiden (2003)
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menar dock att behandlingen inte ger något skydd mot varken regn, svamp- och mögelpåväxt
eller UV-ljus och att träpanelen därmed bör ses som obehandlad.
Emulsionsfärg är uppbyggd som en blandning mellan vatten och olja. Oljan kan vara antingen
från förnyelsebara eller ändliga resurser vilket självklart påverkar färgens klimatpåverkan.
Som många andra färger är tillsatserna produktspecifika vilket gör att vissa emulsionsfärger
kan vara bra ur miljö- och hälsoaspekt medan andra är sämre. (Bokalders & Block, 2014)
FÖRPACKNINGAR OCH EMBALLAGE
För att inte skada de produkter som ska levereras till bygget är det viktigt att det förpackas för
att kunna lagras och transporteras. För vissa produkter är det även viktigt att förpackningen
skyddar mot fukt.
Förpackningar och emballage hör till en av de åtta produktgrupper som innefattar lagstiftat
producentansvar. Det innebär att den som producerat produkten ansvarar för att produkten
ska kunna återanvändas eller återvinnas. Detta styrmedel ska bidra till att produkter
innehåller mindre sammansatta och/eller miljöfarliga ämnen. (Naturvårdsverket, 2018f)
Att produkten är tillverkad av förnyelsebar råvara har stor betydelse för produkters
miljöpåverkan, Skrifvars (2016).
Ett exempel på en sådan produkt är träförpackningar. Lådor av trä kan användas för produkter
som behöver skydd runt hela produkten, exempelvis sådant som ska lagras utomhus under en
längre tid. Förpackningarna kan återanvändas flera gånger och när de inte längre går att
återanvända kan de materialåtervinnas eller energiåtervinnas. (Svenskt trä, 2018)
Träförpackningar är dock betydligt tyngre än plastförpackningar som med sin lätta vikt har
fördelen att utsläppen vid transport blir, som Biron (2013) beskriver, lägre.
Det faktum att tillverkningsprocessen av plast är mer energieffektiv än många alternativa
material, vilket beskrivs av PlastInformationsRådet (2013), gör att jämförelsen mellan olika
material blir svårare. Det finns till exempel flera studier som visar på att papper- eller tygpåsar
behöver användas betydligt fler gånger än en plastpåse för att väga upp dess miljöpåverkan
vid tillverkningen, Konsumentföreningen Stockholm (2016).
Återanvändningsgraden har enligt Skrifvars (2016) mycket stor betydelse för förpackningens
miljöpåverkan. Oavsett vilket material förpackningarna är tillverkade av menar även
Konsumentföreningen Stockholm (2016) att den viktigaste aspekten i förpackningens
miljöpåverkan är att den återanvänds flera gånger.
Ett sätt att få fungerande system för återanvändning är att använda sig av ett retursystem.
Retursystemen kan göras inom det egna företagets organisation eller öppet så att alla
företagare kan nyttja ett och samma retursystem. Lastpallar, så kallade EUR-pallar, är ett
typexempel där återanvändningen fungerar utmärkt med ett öppet system. Där är både
lastpallen och rutiner kring hanteringen av denna standardiserade. (Svenskt trä, 2018)
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4

BEDÖMNINGSMODELL
FÖR PLASTERS MILJÖOCH HÄLSOPÅVERKAN

För att kunna visa på plastens hälso- och miljömässiga konsekvenser görs analyser och
generaliseringar från den litteraturstudie som gjorts i kapitel 3.2.
Plasternas bedöms i tre underkategorier. Plasters toxicitet, klimatpåverkan och avfall. Dessa
kategorier har utifrån den teori som redovisas i kapitel 3.2 identifierats som kategorier som
har stor påverkan på en plasts hälso- och miljökonsekvenser vid användning. Plasten
analyseras genom att klassa dess påverkan på hälsa och miljö utifrån tre nivåer ( Grön, Gul
och
Röd). Definitionen för kategoriernas olika nivåer redovisas i Figur 4.1.

Figur 4.1 Bedömningskriterier för de tre olika kategorierna av plasters miljö- och hälsopåverkan
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Ur denna miljö- och hälsobedömning kan ett numeriskt värde tas fram för den enskilda
plastens sammanvägda miljö- och hälsobedömning. Genom att addera samtliga värden fås en
miljö- och hälsobedömning på en skalla mellan 0 och 6. 0 motsvarar en plast som accepteras
och är skonsam mot miljö och hälsa medan 6 motsvarar en plast med mycket dåliga egenskaper
ur ett miljö- och hälsoperspektiv, se Figur 4.2.

0

1

2

3

4

5

6

Figur 4.2 Graderingsskala av sammanvägd miljö- och hälsobedömning av plasterna

Denna sammanvägda bedömning används senare för att kunna analysera vilka miljö- och
hälsomässiga konsekvenser påverkan de olika plasterna i en byggnad medför. Genom att
multiplicera mängden plast med dess miljöpåverkan kan plasterna riskbedömas för att ge en
bättre överblick på vilka plaster i en byggnad som utgör ett större miljö- och hälsoproblem.
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Plasterna bedöms enligt den analys- och bedömningsmodell som presenteras ovan. Tabell 4.1
visar hur plasterna bedömts i respektive kategori samt vilken sammanvägd miljö- och
hälsopåverkan plasterna har på en skala 0 till 6.

Tabell 4.1 Miljö- och hälsobedömning av plasterna

Hälso- och miljöbedömningen i Tabell 4.1 visar på att PE och PP, bortsett från biobaserade
plaster, är de mest skonsamma plasterna för hälsa och miljö. Där efter kommer plaster som PA
och PB. Den farligaste plasten för hälsa och miljö är PUR tätt följt av plaster så som PS, PC och
PVC.
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5

RESULTAT

FRÅN PLASTINVENTERING
Den mängd plast som inventerats i villan i form av stommaterial, installationer och emballage
redovisas i Tabell 5.1, 5.2 respektive 5.3. Produktspecifik data som använts redovisas i Bilaga
5.

Tabell 5.1 Resultat av plastinventeringen i villans stommaterial

PRODUKT

GRUND

VÄGG

TAK

Randisolering
Jackon – Jackofoam XPS
Kantelement
Jackon – Siroc L-element
Grundisolering
Jackon – Jackopor EPS
Radonmembran
T-emballage – Radonmembran Super
Geotextil
T-emballage – Geo Standard N2
Armeringsdistanser
HauCon – Markdistans 40/50

TOTALVIKT

PLASTINNEHÅLL

161 kg

100% PS

374 kg

57% PS

1777 kg

100% PS

33 kg

100% PE

34 kg

100% PP

22 kg

100% PVC

Vindskyddsduk
T-emballage – T-vind Standard
Ångspärr
T-emballage – T-tät Standard
Syllisolering
T-emballage – T-syll

12 kg

15% PE
85% PP

36 kg

100% PE

3 kg

100% PE

Tejp
T-emballage – Tätningstejp T-flex

5 kg

78% PA
20% PE
2% PET

Färg
Claesson & Engwall – Lasol Fasadmatt 9000

55 kg

50% Övriga polymer

Undertakspapp
T-emballage – T-diff Underlagstak

76 kg

17% PE
54% PP
29% TPEE

36 kg

100% PE

3 kg

100% Butylgummi

Ångspärr
T-emballage – T-tät Standard
Tätningsremsa
T-emballage – Skarvband butyl
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Samtliga plastmaterial i byggnadens stomme avser att ha en livslängd på minst 50 år förutom
fasadfärgen som målas om efter 10 år.
Utöver de redovisade produkterna inventerades även fönster och dörrar inklusive drevning
samt grundfärg. Dessa produkter innehöll dock ingen eller mindre än 50 procent plast och
definieras därmed som en sammansatt produkt i stället för plastprodukt. Fönster och dörrar
innehöll cirka 5 procent plastmaterial.
Tabell 5.2 Resultat av plastinventeringen i villans installationer
PRODUKT

VATTEN &
SANITET

Golvvärmerör
LK Systems – Värmerör PE-RT
Kallvattenrör
LK-Systems – Universalrör X med tomrör
(RiR)
Varmvattenrör
LK-Systems – Universalrör X med tomrör
(RiR)
Spillvattenrör
Wavin – SN8 Wafix PP
Dräneringsrör
Wavin – 110 DV Dräneringsrör
Kabelrör
Uponor – VPrör flexibel ø16

EL

VENTILATION

TOTALVIKT

PLASTINNEHÅLL

63 kg

100% PE

10 kg

60% PE
40% PP

7 kg

60% PE
40% PP

48 kg

100% PP

44 kg

100% PVC

194 kg

100% PVC

Vägguttag
Schnedier Elecric - Trend

6 kg

Strömbrytare
Schnedier Elecric - Trend

2 kg

Lamputtag
Schnedier Elecric - Trend

3 kg

Kopplingsdosa
Schnedier Elecric

1 kg

Frånluftsdon
FläktWoods – VEF-10
Tilluftsdon
FläktWoods – TL100DE

9% PA
1% PBT
20% PC
20% PET
12 % PA
20% PC
26% PET
9% ABS
3% PA
50% PC
13% PET
4% ABS
13% PA
79% PE

1 kg

90% PP

2 kg

74% ABS
18% POM

Livslängden för produkterna varierar mellan 10–50 år och finns sammanställt i Bilaga 5.
Utöver från- och tilluftsdon inventerades samtliga ventilationskanaler samt ljuddämpare.
Kanalerna innehöll mellan 1 till 2 procent plast, då främst i form av tätningar bestående av
EPDM-gummi. Ljuddämparen innehöll ca 30 procent plast och klassas därmed i denna studie
som en sammansatt produkt. Elkabel inventerades också men räknas som en sammansatt
produkt då den innehöll cirka 30 procent plastmaterial.
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Tabell 5.3 Resultat av plastinventeringen av emballage- och förpackningsplast av produkter.

EMBALLGE
FRÅN
LEVERANTÖR
TILL FABRIK

EMBALLGE
TILL
BYGGPLATS

PRODUKT

TOTALVIKT

PLASTINNEHÅLL

Regelvirke

11 kg

100% PE

Mineralull

20 kg

100% PE

Övrig emballageplast
(Dörrar/Fönster, Gips, Limträ etc..)

10 kg

100% PE

Takstolar 22,5°

10 kg

100% PE

Takstolar 27°

7 kg

100% PE

Grundisolering

13 kg

100% PE

Randisolering

6 kg

100% PE

Kantisolering

2 kg

100% PE

19 kg

100% PE

10 kg

100% PE

Plast för täckning av material på plast
T-emballage - Miljöfolie
Övrig emballageplast
T-emballage - Miljöfolie

Samtliga emballage och förpackningar av plast klassas som engångsartiklar som direkt efter
användning blir till avfall. Undantaget är de plasthuvar som används för regelvirkestäckning
som återanvänds ca. 7 gånger.
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6

ANALYS

6.1 ANAYS UTIFRÅN PLASTINVENTERINGEN
Figur 6.1 visar fördelningen av all plast i byggnaden. I figuren går det utläsa att 85 procent av
all plast återfinns i stommaterial så som isolering, plastfolie och andra tätskikt. 11 procent till
installationer och 4 procent till emballage.

2698 kg
85%

Stommaterial

369 kg
11%

Installationer

Emballage och förpackningar

0 kg

115 kg
4%

400 kg

800 kg

1200 kg 1600 kg 2000 kg 2400 kg 2800 kg

Figur 6.1 Total mängd plast som inventerats för det studerade objektet

Totalt har det inventerats 3181 kg plast i den nybyggda villan. För villan som har en boyta på
170m2 innebär det att nästan 19 kg plast går åt för varje kvadratmeter boyta.
I genomsnitt släpper 1 kg nytillverkad plast ut 2,3 kg CO2-ekvivalenter. Vilket skulle motsvara
cirka 7,3 ton CO2-ekvivalenter för hela villan. Denna generalisering görs dock utan någon
hänsyn till vilka plaster som ingår i villan och blir därför mest troligt missvisade. Eftersom olika
plaster bidrar olika mycket till klimatpåverkan kan det verkliga utsläppet av CO2-ekvivalenter
för villan antas vara högre än 7,3 ton då majoriteten av plasten i villan kommer från plaster
med högre miljöpåverkan än genomsnittet.
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Figur 6.2 visar mängden plast med hänsyn till byggnadens livslängd. Det betyder att de siffror
som redovisas i figuren representerar mängden plast som används vid byggnationen per år
utslaget på byggnadens livslängd, som antas till 50år.

56 kg/år
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Stommaterial
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Emballage och förpackningar

0 kg

10 kg

20 kg

30 kg

40 kg

50 kg

60 kg
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Figur 6.2 Plastanvändningen för den studerade villan utslagen på byggnadens livslängd (50år)

När man tar hänsyn till byggnadens livslängd återfinns något större andel av plasten i
installationer i jämförelse med Figur 6.1. Detta förklaras med att installationsplast ofta har en
livslängd på mellan 10 till 50 år då de är lättare att byta ut till skillnad från stommaterial där
livslängden är minst 50 år.
Sett till villans livslängd har emballageplasten liten påverkan på den årliga plastanvändningen
för byggnaden eftersom plastemballaget endast är en faktor vid själva byggnationen. Eftersom
de produkter som emballeras med plast antas ha en livslängd på minst 50år är
emballageplasten inte en återkommande faktor under byggnadens livslängd.
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Tittar man istället på plasten utifrån plastens livslängd, och dividerar mängden plast med
produktens livslängd blir resultatet istället enligt Figur 6.3. De olika produkternas livslängd
återfinns i Bilaga 5.
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Figur 6.3 Plastanvändningen för den studerade villan utifrån plastens livslängd

I denna sammanställning tas enbart hänsyn till livslängden utifrån plastproduktens perspektiv
utan hänsyn till byggnadens livslängd. Figur 6.3 visar att det då är emballageplasten som utgör
majoriteten av plasten. Resultatet visar på problematiken med engångsplaster som direkt går
till avfall efter att de använts endast en gång. Om emballageplast istället återanvänds flera
gånger minskar även dess direkta klimatpåverkan vilket inom den cirkulära ekonomin är en
viktig pusselbit för en hållbar plastanvändning.
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Utifrån resultatet från plastinventeringen går det utläsa att 93 procent av all plast i byggnadens
konstruktion går åt till grunden vilket visas i Figur 6.4. Resterande 7 procent går framför allt
till tätskikt i väggar och tak.
Fördelningen av plasttyper för villans stommaterial redovisas i Figur 6.5. Sammanställningen
i figuren visar att övervägande del av plasten är polystyren, PS. Detta kan förklaras genom att
den isolering som används till grunden består av expanderad polystyren (EPS). Efter
polystyren är polyeten (PE) och polypropen (PP) de mest förekommande plasterna i
byggnadens stomme. Dessa plasttyper återfinns i folie så som ångspärr och radonmembran
men också som vindduk, geotextil och syllisolering.
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Figur 6.4 Andel plast i olika konstruktionsdelar i den studerade villan.
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Figur 6.5 Fördelning av plasttyper i stommaterial i den studerade villan
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Fördelningen av plast i installationer finns sammanställd i Figur 6.6. Figuren visar att mängden
plast fördelar sig relativt jämt mellan el och VS (vatten och sanitet) medan ventilationen i
byggnaden i princip inte använder någon plast alls förutom till och från- och tilluftsdon.
PVC är den plasttyp som främst återfinns i installationerna följt av PE och PP, se Figur 6.7.
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Figur 6.6 Andel plast i olika installationer i den studerade villan.
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Figur 6.7 Fördelning av plasttyper i installationsmaterial i den studerade villan
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Emballage- och förpackningsplasten som inventerats antas bestå till 100 procent av polyeten (PE).
Se Tabell 5.3. Utifrån den inventering som gjorts, se Kapitel 5, framgår det att endast 11,2 kg av
den totala mängden emballageplast återanvänds innan den ses som avfall. Det innebär att cirka 90
procent av all emballage- och förpackningsplast som inventerats är så kallade engångsplaster.
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6.2 MILJÖ- OCH HÄLSOBEDÖMNING AV PLASTERNA I
DEN STUDERADE VILLAN
Tittar man på plastanvändningen för villan och dess totala miljö och hälsopåverkan så värderas
den totala inventerade plastmängden till 4,3 på skalan mellan 0 och 6. Se Figur 6.8.

4,3

Figur 6.8 Plastanvändningen för villans totala miljö- och hälsokonsekvenser

För att identifiera vilken plast i byggnaden som gör mest skada för hälsa och miljö multipliceras
andelen plast med den sammanvägda hälso- och miljöbedömningen.
Figur 6.9 visar hur plasten i olika delar av byggnaden fördelar sig med hänsyn till miljö- och
hälsopåverkan under byggnadens livslängd. Skillnaden i jämförelse med Figur 5.2 är främst att
emballage och förpackningsplasten utgör en ännu mindre andel av byggnadens totala
plastanvändning samtidigt som stommaterialets andel ökar när man tittar på dess miljö- och
hälsokonsekvenser. Detta kan förklaras med att emballageplasten utgörs av PE som är en av
de mest miljöskonsamma plasterna. Medan stommaterialet till större del består av expanderad
polystyren (EPS) som bedöms betydligt mer miljö- och hälsoskadlig.

1% 9%

90%

Emballage och förpackningar

Installationer

Stommaterial

Figur 6.9 Total miljö- och hälsopåverkan fördelat på de tre olika områdena sett från byggnadens livslängd
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Tas plasten användningstid med i bedömningen blir resultatet enligt Figur 6.10. Till skillnad
från resultatet i Figur 6.9 visar denna figur att plastens användningstid spelar stor roll när
plastens miljöpåverkan ska bedömas. Emballageplasten som ur byggnadens perspektiv inte
ger särskilt stora hälso- och miljökonsekvenser ökar från 1% till 24% då plastens
användningstid tas i beaktning. Figur 6.10 visar likt Figur 6.3 på problemet med engångsplaster
och att det skapar en stor andel klimatproblem med tanke på att det försvårar en cirkulär
ekonomi.

23%

21%

Emballage och förpackningar

56%

Installationer

Stommaterial

Figur 6.10 Total miljö- och hälsopåverkan fördelat på de tre olika områdena sett från plastens livslängd

Figur 6.10 visar dock att den totalt sett största påverkan på klimat och miljö fortfarande är
stommaterialet i villan. Trots att de inbyggda produkterna har en mycket lång livslängd ger
mängden plast sammanslaget med dess miljö- och hälsobedömning större miljö- och
hälsomässiga konsekvenser än installationsplasten och emballage- och förpackningsplasten
tillsammans.
Sett till mängden plast som sammanställdes i Figur 6.1 har dock emballageplasten störst hälsooch miljöpåverkan med avseende på den totala mängden plast som inventerats. Detta eftersom
endast 114,2 kg emballageplast ger upphov till 23 procent av den total miljöpåverkan samtidigt
som 2698,2 kg stommaterial ger upphov till 56 procent.
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6.3 FÖRSLAG TILL HÅLLBAR PLASTANVÄNDNING
Den analys som gjorts utifrån hälso- och miljöbedömningen och plastinventeringen på den
studerade villan visar på att det finns stor potential att förändra plastanvändningen vid
nybyggnationer på flera sätt.
Genom att ersätta cellplasten i grunden med en grundläggning helt i cellglas reduceras
mängden plast avsevärt. Minskningen visas i Figur 6.11. I jämförelse med Figur 6.1 i kapitel 6.1
minskar då mängden plast i stommaterial från 2698 kg till 248 kg.
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Figur 6.11 Total mängd plast i villan om grundläggningen byts ut till en grund helt i cellglas.

Om plastfolien i ytterväggar och tak också plockas bort för att bygga lufttätt på annat sätt kan
plastanvändningen i stommaterial reduceras till 179 kg. Med dessa två åtgärder kan alltså
platsanvändningen för byggnaden minskas från 18,7 kg till drygt 3,2 kg plast per kvadratmeter
boyta.
Att minska på plasten hos installationer är dock något svårare då plaströr har stora praktiska
fördelar i jämförelse med de alternativ som finns. För en mer hållbar plastanvändning bör dock
dåliga plaster bytas ut till bättre plaster för att på så sätt göra klimatbesparingar. PVC-plaster
som används bör därför bytas ut till plaster av PP eller PE som enligt miljö- och
hälsobedömningen ger betydligt lägre miljö- och hälsokonsekvenser vid användning. Det är
även viktigt att se till att plastprodukterna är designade så att materialåtervinning lätt kan ske
vid rivning eller av spill som uppstår vid byggnation. Ett annat sätt att minska på både
installationernas och stommaterialens miljö- och hälsopåverkan är att minimera mängden spill
och planera för det i ett tidigt skede.
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För emballageplast gäller det främst att minska mängden engångsemballage. Genom att
återanvända emballage många gånger minskas de miljö- och hälsomässiga konsekvenserna
som plasten medför. Precis som avfallshierarkin förordar bör man dock först och främst se
över om all den förpackningsplast som används behövs. När förpackningen inte längre går att
återanvända ska produkten kunna materialåtervinnas för att som sista alternativ förbrännas.
Extra besparingar på klimat och miljö kan göras om förpackningen eller emballaget är
tillverkad av exempelvis BIO-plast, trä eller annat material av förnyelsebar råvara.
Genom dessa åtgärder kan plastens hälso- och miljöpåverkan minskas från 4,3, se Figur 6.8, till
totalt 1, se Figur 6.12.

1,0

Figur 6.12 Plastanvändningen för villans totala miljö- och hälsokonsekvenser efter plastbantning
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7

DISKUSSION

Fallstudien i denna studie utgår från en villa som är typisk för hur nybyggda villor byggs idag,
år 2018. Med hjälp av resultatet från fallstudien kan därför generaliserande analyser göras om
hur plast används i hela byggbranschen.
För att kunna bedöma plast är det viktigt att inte bedöma alla plaster som ett och samma
material. Att en typ av plast är farlig eller problematisk ur ett hälso- och miljöperspektiv
betyder det inte att all plast är det. Det är därför viktigt att öka kunskapen och förståelsen om
att plast innefattar många olika typer av material och vilken skillnaden är mellan dessa.
Plast är i många avseenden ett mycket bra material som används i många användbara
produkter i dagens samhälle. Att förbjuda plaster är därför att se som ett dåligt alternativ. I
dagsläget finns ingen lagstiftning som reglerar användningen av plast utan endast de ingående
ämnena i plasten. Problemet med detta är att det ofta inte är polymeren i sig som är det miljöoch hälsofarliga utan de tillsatser som adderas till plasten, hur miljö- och hälsofarlig den är vid
tillverkningen samt hur lätt plasten är att återvinna. Skulle det finnas en lagstiftning som i
stället reglerar plasters användande skulle det bli lättare för konsumenter och beslutsfattare
att använda rätt plast på rätt sätt.
Enligt resultatet från plastinventeringen kan man se att PVC inte används i den utsträckning
som beskrivs av PlasticsEurope (2018). Istället kan man anta att PVC-plast bytts ut till mer
skonsam plast så som PE och PP. PVC är en av de plaster som förekommit mycket i svensk
debatt gällande des miljö- och hälsokonsekvenser vilket också medfört att mycket forskning
om just PVC gjorts. Utifrån detta resultat kan man dra paralleller som visar på att ökad
forskning kring olika plasttyper är mycket viktiga för att kartlägga hur vi ska använda och
hantera plaster. Ju mer forskning, ju mer kunskap och desto lättare att kunna fatta mer hållbara
beslut.
Ett stort problem är dels den bristande kunskapen kring vilken påverkan plast har på miljö och
hälsa. Men också människans ovilja att ändra på gamla vanor och beteenden. Inte minst kan
detta speglas i en konservativ bransch som byggbranschen. I många fall är det vårt egna
beteende som är det verkliga problemet. Skulle plasten värderas högre rent ekonomiskt kan
man tänka sig att även beteenden kring användningen skulle förändras.
Den analys som gjorts i denna studie visar att det finns stor potential att plastbanta i det
svenska villabyggandet. Stora miljö- och klimatvinster kan göras genom att göra aktivt
medvetna val vad gäller plastanvändningen i en byggnad. Det är däremot viktigt att plasten
ersätts med material som är bättre ur ett helhetsperspektiv så att suboptimeringar undviks.
Man vill alltså undvika att man optimerar byggandet med syfte att minska plastanvändningen
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ur miljö- och hälsohänseende men på grund av för lite kunskap byter ut plasten till en lösning
som är sämre för miljön och/eller människors hälsa.
För att påskynda det hållbara byggandet i branschen bör företag se och reflektera över de
standardmetoder som används. Byggmetoderna bör uppdateras så att man i första hand väljer
det mest miljö- och hälsoskonsamma alternativet. Kräver byggnaden något annat får man i
stället då ta det aktiva beslutet att välja något annat. Det ska och måste alltså bli lättare att välja
rätt.
På samma sätt som hela samhällets konsumtion, som idag till stor del bygger på en linjär
ekonomi, behöver plasten och många andra material och produkter ingå i ett cirkulärt
kretslopp för att bli mer hållbar. Återanvändningen och materialåtervinningen av
plastprodukter behöver förbättras avsevärt. Genom denna studie kan man konstatera att det
finns stor potential att öka återanvändningen och materialåtervinningen av plast inom
byggbranschen.
Återvinningen kan dels underlättas genom att designa produkter som enkelt kan återvinnas
vilket skulle kunna förbättras om ökat producentansvar för produkterna införs på marknaden.
Det behövs även förbättrade system för insamling av avfall och mer avancerade tekniker för
separering av återvinningsbara fraktioner. (Naturskyddsföreningen, 2014)
Att öka materialåtervinningen kan också handla om att sätta ett värde på att plastprodukterna
för att de ska komma till materialåtervinning. Exempelvis fungerar återvinningen av PETflaskor utmärkt i Sverige.
Resultatet från denna studie kan användas för att bli mer medveten om hur mycket och vilken
typ av plast som används i dagens byggande. Även om proportionerna för olika typer av
byggnader varierar kan resultatet användas för att dra generella slutsatser kring hur
plastanvändningen kan bli mer hållbar. För flerbostadshus kan man tänka sig att plast i
byggnadens grund och tak är mindre betydande för den totala plastanvändningen, medan
installationsplasten kan vara mer omfattande.
Slutligen ligger det även mycket ansvar hos den enskilda individen att ändra inställning och
beteende för att plastanvändningen inom byggbranschen ska kunna förändras på ett hållbart
sätt. Genom ökad kunskap och medvetenhet om vilka konsekvenserna blir av de materialval
som görs blir det enklare att göra miljömedvetna val.

7.1 SLUTSATSER
Utifrån denna fallstudie går det att konstatera att plast används på många olika ställen i dagens
byggande. Totalt sett används nästan 19kg plast per kvadratmeter boyta. Plasten i en byggnad
återfinns främst i byggnadens stomme. Viktmässigt återfanns cirka 87 procent av all den
inventerade plasten i villans grund. Resterande plast förkom i installationer samt som tätskikt
i tak och väggar.
Miljö- och hälsobedömningen av olika plasttyper visar att de miljö- och hälsokonsekvenser
som plastanvändningen medför dels beror på vilken plast som används samt hur den används.
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Det är därför viktigt att plast ses som en grupp av många olika material med olika egenskaper
som är mer eller mindre problematiska för både människans hälsa och miljö. Den miljö- och
hälsobedömning som gjorts visar att många av de plaster som förkom i villan, exempelvis PVC
och PS, är mycket problematiska för hälsan och miljön. Det finns också plast som använts i
villan som är mer skonsam mot hälsa och miljö så som, PP och PE.
För en mer hållbar plastanvändning i byggbranschen kan flera plastprodukter i byggnadens
stomme ersättas med alternativa material och på så sätt reducera, inte bara mängden plast
utan även de miljö- och hälsokonsekvenser som plasten medför. I enlighet med den fallstudie
som gjorts kan mängden plast i villan minskas från 19 kg plast per kvadratmeter till 4 kg plast
per kvadratmeter genom att byta ut isolering och tätskikt i plast till andra material.
Med hjälp av den analys som gjorts kan det konstateras att det bästa alternativet för
installationsplast är att byta ut sämre plast till bättre. Det vill säga att mindre sammansatta
produkter används samtidigt som produkter är tillverkas av de mest skonsamma plasterna och
på så sätt minska påverkan på miljö- och hälsa både vid tillverkning och återvinning. PVC-plast
som används i exempelvis rör kan bytas ut till plast av PE eller PP för att minska dess miljöoch hälsokonsekvenser. Produkter bestående av flera sammansatta plasttyper bör ersättas av
produkter bestående av endast en plasttyp för att underlätta återvinningen och därmed även
minska dess miljöpåverkan.
För emballage- och förpackningsplast gäller det främst att minska engångsanvändningen.
Plastens livslängd och återanvändningsgrad är faktorer som spelar stor roll för dess miljö- och
hälsopåverkan. Självklart är det extra bra om förpackningen eller emballaget dessutom är
tillverkad av exempelvis BIO-plast, trä eller annat material av förnyelsebar råvara.
Med dessa åtgärder kan alltså platsanvändningen för en nybyggd villa minskas från 18,7 kg till
drygt 3,2 kg plast per kvadratmeter boyta. Dessutom kan de miljö- och hälsokonsekvenser som
följer med plastanvändningen reduceras från 4,3, på skalan mellan 0 och 6, till en etta på skalan.

7.2 FELKÄLLOR
I inventeringen av plastmaterial i villan finns flera felkällor. Underlaget som inventeringen
utgått från är varierande och kan sakna vissa delar för att anses vara komplett och exakt.
Måttuppgifter, särskilt gällande installationer, antas utifrån ritningar och måttas med viss
osäkerhet. Som exempel kommer den uppförda villan förmodligen innehålla fler eluttag än
ritningen eftersom den endast utgår ifrån byggstandarden. Enligt Edlund (2018) väljer
beställaren ofta till extra vägg- och lamputtag, värden som inte var kända för inventeringen.
Det är viktigt att ta med i beaktningen vad gäller plastinventeringen att plastmaterial i form av
spill inte är medräknat. Självklart kommer det vid byggnation både uppstå spill från
installationsrör och stommaterial som mest trolig direkt kommer gå till avfall från
byggarbetsplatsen.
Även all den emballage- och förpackningsplast som redovisas är mycket osäker data då värden
på detta endast uppskattas utifrån fotografier och personlig kommunikation.
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Vid val av produkter som ej namngetts i handlingar eller övriga dokument har produkter med
tillräcklig dokumentation använts som underlag för vidare utredning. Detta kan givetvis ge
missvisande information då ingenting styrker att detta är produkter som är vanligt
förekommande.
Trots vissa osäkerheter i plastinventeringen bedöms resultatet kunna användas för att dra
generella slutsatser kring plastanvändningen i det svenska villabyggandet. Detta så att
slutsatserna i denna studie ska kunna bidra med ökad kunskap om plastanvändningens miljöoch hälsokonsekvenser och därmed också kunna vara ett hjälpmedel för att kunna göra mer
medvetna och hållbara materialval
Även den miljö- och hälsobedömning som görs innehåller förenklingar som gör att resultatet
ej kan räknas som exakt. I denna studie bedöms olika plasttyper utifrån dess rena form.
Eftersom plaster kan sättas ihop på flera sätt bör man i ett specifikt fall bedöma produkten,
istället för plasten, utifrån miljö- och hälsoaspekt. Detta då plastens miljö- och hälsopåverkan
kan variera väldigt mycket beroende på vad som tillsats och inte.
Den numeriska värdering som görs i miljö- och hälsobedömningen står inte i proportion till
dess verkliga hälso- och miljöpåverkan. De plaster som fått värdet 5 betyder inte att plasten är
5 gånger farligare än den plast som fått bedömningen 1. Värderingen ger endast en indikation
på vilka plaster som är bättre och sämre för hälsa och miljö.
Värderingen står inte heller i förhållande till andra material utan graderas endast i jämförelse
med andra plaster.

7.3 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER
Med vilka medel kan man hjälpa beslutsfattare inom byggbranschen att välja hållbara
material? Hur stor påverkan har den ekonomiska aspekten när material ska väljas?
Hur ser plastanvändningen ut för olika typer av byggnader. Vilka skillnader finns mellan
flerbostadshus, offentliga byggnader, fritidshus och villor?
Fördjupning om de alternativa produkterna och vad de har för påverkan på hälsa och miljö.
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Symbolförklaring

LK Golvvärme

1:1
240

N18074041
1
40.0/ 32.9 °C
587 l/h / 9.8 l/min
16.4 kPa

Max tryckfall:

System

c/c

Längd(m)

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8

L16
L16
L16
L16
L16
L16
L16
L16

240
240
320
320
320
240
240
320

60.5
62.5
77.9
37.3
27.9
45.2
93.8
48.6

LK Projekt Nr:

Inj.värde
VKF RF
0.50
0.50
4.50
0.50
0.50
0.50
1.25
0.50

Max tryckfall:

G6

G6

Allrum
21.4 m²

-

Flödesriktning

-

Rumstermostat

-

Matning i bjälklag

-

Rumstermostat med extern
givare

-

LK Webserver

A

L6

1:3
320

G6

Vard.rum/Matplats
33.9 m²

N18074041
2
40.0/ 32.4 °C
338 l/h / 5.6 l/min
16.8 kPa

Systemtemp.:

Sovrum 4
10.2 m²
L6

Krets

Fördelarskåp / Shuntskåp

1:2
240

Sovrum 3
10.2 m²

A

L6

1:4

2:3a
320/160
BR

NEDPENDLAT
TAK 2,4m

Sovrum 2 320
10.0 m²

2:1
240

UT

System

c/c

Längd(m)

2:1
2:2
2:3a
2:3b

L16
L16
L16
L16

240
320
320/160
320

39.1
28.1
94.9
96.0

Inj.värde
VKF RF
0.50
0.50
1.25
4.50

I-

TA

K

17

°

Takad altan
18.3 m²

GVC

TS

ELC

G6

1:5
320

2:3b
320

F

Passage
4.8 m²

C510

Krets

ET

HT

Systemtemp.:

Contura
556T Style

LK Projekt Nr:

-

TM

1:8
Entre/Hall
320

TM

Nibe
750

14.5 m²

K/S
Micro

2:2
Förråd 320

Ev. GVC 2

1,4m ö.k

DM

ST8

Klk.
3.9 m²

4.0 m²

VUK

1:6
240

Sovrum 1
12.4 m²

27.00°

HT

1:7
240

Klk.
5.3 m²

A

4.9
3.2

2.4

A

2.1

FGH +114,2
BET

INSTALLATIONSFÖRSLAG LK GOLVVÄRME

Sektion A-A

LK Systems AB
Knackstensgatan 4
Box 9113, 200 39 MALMÖ
Tel: 040-698 50 00

BET

Sida 33

www.lksystems.se

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

Haddingen 1:107
Kjellgren V2320

SIGN

DATUM

DATUM

2018-07-09
HANDLÄGGARE

Christer Westin
SKALA

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN
PROJ
NR

1:100
DATUM
RITAD
N18074041-3

BILAGA 1
LK Golvvärmeberäkning V5.01

LK Projekt Nr:
N18074041
Projekt:
Haddingen 1:107 Kjellgren V2320
Datum:
2018-07-09
Revideringsdatum:

Framledningstemp: 40 °C
Fördelare 1
Rum
nr

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8

Rum
beteckning

Temp.
Golv
inne
Mtot.
[°C] [m²K/W]

Sovrum 3
Sovrum 4
Allrum/Passage
Sovrum 2
Tvätt
WC/d
Sovrum 1/KLK
Entre'/Hall

Krets

VKF RF,
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8

System
variant

20
20
20
20
20
22
20
20

Rör
dim
[mm]

Framledn.
längd
[m]

8 Värmekretsar, Vattenflöde:
16x2,0
L16
16x2,0
L16
16x2,0
L16
16x2,0
L16
16x2,0
L16
16x2,0
L16
16x2,0
L16
16x2,0
L16

587 l/h
18,0
20,0
6,0
6,0
6,0
16,0
20,0
8,0

0,088
0,088
0,088
0,088
0,020
0,020
0,088
0,020

Effekt
spec.
[W/m²]

50
50
50
50
50
50
50
50

Resteffekt
[W]

-77

Kretslängd
total
[m]

Flöde

60,5
62,5
77,9
37,3
27,9
45,2
93,8
48,6

Temp. V.zon
fall
c/c
[K] [mm]

7,2
7,1
6,5
4,4
9,8
10
7,2
9,8

240
240
320
320
320
240
240
320

V.zon V.zon Framl.
yta
yttem.
yta
[m²]
[°C]
[m²]

10,2
10,2
23,0
10,0
7,0
7,0
17,7
13,0

24,8
24,8
24,5
24,8
24,8
26,9
24,8
24,8

Ventilinjustering

[l/h]

Tryckförlust
total
[kPa]

61
62
142
98
31
30
106
57

2,9
3,1
16,4
4,6
0,4
0,6
11,5
1,4

0,50
0,50
4,50
0,50
0,50
0,50
1,25
0,50

Flöde
[l/min]

1,0
1,0
2,4
1,7
0,5
0,5
1,8
1,0

Page 2 of 6
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BILAGA 1
LK Golvvärmeberäkning V5.01

LK Projekt Nr:
N18074041
Projekt:
Haddingen 1:107 Kjellgren V2320
Datum:
2018-07-09
Revideringsdatum:

Framledningstemp: 40 °C
Fördelare 2
Rum
nr

Rum
beteckning

Temp.
Golv
inne
Mtot.
[°C] [m²K/W]

Effekt
spec.
[W/m²]

2:1
2:2
2:3a

WC/d
Förråd/KLK
Vard.rum/Matplats/Kök

22
20
20

0,020
0,088
0,088

50
50
54

2:3b

Vard.rum/Matplats/Kök

20

0,088

47

Krets

VKF RF,
2:1
2:2
2:3a
2:3b

System
variant

Rör
dim
[mm]

Framledn.
längd
[m]

4 Värmekretsar, Vattenflöde:
16x2,0
L16
16x2,0
L16
16x2,0
L16
16x2,0
L16

338 l/h
12,0
4,0
8,0
11,0

Resteffekt
[W]

-83

Kretslängd
total
[m]

Flöde

39,1
28,1
94,9
96,0

Temp. V.zon
fall
c/c
[K] [mm]

10
4,4
8,7
randzon:
8

240
320
320
160
320

V.zon V.zon Framl.
yta
yttem.
yta
[m²]
[°C]
[m²]

6,5
7,7
11,8
8,0
27,2

26,9
24,8
24,0
26,8
24,3

Ventilinjustering

[l/h]

Tryckförlust
total
[kPa]

28
76
105
129

0,5
2,2
11,6
16,8

0,50
0,50
1,25
4,50

Flöde
[l/min]

0,5
1,3
1,8
2,2
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BILAGA 1
LK Golvvärmeberäkning V5.01

LK Projekt Nr:
N18074041
Projekt:
Haddingen 1:107 Kjellgren V2320
Datum:
2018-07-09
Revideringsdatum:

Sammanställning
Framledningstemperatur

40,0 °C

Returtemperatur

32,7 °C

Total värmebehov

7967 Watt

Avgiven effekt golvvärme

7807 Watt

Total effekt golvvärme

7808 Watt

Total vattenflöde

930 l/h / 15,5 l/min

Max. tryckförlust

16,8 kPa

Vatteninnehåll

81 l

Total rörlängd 16x2,0

Fördelare

Antal
kretsar

712 m

Värmeyta
[m²]

Flöde
[l/h] / [l/min]

Tryckförlust
total
[kPa]

Rörlängd
total
[m]

Tf

Tr

[°C]

[°C]

1

8

99

587/9,8

16,4

454

40,0

32,9

2

4

62

338/5,6

16,8

258

40,0

32,4
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BILAGA 1

LK Golvvärmeberäkning V5.01

LK Projekt Nr:
N18074041
Projekt:
Haddingen 1:107 Kjellgren V2320
Datum:
2018-07-09
Revideringsdatum:

Fördelare 1

Flöde:

587 l/h

VKF RF 8

Tryckförlust:

16,4 kPa

Systemtemp.: 40,0 / 32,9 °C
Värmekrets

System
variant

Rum
beteckning

Flöde

c/c

[l/min]

Längd

Ventilinjustering

[m]

1:1

L16

Sovrum 3

1,0

240

61

0,50

1:2

L16

Sovrum 4

1,0

240

63

0,50

1:3

L16

Allrum/Passage

2,4

320

78

4,50

1:4

L16

Sovrum 2

1,7

320

37

0,50

1:5

L16

Tvätt

0,5

320

28

0,50

1:6

L16

WC/d

0,5

240

45

0,50

1:7

L16

Sovrum 1/KLK

1,8

240

94

1,25

1:8

L16

Entre'/Hall

1,0

320

49

0,50
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BILAGA 1

LK Golvvärmeberäkning V5.01

LK Projekt Nr:
N18074041
Projekt:
Haddingen 1:107 Kjellgren V2320
Datum:
2018-07-09
Revideringsdatum:

Fördelare 2

Flöde:

338 l/h

VKF RF 4

Tryckförlust:

16,8 kPa

Systemtemp.: 40,0 / 32,4 °C
Värmekrets

System
variant

Rum
beteckning

Flöde

c/c

[l/min]

Längd

Ventilinjustering

[m]

2:1

L16

WC/d

0,5

240

39

0,50

2:2

L16

Förråd/KLK

1,3

320

28

0,50

2:3a

L16

Vard.rum/Matplats/Kök

1,8

320/160

95

1,25

2:3b

L16

Vard.rum/Matplats/Kök

2,2

320

96

4,50
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)b5*

BILAGA 1
Projektkod
1-plan Std

Urval

Projektbenämning

Rev H 2017-06-04 Avropsoffert

Ort

Umeå

Datum

2018-06-08

Benämning

Leveransdeklaration (LD) inkl mängd
Beställare

Mattias Kjellgren

Räknat

Chatrin

Kontrollerat

Mängd

Vindsbjälklag
Lösull 400, plant
Lösull tj=400 mm (<15gr)
Ångspärr
Glespanel
Gipsskiva 13 mm i tak

Lösull 400, lutande
Lösull tj=400 mm (31-45gr)
Ångspärr
Glespanel
15x120 panel, Norrlands Trä - Livfull Vit, Vit, Art nr: 3272
Vindslucka
Vindslucka
Nedfällbar vindslucka med stege typ: Mid-Made Lex.

Yttertak
Yttertak, Villa
Std tak - Ytbehandlat 2-kupigt betongtaktegel Alt. tegelliknande plåt.
Bärläkt
Undertaksduk
Prefab takstol, anpassad, c1200
Yttertak, brutet innertak
Std tak - Ytbehandlat 2-kupigt betongtaktegel Alt. tegelliknande plåt.
Bärläkt
Undertaksduk
Prefab trätakstol, anpassad brutet innertak
Ränndalar
Ränndalsplåt

Limträbalk i tak
Stål / Limträbalk

Limträstolpar
Limträpelare LK 30

Undertaks inklädnad
Undertakspanel, 22x145

1

Enhet

Bottenbjälklag
Förberett för platta på mark.

Ytterväggar
Villavägg, Standard
Takhöjd 2,4
Utvändig Enkelfasspont 22x170, liggande
Luftningsläkt 35x45 mm
Vindskyddsduk
Regel, 45 mm
Isolering, 45 mm
Ytterväggstomme, 145 mm
Syllremsa
Isolering, 145 mm
Ångspärr
Plywood, 15 mm i våtrum
Gipsskiva, fabriksmonterad
Taklist 15x43 Svanhals vit, Art nr. 67
Golvlist 12x69 Slät vit, Art nr. 40

Sida

st
161,4
161,4
161,4
322,8
161,4
161,4
161,4
161,4
64,6
161,4
161,4
86,2
161,4
67,3
67,3

m2
m1
m2
m1
m2
m2
m2
m2
m1
m2
m2
m2
m2
m1
m1

120,8
120,8
120,8
120,8
120,8

m2
m2
m2
m2
m2

76,2
76,2
76,2
76,2
76,2

m2
m2
m2
m2
m2

1,0 st
1,0 st
321,3
321,3
321,3
321,3
321,3
9,1
0,0
0,0
0,0
9,1

m2
m2
m2
m2
m2
m1
m2
m2
m2
m1

10,4 m1
10,4 m1
7,2 m1
7,2 m1
8,6 m1
8,6 m1

18,6 m2
11,2 m2
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BILAGA 1
Projektkod
1-plan Std

Urval

Projektbenämning

Rev H 2017-06-04 Avropsoffert

Ort

Umeå

Datum

2018-06-08

Benämning

Avdrag takpannor/plåt vid anslutande tak
Avdrag takbeläggning & bärläkt
Takfot och gavlar
Taksprång Villa med inklädd takfot
Fotplåt
Takfotsregel
Hängränna inkl rännkrok Ø 125
Takfotsbräda
Falspanel
Vindavledare

Leveransdeklaration (LD) inkl mängd
Beställare

Mattias Kjellgren

Räknat

Chatrin

Kontrollerat

Mängd

24,6 m2
-24,6 m2
54,2
54,2
45,2
54,2
54,2
43,4
45,2

m1
m1
st
m1
m1
m2
st

8,9
17,8
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
3,7
8,9

m2
m1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m1
m2

28,5
28,5
28,5
28,5
34,2
28,5
113,8

Gavelspets, Oisolerad
Utvändig Enkelfasspont 22x170, liggande
Luftningsläkt 35x45 mm
Vindskyddsduk
Regel, 45 mm
Gavelämne

19,3
19,3
38,6
19,3
19,3
19,3

Gavelspets, Std
Utvändig Enkelfasspont 22x170, liggande
Luftningsläkt 35x45 mm
Vindskyddsduk
Regel, 45 mm
Isolering, 45 mm
Ytterväggstomme, 145 mm
Syllremsa
Isolering, 145 mm
Ångspärr
Gipsskiva, fabriksmonterad
Taklist 15x56 Allmoge vit, Art nr. 66
Farstukvist / Altaner
Altan - Ingår ej!
Altantak - Ingår!

2

Enhet

Inklätt gavelsprång Villa
Vindskivebeslag
Styrregel
Vindskivor
Stödregel för panel
Luftningsläkt, 15x40 mm
Gavelläm

Gavelspets, Isolerad, mot kallvind vid uppbrutet tak
Luftningsläkt, 15x40 mm
Vindskyddsduk
Regel, 45 mm
Isolering, 45 mm
Ytterväggstomme, 145 mm
Isolering, 145 mm
Ångspärr
Gipsskiva på yttervägg - Löst levererad
Taklist 15x56 Allmoge obeh, Art nr. 66
Gavelämne

Sida

9,0
9,0
18,0
9,0
9,0
9,0
9,0
3,6
9,0
9,0
9,0
3,8

m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

m2
m2
m1
m2
m2
m2
m2
m2
m1
m2
m2
m2
m2
m1
m2
m2
m2
m1

0,0 st
0,0 st

Ytterdörrar
Diplomat, Std
1,0 st
YD Diplomat typ Jane tät vit, Hanna klarglas vit, Jane Cotswoldglas vit, Rosa klarglas vit, Iris 3-glas vit, Laila klarglas
1,0 st vit eller Rosa tät vit
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BILAGA 1
Projektkod
1-plan Std

Urval

Projektbenämning

Rev H 2017-06-04 Avropsoffert

Ort

Umeå

Datum

2018-06-08

Benämning

YD Sidoljus vit SL-0, klarglas 3x21
Foderhatt + Erforderliga droppbleck
Foderbräda 22x120
Utvändig smygbräda
Invändig smygbräda, obeh furu, Villa Std
Foderlist 12x69 Slät vit, Art nr. 20
Drevning
Tröskelbleck
Dörrtrycke, Std
In- och utvändig låscylinder, Villa
Std kulör på YD- grå, grön, blå, röd, ljusgrå

Leveransdeklaration (LD) inkl mängd
Beställare

Mattias Kjellgren

Räknat

Chatrin

Kontrollerat

Mängd

Sida
3

Enhet

1,0
1,5
5,8
5,5
5,5
5,6
5,5
1,4
1,0
1,0
1,0

st
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1
par
st
st

1,0
1,0
0,8
4,5
3,5
4,0
4,0
0,5
0,6

st
st
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

4,0
4,0
5,4
21,3
14,9
19,4
19,4
4,4
4,8

st
st
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

Diplomat, Std
1,0 st
YD Diplomat typ Jane tät vit, Hanna klarglas vit, Jane Cotswoldglas vit, Rosa klarglas vit, Iris 3-glas vit, Laila klarglas
1,0 st vit eller Rosa tät vit
Foderhatt + Erforderliga droppbleck
1,2 m1
Foderbräda 22x120
5,5 m1
Utvändig smygbräda
5,3 m1
Invändig smygbräda, obeh furu, Villa Std
5,3 m1
Foderlist 12x69 Slät vit, Art nr. 20
5,4 m1
Drevning
5,3 m1
Tröskelbleck
1,1 m1
Dörrtrycke, Std
1,0 par
In- och utvändig låscylinder, Villa
1,0 st
Std kulör på YD- grå, grön, blå, röd, ljusgrå
1,0 st
Fönster 3-glas Öppningsbara
EFH 05x15 Std
EFHO 05x15
Utvändig övre foder
Foderbräda
Utvändig smygbräda
Invändig smygbräda vit MDF, Villa Std
Drevning
Fönsterbleck
Fönsterbänk obeh. av trä, Std
EFH 11x08 Std
EFHO 11x08
Utvändig övre foder
Foderbräda
Utvändig smygbräda
Invändig smygbräda vit MDF, Villa Std
Drevning
Fönsterbleck
Fönsterbänk obeh. av trä, Std
EFH 11x13 Std
EFHO 11x13
Utvändig övre foder
Foderbräda
Utvändig smygbräda
Invändig smygbräda vit MDF, Villa Std
Drevning
Fönsterbleck
Fönsterbänk obeh. av trä, Std
Fönster 3-glas Fasta
EFK 11x11 Std
EFKO 11x11

3,0
3,0
4,1
13,0
8,2
11,5
11,5
3,3
3,6

st
st
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

2,0 st
2,0 st
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BILAGA 1
Projektkod
1-plan Std

Urval

Projektbenämning

Rev H 2017-06-04 Avropsoffert

Ort

Umeå

Datum

2018-06-08

Benämning

Utvändig övre foder
Foderbräda
Utvändig smygbräda
Invändig smygbräda vit MDF, Villa Std
Drevning
Fönsterbleck
Fönsterbänk obeh. av trä, Std

EFK 11x13 Std
EFKO 11x13
Utvändig övre foder
Foderbräda
Utvändig smygbräda
Invändig smygbräda vit MDF, Villa Std
Drevning
Fönsterbleck
Fönsterbänk obeh. av trä, Std
EFK 11x15 Std
EFKO 11x15
Utvändig övre foder
Foderbräda
Utvändig smygbräda
Invändig smygbräda vit MDF, Villa Std
Drevning
Fönsterbleck
Fönsterbänk obeh. av trä, Std
EFK 15x04 Std
EFKO 15x04
Utvändig övre foder
Foderbräda
Utvändig smygbräda
Invändig smygbräda vit MDF, Villa Std
Drevning
Fönsterbleck
Fönsterbänk obeh. av trä, Std

Leveransdeklaration (LD) inkl mängd
Beställare

Mattias Kjellgren

Räknat

Chatrin

Kontrollerat

Mängd

Sida
4

Enhet

2,7
9,8
6,7
8,9
8,9
2,2
2,4

m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

5,0
5,0
6,8
28,6
20,6
26,2
26,2
5,6
6,0

st
st
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

1,0
1,0
1,4
5,3
3,7
4,8
4,8
1,1
1,2

1,0
1,0
1,8
4,3
2,3
3,8
3,8
1,5
1,6

st
st
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

st
st
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

Fönsterdörrar 3-glas
EDK 10x21/15 Std
3,0 st
EDK 10x21/20
3,0 st
Utvändig övre foder
3,0 m1
Foderbräda
16,5 m1
Utvändig smygbräda 22x70
15,7 m1
Invändig smygbräda vit MDF, Villa Std
15,7 m1
Foderlist 12x69 Slät vit, Art nr. 20
16,0 m1
Drevning
15,7 m1
Tröskelbleck
3,0 m1
Dörrtrycke invändigt, Hoppe London
3,0 par
Beslagspaket 5. Monteringssats för invändigt handtag förberett för låscylinder och utvändigt handtag. Låscylinder
3,0 709
st
Laminerat glas. Lamell 6,38, Inv
6,0 m2
Laminerat glas. Lamell 6,38, Utv
6,0 m2
Innerväggar
45x70 s450 101
Golvlist 12x69 Slät vit, Art nr. 40
Taklist 15x43 Svanhals vit, Art nr. 67
Gipsskiva - Levereras löst
Mellanväggstomme, 70 mm

122,4
49,0
49,0
122,4
122,4

m2
m1
m1
m2
m2
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BILAGA 1
Projektkod
1-plan Std

Urval

Projektbenämning

Rev H 2017-06-04 Avropsoffert

Ort

Umeå

Datum

2018-06-08

Benämning

Isolering Regelskiva, 45 mm i Sovrum
Gipsskiva - Levereras löst
Plywood, 15 mm i våtrum
Taklist 15x43 Svanhals vit, Art nr. 67
Golvlist 12x69 Slät vit, Art nr. 40

45x120 s450 101 Bärande
Golvlist 12x69 Slät vit, Art nr. 40
Taklist 15x43 Svanhals vit, Art nr. 67
Gipsskiva - Levereras löst
Mellanväggstomme, 120 mm - Bärande, fabriksmonterad
Gipsskiva - Levereras löst
Plywood, 15 mm i våtrum
Taklist 15x43 Svanhals vit, Art nr. 67
Golvlist 12x69 Slät vit, Art nr. 40

Leveransdeklaration (LD) inkl mängd
Beställare

Mattias Kjellgren

Räknat

Chatrin

Kontrollerat

Mängd

Sida
5

Enhet

15,1
122,4
0,0
49,0
49,0
12,9
5,2
5,2
12,9
12,9
12,9
0,0
5,2
5,2

m2
m2
m2
m1
m1

m2
m1
m1
m2
m2
m2
m2
m1
m1

Invändiga dörrar
Innerdörrar Villa
8,0 st
Vit formpressad Diplomat typ Lättdörr Slät vit, Formpressad 3 vit, Formpressad 4 vit, Massiv 3 obeh. furu eller8,0
Contur
st Tät vit.
Karm, enkel, vit
8,0 st
Foderlist 12x69 Slät vit, Art nr. 20
84,1 m1
Innerdörrstrycke, Std
8,0 par
Skjutdörr, enkel
2,0 st
Vit formpressad Diplomat typ Lättdörr Slät vit, Formpressad 3 vit, Formpressad 4 vit, Massiv 3 obeh. furu eller2,0
Contur
st Tät vit.
Skjutdörrskarm, enkel, vit
2,0 st
Foderlist 12x69 Slät vit, Art nr. 20
21,0 m1
Skjutdörrstrycke
2,0 par
Ytskikt golv
Ingår ej!
Vitvaror
Ingår ej!

Kök & Garderober
Ingår Ej! - Köksinredning Villa
Ingår Ej! - Garderobsinredning Villa
VVS-Artiklar
Ingår ej!

Värmepump
Frånluftsvärmepump NIBE F730
NIBE F750, 180 L varmvatten
Frånluftskanaler till VP eller FLM
Friskluftsventiler
Lamellmatta
Projektering ventilation Servicebolaget
Injustering ventilation Servicebolaget
OVK Besiktning i samband med injustering
Nibe, Ljudisolerat överskåp
Ventilation
FTX - Ingår ej!
Braskamin
Contura

0,0 st
0,0 st
7,0 m1
7,0 m2
1,0 st
1,0 st
0,0 st
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

st
st
st
st
st
st
st
st
st

0,0 st
1,0 st
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Sida 57

BILAGA 1
Projektkod
1-plan Std

Urval

Projektbenämning

Rev H 2017-06-04 Avropsoffert

Ort

Leveransdeklaration (LD) inkl mängd

Umeå

Datum

2018-06-08

Benämning

Contura 556T Style
Eldstadsplan av glas
Anslutning uteluft
Skorsten 4301-4600
Ventilerat skorstensschakt

Övrigt
Hängrännor, stuprör samt övriga plåtgarneringar fabrikslackerade vita eller svarta.
Stuprör, inkl rörsvep trävägg, l=3000
Erforderliga taksteg, nockräcken & snörasskydd ingår i leverans.
Snörasskydd ovan Entré, 3-rör, galv, inkl fästen, L=3000
Taksteg av stål, galv
Nockräcke
Entrébroar ingår ej!

Beställare

Mattias Kjellgren

Räknat

Chatrin

Kontrollerat

Mängd

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

st
st
st
st
st

4,0 st
4,0 st

1,0
3,0
12,0
25,0

st
st
st
m1
st

1,0 st
1,0 st

1-årig villaförsäkring ingår.
Villaförsäkring

1,0 st
1,0 st

Erforderligt antal brandvarnare ingår.
Brandvarnare

1,0 st
1,0 st

2,0 st
4,0 st

Frakt till byggplatsen inom Sveriges fastland, så långt farbar väg för tungt fordon med släp finnes.

st

OBS! All utvändig fasadbeklädnad levereras obehandlad från fabrik!

st

Lossning med kranbil ingår.

6

Enhet

4 m lång aluminiumstege ingår i leverans.
Aluminiumstege l=4000

Nybyggareförsäkring inkl. kontroll- och slutbesiktning
10-årig försäkring

Sida

st
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BILAGA 2

2013-11-14

SundaHus Miljödata

A

Geotextil
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: T-emballage

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: Ja

Geotextil

T-Emballage Thureson AB

Beskrivning: Rekommenderad användning för T-Emballage
geotextilduk ligger med fokus på nybyggnation
av hus och markarbeten därtill.

EMAS-registrering:

Artikelnr:

REPA-registret:

BSAB-kod:

DBB - Lager av geotextil

BK04:

20211 - Geotextil och markprodukter

-

ISO 14001 certifiering: Ja
Ja

Bevakningar

en
s

MB3 indikator 13:
MB3 indikator 14:
MB3 indikator 15:
Sammanfattning

Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

A

lic

Förutsättningar:

Bedömningsförklaring: A

gs

Anmärkning:

Vid tillverkningen

I den färdiga produkten

-

-

-

-

-

-

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

-

-

Miljöfarliga ämnen:

-

-

-

-

Utfasningsämnen:
PBT/vPvB-ämnen:
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

Hälsofarliga ämnen:

ild
nin

Prioriterade riskminskningsämnen:

-

Ut
b

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:

Varningar:

Annan miljömärkning:
Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:
Nanopartiklar:

Förekomsten av nanopartiklar är
okänd.

Redovisad dokumentation

Typ

Utgåva

Kontroll

Status

Byggvarudeklaration 3

2011-12-28

2015-06-24

Statiskt

2015-06-18

Statiskt

Produktinformation
Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

Mängd

polypropylen

9003-07-0

100 %

(propen)

115-07-1

Copyright © 2018 SundaHus i Linköping AB (publ)
Utskrivet 2018-11-01 av Alma Hellgren, Luleå tekniska universitet

Sida 59

Klassificeringar
H220

Sida 1 (2)

SHMD-UNG3NLNJF

BILAGA 2

2013-11-14

SundaHus Miljödata

A

Geotextil
Emissioner

Energiåtgång

Restprodukter / Avfall

VOC:

Råvaror:

TVOC:

Tillverkning:

Återanvändning:

TVOC 4:

Totalt:

Materialåtervinning:

TVOC 26:

Energiutvinning:

Formaldehyd:

Deponering:

Uppfyller E1:

Avfallsslag:
Farligt avfall:
Andel återvunnet material

Vid byggnation

Vid rivning

Ja

Ja

-

Livslängd

Livslängd: 25 år

en
s

Pre-consumer:
Post-consumer:

Klassning av produkten
Faroangivelser:

lic

Skyddsangivelser:
Riskfraser:

gs

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)
CSR-policy:

ild
nin

Övrigt

Bedömd:

2013-11-14 av Angelica Karlsson

Reviderad:

2018-04-22 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-UNG3NLNJF
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3

Ut
b

Förklaringar

Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
(ämnesnamn) Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.
H220

Extremt brandfarlig gas.

Copyright © 2018 SundaHus i Linköping AB (publ)
Utskrivet 2018-11-01 av Alma Hellgren, Luleå tekniska universitet

Sida 60

Sida 2 (2)

SHMD-UNG3NLNJF

BILAGA 2

2014-07-21

SundaHus Miljödata

B

Radonmembran, Platta
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: T-emballage

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: Ja

Radonmembran, Platta

Beskrivning: Polyetenfolie - radonskyddande tätskiktssystem
på grundkonstruktioner.
Artikelnr:

214005

BSAB-kod:

JS - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt,
duk, plastfilm e d i hus

BK04:

01406 - Plastfolie

T-Emballage Thureson AB

EMAS-registrering:

-

ISO 14001 certifiering: Ja
REPA-registret:

Ja

Bevakningar

en
s

MB3 indikator 13: Kan förhindra silver och guld.
MB3 indikator 14:
MB3 indikator 15:
Sammanfattning

Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

B

lic

Förutsättningar:

Anmärkning:

gs

Bedömningsförklaring: B: mindre än 1 % av produkten består av (hemligt) som är miljöfarligt (för A måste halten vara <
0,1 %).
B: Ofullständig dokumentation.
Ofullständig dokumentation på grund av dolt innehåll.
I den färdiga produkten

-

-

Prioriterade riskminskningsämnen:

Ja

Ja

PBT/vPvB-ämnen:

-

-

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

-

-

Miljöfarliga ämnen:

Ja

Ja

Ja

-

Utfasningsämnen:

Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

Ut
b

Hälsofarliga ämnen:

ild
nin

Vid tillverkningen

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:

-

Förnyelsebara råvaror:
Varningar:

Annan miljömärkning:
Energiklass:

Nanopartiklar:

Förekomsten av nanopartiklar är
okänd.

Redovisad dokumentation
Typ

Utgåva

Kontroll

Status

Byggvarudeklaration 3

2011-12-23

2017-06-20

Statiskt

Produktinformation

2015-03-13

2017-06-20

Statiskt

Internt dokument *2

2014-07-16

2014-07-21

Manuellt

Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

Ämne D *1 "Worst Case"-ämne

Mängd

Klassificeringar

<1 %

Ingående ämne *1

<0,01 %

Ingående ämne *1
Copyright © 2018 SundaHus i Linköping AB (publ)
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SHMD-V2BXVXSJN

BILAGA 2

2014-07-21

SundaHus Miljödata

B

Radonmembran, Platta
Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

Mängd

Klassificeringar

Ingående ämne *1

<0,01 %

H413

Ingående ämne *1

<0,01 %

H317, H400, H410

Ingående ämne *1
Ingående ämne *1
(Ingående ämne) *1

H220, H336

Ingående ämne *1
polyeten, LDPE

9002-88-4

(etylen)

>80 %

74-85-1

H220, H336
<1 %

R53

en
s

Ämne B *1
Ämne A *1

<2,5 %

(Ämne C) *1

<0,02 %

Energiåtgång

VOC:

Råvaror:

TVOC:

Tillverkning:

TVOC 4:

Totalt:

Restprodukter / Avfall
Vid byggnation

lic

Emissioner

H225, H332, H335, H351

Återanvändning:
Materialåtervinning: Ja

Ja

Energiutvinning:

Ja

Ja

Avfallsslag:

17 09 04

17 09 04

Farligt avfall:

-

-

gs

TVOC 26:
Formaldehyd:

Vid rivning

Deponering:

ild
nin

Uppfyller E1:

Andel återvunnet material
Pre-consumer:
Post-consumer:

Livslängd
Livslängd: 50- år

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

Ut
b

Skyddsangivelser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:
Övrigt
Bedömd:

2014-07-21 av Louise Kransmo

Reviderad:

2018-04-22 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-V2BXVXSJN
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3
Förklaringar
Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
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SHMD-V2BXVXSJN

BILAGA 2

2014-07-21

SundaHus Miljödata

B

Radonmembran, Platta
Förklaringar
Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat
riskminskningsämne enligt PRIO.
Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.

Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör
endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i
ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den
aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi
utgå från "worst case".

(ämnesnamn)

Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.

*1

Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar vilket ämne detta egentligen är.

*2

Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.

17 09 04

Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03

H220

Extremt brandfarlig gas.

H225

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H332

Skadligt vid inandning.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H336

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H351

Misstänks kunna orsaka cancer.

H400

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H413

Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

R53

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Ut
b

ild
nin

gs

lic

en
s

"Worst Case"-ämne
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SHMD-V2BXVXSJN

BILAGA 2

2013-01-22

SundaHus Miljödata

C-

Armeringsdistanser och formdistanser i plast,Markkloss 50/60
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: HauCon Sverige

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: -

Armeringsdistanser och formdistanser i
plast,Markkloss 50/60

Haucon Sverige AB

EMAS-registrering:

Beskrivning: Av återvunnet PVC.

-

ISO 14001 certifiering: -

Artikelnr:

101304

BSAB-kod:

ESC - Armering, ingjutningsgods, fogband m m i
hus

BK04:

01599 - Armering, stål och metallvaror övrigt

REPA-registret:

-

Bevakningar

en
s

MB3 indikator 13:
MB3 indikator 14: Kan förhindra silver och guld
MB3 indikator 15:
Sammanfattning

Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

C-

lic

Förutsättningar:

gs

Bedömningsförklaring: C-: som mest 30 % av produkten består av DINP som finns på H2-listan (för B måste halten vara <
0,1 %).
Anmärkning:

I den färdiga produkten

Ja

-

Prioriterade riskminskningsämnen:

Ja

-

PBT/vPvB-ämnen:

-

-

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

Ja

Ja

Miljöfarliga ämnen:

Ja

-

Ja

-

Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

Ut
b

Hälsofarliga ämnen:

ild
nin

Utfasningsämnen:

Vid tillverkningen

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:

-

Förnyelsebara råvaror:
Varningar:

Annan miljömärkning:
Energiklass:

Nanopartiklar:

Förekomsten av nanopartiklar är
okänd.

Redovisad dokumentation
Typ

Utgåva

Kontroll

Status

Byggvarudeklaration 3

2012-12-14

2013-01-22

Manuellt

2017-06-19

Statiskt

Produktinformation
Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

mjukgjord plast (PVC) "Worst Case"-ämne
DINP

Sida 64

Klassificeringar

100 %
28553-12-0

≤30 %

471-34-1

≤30 %

kalciumkarbonat

Copyright © 2018 SundaHus i Linköping AB (publ)
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SHMD-UGU3GE2J3

BILAGA 2

2013-01-22

SundaHus Miljödata

C-

Armeringsdistanser och formdistanser i plast,Markkloss 50/60
Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

Mängd

(ospecificerad bariumzink och kalciumzink
stabilisator)

<2 %

H302, H315, H319, H332, H335
R20/22

bariumstearat

6865-35-6

<2 %

kalciumdistearat

1592-23-0

<2 %

tris(2-hydroxyetyl) isocyanurat

839-90-7

<2 %

zinkstearat

557-05-1

<2 %

PVC-polymer

9002-86-2

≤50 %

(vinylklorid)

75-01-4

≤50 %

Energiåtgång

H301, H302, H410
H220, H350

Restprodukter / Avfall

en
s

Emissioner

Klassificeringar

Råvaror:

Vid byggnation

TVOC:

Tillverkning:

Återanvändning:

TVOC 4:

Totalt:

Materialåtervinning:

Ja

TVOC 26:

Energiutvinning:

Ja

Formaldehyd:

Deponering:

lic

VOC:

Uppfyller E1:

Vid rivning

Avfallsslag:

Andel återvunnet material

-

Livslängd

Livslängd: 50-100 år

Post-consumer: 100 %

ild
nin

Pre-consumer:

gs

Farligt avfall:

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:

CSR-policy:

Ut
b

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

Bedömd:

2013-01-22 av Jane Wigren

Reviderad:

2018-04-22 av Auto Update

Övrigt

SHMD-nummer: SHMD-UGU3GE2J3
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3
Förklaringar
Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
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SHMD-UGU3GE2J3

BILAGA 2

SundaHus Miljödata
Armeringsdistanser och formdistanser i plast,Markkloss 50/60

2013-01-22

C-

Förklaringar
Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens
prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 2, vilket innebär att det finns vetenskapliga
bevis för hormonstörande effekt vid in vitro försök (provrörsförsök).
Innehåller minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över
hormonstörande ämnen under kategori 2, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för
hormonstörande effekt vid in vitro försök (provrörsförsök). / Ämnet finns upptaget på Europeiska
kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 2, vilket innebär att det finns
vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt vid in vitro försök (provrörsförsök).
Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör
endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i
ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den
aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi
utgå från "worst case".

(ämnesnamn)

Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.

H220

Extremt brandfarlig gas.

H301

Giftigt vid förtäring.

H302

Skadligt vid förtäring.

H315

Irriterar huden.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332

Skadligt vid inandning.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H350

Kan orsaka cancer.

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

R20/22

Farligt vid inandning och förtäring

Ut
b

ild
nin

gs

lic

en
s

"Worst Case"-ämne
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SHMD-UGU3GE2J3

BILAGA 2

2015-08-13

SundaHus Miljödata

B

Vindskydd T-Vind/T-Vind Super
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: T-emballage

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: Ja

Vindskydd T-Vind/T-Vind Super

Beskrivning: T-Emballage Vindskydd är ett modernt
vindskyddssystem som utgör den yttre
klimatskärmen på utsidan av isoleringen i
ytterväggskonstruktioner. I systemet ingår två
moderna produkter: T-Vind och T-Vind Super.

T-Emballage Thureson AB

EMAS-registrering:

-

ISO 14001 certifiering: Ja
REPA-registret:

Ja

Artikelnr:
BSAB-kod:

JSG.5 - Vindskyddsskikt av plastfilm

BK04:

01406 - Plastfolie

en
s

Sammanfattning
Förutsättningar:

Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

B

Anmärkning:

Uppgifter om stabilisatorer saknas.

Vid tillverkningen

I den färdiga produkten

-

-

Ja

Ja

-

-

gs

Utfasningsämnen:

lic

Bedömningsförklaring: B: ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM, polyester (Irganox 1010) som är miljöfarligt
förekommer i produkten.
B: fosfitbaserad stabilisator för PA, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit)
som är miljöfarligt förekommer i produkten.

Prioriterade riskminskningsämnen:
PBT/vPvB-ämnen:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

-

-

Miljöfarliga ämnen:

Ja

Ja

Ja

-

Hälsofarliga ämnen:

ild
nin

Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:
Energiklass:

Typ

Ut
b

Annan miljömärkning:

-

Förnyelsebara råvaror:
Varningar:
Nanopartiklar:

Förekomsten av nanopartiklar är
okänd.

Redovisad dokumentation
Utgåva

Kontroll

Status

Byggvarudeklaration 3

2011-08-01

2017-06-19

Statiskt

Annan miljödeklaration

2010-09-20

2017-06-19

Statiskt

Produktinformation

2014-04-09

2017-06-19

Statiskt

Ingående ämnen
Namn
ethylene-1-octene copolymer
(butylakrylat)
(eten)

25750-84-9

15 %

Sida 1 (3)

Klassificeringar
R10, R43, R36/37/38

74-85-1

fosfitbaserad stabilisator för PA, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS
(tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit)

Sida 67

Mängd

141-32-2

polypropen (PP) "Worst Case"-ämne

Copyright © 2018 SundaHus i Linköping AB (publ)
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CAS-nr

R12, R67

9003-07-0

85 %

31570-04-4

<0,85 %

H312, H412

SHMD-QRCFT6TJX

BILAGA 2

2015-08-13

SundaHus Miljödata

B

Vindskydd T-Vind/T-Vind Super
Ingående ämnen
Namn
ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM, polyester
(Irganox 1010)

CAS-nr

Mängd

6683-19-8

<0,85 %

Klassificeringar
H413

Pigment
(propen)

115-07-1

Emissioner

Energiåtgång

H220
Restprodukter / Avfall

VOC:

Råvaror:

Vid byggnation

TVOC:

Tillverkning:

Återanvändning:

TVOC 4:

Totalt:

Materialåtervinning:
Energiutvinning:

Formaldehyd:

Deponering:

Uppfyller E0:

Avfallsslag:

Uppfyller E1:

Farligt avfall:

en
s

TVOC 26:

Uppfyller M1:

Ja

-

lic

Uppfyller M2:

-

Vid rivning

Uppfyller CARB1:
EMICODE:

Pre-consumer:
Post-consumer:

ild
nin

Andel återvunnet material

gs

Uppfyller CARB2:

Livslängd

Livslängd: 50- år

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:

CSR-policy:

Ut
b

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

Bedömd:

2015-08-13 av Jane Wigren

Reviderad:

2016-10-01 av Auto Update

Övrigt

SHMD-nummer: SHMD-QRCFT6TJX
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.0
Förklaringar
Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat
riskminskningsämne enligt PRIO.
Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
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Sida 68

Sida 2 (3)

SHMD-QRCFT6TJX

BILAGA 2

SundaHus Miljödata
Vindskydd T-Vind/T-Vind Super

2015-08-13

B

Förklaringar
Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör
endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i
ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den
aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi
utgå från "worst case".

(ämnesnamn)

Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.

H220

Extremt brandfarlig gas.

H312

Skadligt vid hudkontakt.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

H413

Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

R10

Brandfarligt

R12

Extremt brandfarligt

R36/37/38

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden

R43

Kan ge allergi vid hudkontakt

R67

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

Ut
b

ild
nin

gs

lic

en
s

"Worst Case"-ämne
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Sida 69

Sida 3 (3)

SHMD-QRCFT6TJX

BILAGA 2

2018-02-26

SundaHus Miljödata

B

Byggfolie T-Tät
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: T-emballage

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: Ja

Byggfolie T-Tät

T-Emballage Thureson AB

Beskrivning: Åldringsbeständig polyetenfolie avsedd att
användas som luft- och ångspärr i ytterväggar,
tak och golv.

EMAS-registrering:

Artikelnr:

REPA-registret:

BSAB-kod:

JSF.5 - Fuktskyddsskikt av plastfilm (ej kyl- och
frysrum)

BK04:

01406 - Plastfolie
01409 - Tätskiktsystem

-

ISO 14001 certifiering: Ja
Ja

en
s

Bevakningar
MB3 indikator 13:

MB3 indikator 14: Kan förhindra guld
MB3 indikator 15:

lic

Sammanfattning
Förutsättningar:

Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

B

gs

Bedömningsförklaring: B: mindre än 0,5 % av produkten består av ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM,
polyester (Irganox 1010) som är miljöfarligt (för A måste halten vara < 0,1 %).
B: mindre än 0,25 % av produkten består av Tinuvin 622 som är miljöfarligt (för A måste halten vara <
0,1 %).
B: Ofullständig dokumentation.
Information om ingående stabilisatorer saknas.

ild
nin

Anmärkning:

Vid tillverkningen

I den färdiga produkten

-

-

Prioriterade riskminskningsämnen:

Ja

Ja

PBT/vPvB-ämnen:

-

-

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

-

-

Miljöfarliga ämnen:

Ja

Ja

Hälsofarliga ämnen:

Ja

-

Utfasningsämnen:

Ut
b

Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:

-

Förnyelsebara råvaror:
Varningar:

Annan miljömärkning:

Nanopartiklar:

Förekomsten av nanopartiklar är
okänd.

Energiklass:
Redovisad dokumentation
Typ

Utgåva

Kontroll

Status

Byggvarudeklaration 3

2011-12-29

2017-06-20

Statiskt

2017-06-20

Statiskt

2015-10-26

Manuellt

Produktinformation
Svanenbilaga 6 version 2

2014-05-19
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Sida 70

Sida 1 (3)

SHMD-THU3T6SJX

BILAGA 2

2018-02-26

SundaHus Miljödata

B

Byggfolie T-Tät
Ingående ämnen
Namn
fosfitbaserad stabilisator för PA, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS
(tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit) "Worst Case"-ämne
ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM, polyester
(Irganox 1010) "Worst Case"-ämne

CAS-nr

Mängd

31570-04-4

<0,5 %

6683-19-8

<0,5 %

ospecificerad UV-stabilisator för PE, PP "Worst Case"-ämne

H413

<0,5 %

HALS-stabilisator

70624-18-9

<0,25 %

Tinuvin 622

65447-77-0

<0,25 %

polyeten (PE)

9002-88-4

>99,5 %

74-85-1

H410, H412, H413
H220, H336

en
s

(etylen)
Emissioner

Klassificeringar

Energiåtgång

Restprodukter / Avfall

VOC:

Råvaror:

TVOC:

Tillverkning:

Återanvändning:

Vid byggnation

TVOC 4:

Totalt:

Materialåtervinning: Ja

Ja

Energiutvinning:

Ja

Ja

Avfallsslag:

17 02 03

17 02 03

Farligt avfall:

-

-

lic

TVOC 26:
Formaldehyd:

Vid rivning

Deponering:

Andel återvunnet material

Livslängd

Livslängd: 50- år

Post-consumer:

ild
nin

Pre-consumer:

gs

Uppfyller E1:

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:

CSR-policy:

Bedömd:

Ut
b

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

Övrigt

2018-02-26 av Jane Wigren

Reviderad:
SHMD-nummer: SHMD-THU3T6SJX
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.2
Förklaringar
Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat
riskminskningsämne enligt PRIO.
Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
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Sida 71

Sida 2 (3)

SHMD-THU3T6SJX

BILAGA 2

SundaHus Miljödata
Byggfolie T-Tät

2018-02-26

B

Förklaringar
Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör
endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i
ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den
aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi
utgå från "worst case".

(ämnesnamn)

Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.

17 02 03

Plast

H220

Extremt brandfarlig gas.

H336

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

H413

Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Ut
b

ild
nin

gs

lic

en
s

"Worst Case"-ämne
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Sida 72

Sida 3 (3)

SHMD-THU3T6SJX

BILAGA 2

2018-10-11

SundaHus Miljödata

B

Lasol Fasadmatt 9000 (vattenburen) (B, C, D, E) Bas Röd
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: Lasol

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: -

Lasol Fasadmatt 9000 (vattenburen) (B, C, D, E)
Bas Röd

Engwall o. Claesson AB

EMAS-registrering:

Beskrivning: Linoljefärg. Helmatt emulsionsfärg baserad på
fet linoljealkyd. Ingår i serien Fasad Matt 9000
Matt (vattenburen).

-

ISO 14001 certifiering: REPA-registret:

-

Artikelnr:
BSAB-kod:

LCS.211 - Målning av fasad och fasaddetaljer

BK04:

03402 - Fasadfärg utomhus
Sammanfattning
Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

B

en
s

Förutsättningar:

gs

lic

Bedömningsförklaring: B: mindre än 0,07 % av produkten består av 3-jod-2-propynylbutylkarbamat som är en miljöfarlig biocid
(för A måste halten vara < 0,001 %).
B: mindre än 0,25 % av produkten består av Kobolt(II)-2-etylhexanoat som är miljöfarligt (för A måste
halten vara < 0,1 %).
B: mindre än 0,2 % av produkten består av 1,2-bensisotiazol-3-on som är miljöfarligt (för A måste
halten vara < 0,1 %).
B: mindre än 0,2 % av produkten består av 1,2-bensisotiazol-3-on som är en miljöfarlig biocid (för A
måste halten vara < 0,001 %).
B: mindre än 0,05 % av produkten består av 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som är en miljöfarlig
biocid (för A måste halten vara < 0,001 %).
B: Produkten innehåller mindre än 1,6208 % flyktiga organiska föreningar (fältspat, 3-jod-2propynylbutylkarbamat, 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), blandning) (för A måste halten vara ≤ 1 %).
B: Ofullständig dokumentation.

ild
nin

Anmärkning:

Vid tillverkningen

I den färdiga produkten

-

-

Prioriterade riskminskningsämnen:

Ja

Ja

PBT/vPvB-ämnen:

-

-

Utfasningsämnen:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

-

-

Miljöfarliga ämnen:

Ja

Ja

Hälsofarliga ämnen:

Ja

Ja

Ut
b

Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:

-

Förnyelsebara råvaror:

Ja

Varningar:

Annan miljömärkning:

Nanopartiklar:

Förekomsten av nanopartiklar är
okänd.

Energiklass:
Redovisad dokumentation
Typ

Utgåva

Kontroll

Status

Säkerhetsdatablad

2018-05-24

2018-10-11

Manuellt

Byggvarudeklaration 3

2013-08-26

2018-01-12

Manuellt

2018-01-12

Statiskt

Produktinformation
Ingående ämnen
Namn
Copyright © 2018 SundaHus i Linköping AB (publ)
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Sida 73

CAS-nr
Sida 1 (4)

Mängd

Klassificeringar
SHMD-W6UTMM4JC

BILAGA 2

2018-10-11

SundaHus Miljödata

B

Lasol Fasadmatt 9000 (vattenburen) (B, C, D, E) Bas Röd
Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

Mängd

Klassificeringar

2634-33-5

<0,2 %

H302, H315, H317, H318, H400

3-jod-2-propynylbutylkarbamat

55406-53-6

<0,07 %

H302, H317, H318, H331, H372, H400,
H410

4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

64359-81-5

<0,05 %

H302, H312, H314, H317, H318, H330,
H331, H335, H400, H410

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2Hisotiazol-3-on (3:1), blandning

55965-84-9

0,0008 %

H301, H311, H314, H317, H331, H400,
H410

1,2-bensisotiazol-3-on

alkydemulsion av linolja

≤50 %
8001-26-1

aluminiumhydroxid
dijärntrioxid

21645-51-2

<1,5 %

1309-37-1

<7 %

dispergeringsmedel
(kalciumlignosulfonat)

8061-52-7

(ligninsulfonat)

8061-51-6

(naftalensulfonsyror)

68153-01-5
68476-25-5

R34

≤1,5 %

lic

fältspat

en
s

linolja

Kobolt(II)-2-etylhexanoat

136-52-7

lera

<0,25 %

H373

H302, H315, H317, H411

≤25 %

8001-26-1

gs

linolja
metakrylat polymer
(metakrylat)

≤7 %

≤50 %

7779-31-9

14807-96-6

titandioxid
vatten
Emissioner
VOC:

<30 g/L

ild
nin

talk

R36/37/38
≤11 %

13463-67-7

<12 %

7732-18-5

≤50 %

Energiåtgång

Restprodukter / Avfall

Råvaror:

Vid byggnation

Vid rivning

Avfallsslag:

08 01 12

17 09 04

Farligt avfall:

-

-

Tillverkning:

Återanvändning:

TVOC 4:

Totalt:

Materialåtervinning:

Ut
b

TVOC:
TVOC 26:
Formaldehyd:
Uppfyller E0:
Uppfyller E1:
Uppfyller M1:

Energiutvinning:
Deponering:

Uppfyller M2:
Uppfyller CARB1:
Uppfyller CARB2:
EMICODE:
Andel återvunnet material
Pre-consumer:

Livslängd
Livslängd:

Post-consumer:
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Sida 74

Sida 2 (4)

SHMD-W6UTMM4JC

BILAGA 2

2018-10-11

SundaHus Miljödata

B

Lasol Fasadmatt 9000 (vattenburen) (B, C, D, E) Bas Röd
Faropiktogram

Klassning av produkten
Faroangivelser:

EUH208 - Innehåller [ämne angivit i säkerhetsdatabladet]. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

en
s

Skyddsangivelser: P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P280 - Använd skyddshandskar, skyddskläder eller ögonskydd/ansiktsskydd. [Se säkerhetsdatablad för
detaljer.]
P302+352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P333+313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till… [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]
Riskfraser:

lic

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

gs

CSR-policy:

Övrigt

Bedömd:

2018-10-11 av Jane Wigren

ild
nin

Reviderad:
SHMD-nummer: SHMD-W6UTMM4JC
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3
Förklaringar

Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat
riskminskningsämne enligt PRIO.

Ut
b

Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
Innehåller förnyelsebara råvaror.
Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
Hälsofarliga ämnen i byggskedet.
Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.

Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
(ämnesnamn) Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.
08 01 12

Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

17 09 04

Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03

H301

Giftigt vid förtäring.

H302

Skadligt vid förtäring.

H311

Giftigt vid hudkontakt.

H312

Skadligt vid hudkontakt.

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315

Irriterar huden.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
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Sida 3 (4)

SHMD-W6UTMM4JC

BILAGA 2

SundaHus Miljödata
Lasol Fasadmatt 9000 (vattenburen) (B, C, D, E) Bas Röd

2018-10-11

B

Förklaringar
Orsakar allvarliga ögonskador.

H330

Dödligt vid inandning.

H331

Giftigt vid inandning.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

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.

R34

Frätande

R36/37/38

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden

Ut
b

ild
nin

gs

lic

en
s

H318
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Sida 4 (4)

SHMD-W6UTMM4JC

BILAGA 2

2014-02-24

SundaHus Miljödata

A

T-Syll/T-Syll Super, (ospecificerad)
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: T-emballage

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: Ja

T-Syll/T-Syll Super, (ospecificerad)

Beskrivning: T-Syll Super består av expanderad polyeten i
form av en foam. Foamen består av helt slutna
celler. På ena sidan är foamen integrerad med
ett fuktskydd i form av en luft- och ångspärr.
Fuktskyddet består av en homogen polyetenfilm
som täcker hela syllisoleringsbredden.

T-Emballage Thureson AB

EMAS-registrering:

-

ISO 14001 certifiering: Ja
REPA-registret:

Ja

Artikelnr:
JSF.5 - Fuktskyddsskikt av plastfilm (ej kyl- och
frysrum)

BK04:

01399 - Isoleringsmaterial övrigt
01409 - Tätskiktsystem

en
s

BSAB-kod:

Bevakningar

MB3 indikator 13:
MB3 indikator 14:

lic

MB3 indikator 15:
Sammanfattning

Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

A

gs

Förutsättningar:

Bedömningsförklaring: A

Utfasningsämnen:

ild
nin

Anmärkning:

Vid tillverkningen

I den färdiga produkten

-

-

Prioriterade riskminskningsämnen:

-

-

PBT/vPvB-ämnen:

-

-

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

-

-

-

Hälsofarliga ämnen:

Ja

-

Ut
b

-

Miljöfarliga ämnen:

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:

-

Förnyelsebara råvaror:
Varningar:

Annan miljömärkning:

Nanopartiklar:

Förekomsten av nanopartiklar är
okänd.

Energiklass:
Redovisad dokumentation
Typ

Utgåva

Kontroll

Status

Byggvarudeklaration 3

2012-01-02

2015-06-25

Statiskt

2015-06-25

Statiskt

2015-10-20

Manuellt

Produktinformation
Svanenbilaga 6 version 2

2015-02-25
Ingående ämnen

Namn
polyeten, LDPE

CAS-nr

Mängd

9002-88-4

≤98 %
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Klassificeringar
SHMD-V38BT6RJ7

BILAGA 2

2014-02-24

SundaHus Miljödata

A

T-Syll/T-Syll Super, (ospecificerad)
Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

(etylen)

Mängd

Klassificeringar

74-85-1

polyeten, LDPE

9002-88-4

(etylen)

H220, H336
≤7 %

74-85-1

Emissioner

H220, H336

Energiåtgång

Restprodukter / Avfall

VOC:

Råvaror:

Vid byggnation

TVOC:

Tillverkning:

Återanvändning:

TVOC 4:

Totalt:

Vid rivning
Ja

Energiutvinning:

Ja

Formaldehyd:

Deponering:

Uppfyller E1:

Avfallsslag:

en
s

Materialåtervinning:

TVOC 26:

Farligt avfall:

-

Livslängd

lic

Andel återvunnet material

-

07 02 13

Pre-consumer:

Livslängd: 50- år

gs

Post-consumer:

Klassning av produkten
Faroangivelser:

ild
nin

Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Ut
b

Övrigt

Bedömd:

2014-02-24 av Evelina Rytter

Reviderad:

2018-04-22 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-V38BT6RJ7
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3
Förklaringar
Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

(ämnesnamn) Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.
07 02 13

Plastavfall

H220

Extremt brandfarlig gas.

H336

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
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BILAGA 2

2018-01-11

SundaHus Miljödata

B

Tätningstejp T-flex
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: T-emballage

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: Ja

Tätningstejp T-flex

T-Emballage Thureson AB

Artikelnr:

525008

BSAB-kod:

ZBB - Tätning av fogar i anläggning
JSD - Skiljeskikt av plastfilm, byggpapp, filt m m
i hus
JSF.5 - Fuktskyddsskikt av plastfilm (ej kyl- och
frysrum)

BK04:

01409 - Tätskiktsystem

en
s

Beskrivning: Folietejp speciellt anpassad för skarvar och
EMAS-registrering:
genomförningar i polyeten-/byggfolie (luft och
ISO 14001 certifiering: Ja
ångspärr) men den fäster också på PP- (ex
nonwoven), PA-folie, trä, glas, kraftpapper,
REPA-registret:
Ja
metall m m. Tätningstejpen är åldringsbeständig,
godkänd och P-märkt samt fri från
lösningsmedel, klor och for

Bevakningar

lic

MB3 indikator 13: Kan förhindra silver och guld.
MB3 indikator 14: Kan förhindra guld
MB3 indikator 15:

gs

Sammanfattning

Förutsättningar:

Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

B

Anmärkning:

ild
nin

Bedömningsförklaring: B: mindre än 0,199 % av produkten består av ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM,
polyester (Irganox 1010) som är miljöfarligt (för A måste halten vara < 0,1 %).
B: Ofullständig dokumentation.
B: Tillverkaren/leverantören tillåter inte att vi visar all bakomliggande dokumentation.

Vid tillverkningen

I den färdiga produkten

-

-

Prioriterade riskminskningsämnen:

Ja

Ja

PBT/vPvB-ämnen:

Utfasningsämnen:

-

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

-

-

Miljöfarliga ämnen:

Ja

Ja

Hälsofarliga ämnen:

Ja

-

Ut
b

-

Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:

-

Förnyelsebara råvaror:
Varningar:

Annan miljömärkning:

Nanopartiklar:

Energiklass:

Förekomsten av nanopartiklar är
okänd.

Redovisad dokumentation
Typ

Utgåva

Kontroll

Status

Säkerhetsdatablad *2

2018-01-11

2018-01-11

Manuellt

Byggvarudeklaration 3

2011-06-30

2015-06-25

Statiskt

Produktinformation

2016-11-09

2017-06-17

Statiskt
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SHMD-FB8CCHBH8

BILAGA 2

2018-01-11

SundaHus Miljödata

B

Tätningstejp T-flex
Redovisad dokumentation
Typ

Utgåva

Kontroll

Status

Internt dokument *2

2018-01-10

2018-01-11

Manuellt

Internt dokument *2

2017-04-20

2017-04-20

Manuellt

Svanenbilaga 6 version 2

2015-02-25

2015-03-19

Manuellt

Monterings - och skötselanvisning

2015-11-26

2017-06-17

Statiskt

Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

Mängd

lim *1 "Worst Case"-ämne

Klassificeringar

≤78 %
H315, H317, H319

en
s

Ingående ämne *1
Ingående ämne *1

<0,078 %

Ingående ämne *1
Ingående ämne *1
(Ingående ämne) *1

H225, H302, H312, H315, H317, H319,
H332, H335

lic

Ingående ämne *1
(Ingående ämne) *1
Ingående ämne *1
(1,2-etandiol)
(tereftalsyra)

107-21-1

≤0,56 %

H302

100-21-0

≤1,04 %

H315, H319, H335

ild
nin

polyeten-plast "Worst Case"-ämne
fosfitbaserad stabilisator för PA, PP, PE, PC, ABS,
polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit)
ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS,
POM, polyester (Irganox 1010)

Tinuvin 622

Ut
b

polyeten-polymer
(etylen)

Emissioner
VOC:

19,9 %

31570-04-4

<0,199 %

6683-19-8

<0,199 %

ospecificerad UV-stabilisator för PE, PP

Pigment

R23, R36/37/38, R42/43

1,6 %

gs

polyester PET

HALS-stabilisator

H314, H317, H400, H410

H413

<0,199 %

70624-18-9

<0,0995 %

65447-77-0

<0,0995 %

H410, H412, H413

9002-88-4
74-85-1

Energiåtgång

H220, H336
Restprodukter / Avfall

Råvaror:

Vid byggnation

TVOC:

Tillverkning:

Återanvändning:

TVOC 4:

Totalt:

Materialåtervinning:

TVOC 26:

Energiutvinning:

Formaldehyd:

Deponering:

Uppfyller E1:

Avfallsslag:

17 09 04

Farligt avfall:

-

Andel återvunnet material
Pre-consumer:

Vid rivning

Livslängd

Livslängd:

Post-consumer:
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SHMD-FB8CCHBH8

BILAGA 2

2018-01-11

SundaHus Miljödata

B

Tätningstejp T-flex
Klassning av produkten
Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:
Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)
CSR-policy:

Bedömd:

2018-01-11 av Jane Wigren

Reviderad:

2018-04-22 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-FB8CCHBH8
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3

lic

Förklaringar

en
s

Övrigt

Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.

gs

Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat
riskminskningsämne enligt PRIO.
Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.

ild
nin

Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör
endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i
ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den
aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi
utgå från "worst case".

(ämnesnamn)

Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.

*1

Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar vilket ämne detta egentligen är.

*2

Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.

17 09 04
H220
H225
H302
H312

Ut
b

"Worst Case"-ämne

Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03
Extremt brandfarlig gas.
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid förtäring.
Skadligt vid hudkontakt.

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315

Irriterar huden.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332

Skadligt vid inandning.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H336

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H400

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

H413

Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
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SHMD-FB8CCHBH8

BILAGA 2

SundaHus Miljödata
Tätningstejp T-flex

2018-01-11

B

Förklaringar
Giftigt vid inandning

R36/37/38

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden

R42/43

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt

Ut
b

ild
nin

gs

lic

en
s

R23
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SHMD-FB8CCHBH8

BILAGA 2

2016-04-27

SundaHus Miljödata

B

T-Diff Underlagstak
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: T-emballage

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: Ja

T-Diff Underlagstak

T-Emballage Thureson AB

Beskrivning: Diffusionsöppet underlagstak. Vattenavledande
EMAS-registrering:
underlagstak som duk på rulle bestående av en
polypropen (non woven) stomme med ångbarriär ISO 14001 certifiering: Ja
och armeringsnät av polyeten. Materialet är
REPA-registret:
Ja
åldringsbeständigt, vattentätt och
diffusionsöppet.
Artikelnr:
JSC.52 - Detaljutföranden av vattenavledande
underlag av folie
JBB - Skiljeskikt av plastfilm, byggpapp, filt e d i
anläggning

BK04:

01406 - Plastfolie

en
s

BSAB-kod:

Bevakningar

MB3 indikator 13:

MB3 indikator 14: Kan förhindra guld

lic

MB3 indikator 15:

gs

Sammanfattning
Förutsättningar:

Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

B

Anmärkning:

ild
nin

Bedömningsförklaring: B: ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM, polyester (Irganox 1010) som är miljöfarligt
förekommer i produkten.
B: fosfitbaserad stabilisator för PA, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit)
som är miljöfarligt förekommer i produkten.
B: Tinuvin 622 som är miljöfarligt förekommer i produkten.

Vid tillverkningen

I den färdiga produkten

-

-

Prioriterade riskminskningsämnen:

Ja

Ja

PBT/vPvB-ämnen:

-

-

Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

-

-

Miljöfarliga ämnen:

Ja

Ja

Hälsofarliga ämnen:

Ja

-

Ut
b

Utfasningsämnen:

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:

-

Förnyelsebara råvaror:
Varningar:

Annan miljömärkning:

Nanopartiklar:

Energiklass:

Förekomsten av nanopartiklar är
okänd.

Redovisad dokumentation
Typ

Utgåva

Kontroll

Status

Byggvarudeklaration 3

2011-08-01

2016-04-27

Statiskt

Produktinformation

2015-06-26

2017-06-19

Statiskt

Typgodkännandebevis

2015-03-24

2017-06-17

Statiskt

2017-06-17

Statiskt

Monterings - och skötselanvisning
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SHMD-S81UJDGJV

BILAGA 2

2016-04-27

SundaHus Miljödata

B

T-Diff Underlagstak

Ingående ämnen
Namn
HDPE "Worst Case"-ämne
(etylen)

CAS-nr

Mängd

9002-88-4

16,7 %

74-85-1

fosfitbaserad stabilisator för PA, PP, PE, PC, ABS,
polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit)
ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM,
polyester (Irganox 1010)

H220, H336

31570-04-4

<0,167 %

H312, H412

6683-19-8

<0,167 %

H413

ospecificerad UV-stabilisator för PE, PP

<0,167 %
70624-18-9

<0,0835 %

Tinuvin 622

65447-77-0

<0,0835 %

Pigment
polypropen (PP) "Worst Case"-ämne
fosfitbaserad stabilisator för PA, PP, PE, PC, ABS,
polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit)

9003-07-0

54,1 %

31570-04-4

<0,541 %

H312, H412

6683-19-8

<0,541 %

H413

lic

ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM,
polyester (Irganox 1010)
ospecificerad UV-stabilisator för PE, PP

<1,082 %

HALS-stabilisator

70624-18-9

<0,541 %

65447-77-0

<0,541 %

gs

Tinuvin 622
(propen)

115-07-1

(1,4-butandiol)
(dimetylftalat)
(polytetrametylenglycol)
Emissioner

ild
nin

termoplastisk polyester elastomer (TPEE)

29,2 %

110-63-4

H302, H336

131-11-3

R23, R67, R36/37/38, R52/53

25190-06-1

Energiåtgång

Restprodukter / Avfall

TVOC:

Tillverkning:

Återanvändning:

TVOC 4:

Totalt:

Materialåtervinning:

Uppfyller E1:

Ut
b

Råvaror:

Formaldehyd:

H410, H412, H413
H220

VOC:

TVOC 26:

H410, H412, H413

en
s

HALS-stabilisator

Pigment

Klassificeringar

Vid byggnation

Energiutvinning:

Vid rivning

100 %

Deponering:
Avfallsslag:
Farligt avfall:

Andel återvunnet material

-

Livslängd

Pre-consumer:

Livslängd: 50- år

Post-consumer:
Klassning av produkten
Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:
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SHMD-S81UJDGJV

BILAGA 2

SundaHus Miljödata

2016-04-27

B

T-Diff Underlagstak
Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)
CSR-policy:
Övrigt
Bedömd:

2016-04-27 av Jane Wigren

Reviderad:

2016-10-05 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-S81UJDGJV
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.1
Förklaringar

en
s

Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat
riskminskningsämne enligt PRIO.
Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.

lic

Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.

Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör
endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i
ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den
aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi
utgå från "worst case".

(ämnesnamn)

Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.

H220

Extremt brandfarlig gas.

H302

Skadligt vid förtäring.

H312

Skadligt vid hudkontakt.

H336

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H410

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

H413

Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

R23

Giftigt vid inandning

R52/53
R67

ild
nin

Ut
b

R36/37/38

gs

"Worst Case"-ämne

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad
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BILAGA 2

2013-06-25

SundaHus Miljödata

B

Skarvband, butyl
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: T-emballage

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: Ja

Skarvband, butyl

Beskrivning:
Artikelnr:

T-Emballage Thureson AB

EMAS-registrering:

-

ISO 14001 certifiering: Ja

EAN 7 318718 003736
525011

REPA-registret:

Ja

BSAB-kod:
BK04:
Bevakningar

en
s

MB3 indikator 13:
MB3 indikator 14:
MB3 indikator 15:
Sammanfattning

Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

B

lic

Förutsättningar:

gs

Bedömningsförklaring: B: Vid tillverkning av produkten används 100 % isopren, som klassificeras som ett utfasningsämne (för
A måste halten vara ≤ 2 %).
B: Ofullständig dokumentation.
Anmärkning:

I den färdiga produkten

Ja

-

Prioriterade riskminskningsämnen:

-

-

PBT/vPvB-ämnen:

-

-

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

-

-

Miljöfarliga ämnen:

Ja

-

Ja

-

Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

Ut
b

Hälsofarliga ämnen:

ild
nin

Utfasningsämnen:

Vid tillverkningen

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:

-

Förnyelsebara råvaror:
Varningar:

Annan miljömärkning:
Energiklass:

Nanopartiklar:

Förekomsten av nanopartiklar är
okänd.

Redovisad dokumentation
Typ

Utgåva

Kontroll

Status

Byggvarudeklaration 3

2011-12-08

2015-06-25

Statiskt

Produktinformation

2008-05-26

2012-07-04

Statiskt

2015-06-25

Statiskt

Övrigt
Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

Butyl

Mängd

Klassificeringar

100 %

(1-buten)

106-98-9

H220

(2-buten)

107-01-7

H220
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SHMD-FC6C1YNH7

BILAGA 2

2013-06-25

SundaHus Miljödata

B

Skarvband, butyl
Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

(2-metylpropen)

Mängd

115-11-7

(isopren)

H220

78-79-5

kalciumkarbonat

1317-65-3

kaolin

1332-58-7

karbonsvart

1333-86-4

stearinsyra

Klassificeringar
H224, H341, H350, H412

57-11-4

talk

14807-96-6
Energiåtgång

Restprodukter / Avfall

en
s

Emissioner

Råvaror:

Vid byggnation

TVOC:

Tillverkning:

Återanvändning:

TVOC 4:

Totalt:

Materialåtervinning:

TVOC 26:

Energiutvinning:

Formaldehyd:

Deponering:

Uppfyller E1:

lic

VOC:

Avfallsslag:

Andel återvunnet material
Pre-consumer:

gs

Farligt avfall:

Vid rivning

17 09 04
-

Livslängd

Livslängd:

ild
nin

Post-consumer:

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:

CSR-policy:

Ut
b

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

Bedömd:

2013-06-25 av Evelina Rytter

Reviderad:

2018-04-22 av Auto Update

Övrigt

SHMD-nummer: SHMD-FC6C1YNH7
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3
Förklaringar
Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
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SHMD-FC6C1YNH7

BILAGA 2

SundaHus Miljödata

2013-06-25

B

Skarvband, butyl
Förklaringar
(ämnesnamn) Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.
Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03

H220

Extremt brandfarlig gas.

H224

Extremt brandfarlig vätska och ånga.

H341

Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.

H350

Kan orsaka cancer.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ut
b

ild
nin

gs

lic

en
s

17 09 04
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SHMD-FC6C1YNH7

BILAGA 2

2017-07-18

SundaHus Miljödata

B

LK PE-X Värme- och universalrör med tomrör (RiR) , (ospecificerad)
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: LK

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: Ja

LK PE-X Värme- och universalrör med tomrör
(RiR) , (ospecificerad)

LK Systems AB

EMAS-registrering:

Beskrivning: Rör för tappvatten, värme samt kyla. Hette
tidigare LK PE-X Universalrör X med tomrör,
RiR.

-

ISO 14001 certifiering: Ja
REPA-registret:

Ja

Artikelnr:
BSAB-kod:

PN-.514 - Ledningar av PEX-rör, tryckrör

BK04:

24002 - Golvvärme
20505 - Tappvattensystem

en
s

Bevakningar
MB3 indikator 13:
MB3 indikator 14:
MB3 indikator 15:

lic

Sammanfattning
Förutsättningar:

Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

B

gs

Bedömningsförklaring: B: mindre än 3 % av maleinsyre anhydrid-eten sampolymer som är ett hälsofarligt ämne förekommer i
produkten (för A måste halten vara < 1 %).
B: Ofullständig dokumentation.
Anmärkning:

Informationen om ingående additiv och färgpigment i produkten är bristfällig.
I den färdiga produkten

-

-

Prioriterade riskminskningsämnen:

Ja

-

PBT/vPvB-ämnen:

-

-

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

-

-

Miljöfarliga ämnen:

Ja

-

Ja

-

Ut
b

Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

ild
nin

Vid tillverkningen

Utfasningsämnen:

Hälsofarliga ämnen:

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:

-

Förnyelsebara råvaror:
Varningar:

Annan miljömärkning:
Energiklass:

Nanopartiklar:

Nej

Redovisad dokumentation
Typ

Utgåva

Kontroll

Status

Annan miljödeklaration

2016-11-02

2017-06-28

Manuellt

Produktinformation

2017-06-28

Dynamiskt

Övrigt

2014-06-18

Manuellt

Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

Mängd

EVOH

26221-27-2

<2 %
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Klassificeringar

SHMD-DYYGCSHH8

BILAGA 2

2017-07-18

SundaHus Miljödata

B

LK PE-X Värme- och universalrör med tomrör (RiR) , (ospecificerad)
Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

(etylen)

Mängd

74-85-1

(vinylacetat)

108-05-4

(vinylalkohol)

557-75-5

färgpigment

H220, H336
H225, H332, H335, H351
≤2 %

maleinsyre anhydrid-eten sampolymer

9006-26-2

(maleinanhydrid)

<3 %

108-31-6

(eten)
(ospecificerad antioxidant för plast (Irganox 1010)) "Worst Case"ämne

H220, H336

6683-19-8

<0,5 %

25087-34-7

≤70 %

R53

en
s

polyeten sampolymer

H315, H319
H302, H314, H317, H334

74-85-1

(buten)

25167-67-3

(etylen)

74-85-1

polypropen (PP)

9003-07-0

H220, H224, H280
H220, H336

40 %

115-07-1
Energiåtgång

VOC:

Råvaror:

TVOC:

Tillverkning:

TVOC 4:

Totalt:

TVOC 26:
Formaldehyd:

H220

Restprodukter / Avfall
Vid byggnation

Vid rivning

Återanvändning:

gs

Emissioner

lic

(propen)

Materialåtervinning: Ja

Ja

Energiutvinning:

Ja

Ja

Avfallsslag:

17 02 03

17 02 03

Farligt avfall:

-

-

ild
nin

Deponering:

Uppfyller E1:

Andel återvunnet material
Pre-consumer:

Ut
b

Post-consumer:

Faroangivelser:

Klassificeringar

Livslängd
Livslängd:

Klassning av produkten

Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)
CSR-policy:
Övrigt
Bedömd:

2017-07-18 av Johan Wärn

Reviderad:
SHMD-nummer: SHMD-DYYGCSHH8
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.2
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SHMD-DYYGCSHH8

BILAGA 2

SundaHus Miljödata
LK PE-X Värme- och universalrör med tomrör (RiR) , (ospecificerad)

2017-07-18

B

Förklaringar
Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
Innehåller inte nanopartiklar.
Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör
endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i
ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den
aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi
utgå från "worst case".

(ämnesnamn)

Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.

17 02 03

Plast

H220

Extremt brandfarlig gas.

H224

Extremt brandfarlig vätska och ånga.

H225

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H280

Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

H302

Skadligt vid förtäring.

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315

Irriterar huden.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

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.

H351

Misstänks kunna orsaka cancer.

R53

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Ut
b

ild
nin

gs

lic

en
s

"Worst Case"-ämne
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SHMD-DYYGCSHH8

BILAGA 2

2014-12-17

SundaHus Miljödata

C+

TL98F
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: Fresh

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: Ja

TL98F

Beskrivning: Väggventil med en kondensskyddande
utformning.
Artikelnr:

629842

BSAB-kod:

QMC - Tilluftsdon

BK04:

21001 - Ventiler

Fresh AB

EMAS-registrering:

-

ISO 14001 certifiering: Ja
REPA-registret:

Ja

Bevakningar
MB3 indikator 13:

en
s

MB3 indikator 14:
MB3 indikator 15:
Sammanfattning

Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

C+

lic

Förutsättningar:

Anmärkning:

gs

Bedömningsförklaring: C+: Vid tillverkning av produkten används mindre än 79,24 % butadien, som klassificeras som ett
utfasningsämne (för B måste tillverkaren lämna ett restmonomerintyg eller halten vara ≤ 2 %).
C+: Vid tillverkning av produkten används mindre än 79,24 % akrylnitril, som klassificeras som ett
utfasningsämne (för B måste tillverkaren lämna ett restmonomerintyg eller halten vara ≤ 2 %).
Vi saknar information om filtermaterial.

I den färdiga produkten

Ja

-

Prioriterade riskminskningsämnen:

Ja

Ja

PBT/vPvB-ämnen:

-

-

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

Ja

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

-

-

Miljöfarliga ämnen:

Ja

Ja

Ja

-

Utfasningsämnen:

Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

Ut
b

Hälsofarliga ämnen:

ild
nin

Vid tillverkningen

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:

-

Förnyelsebara råvaror:
Varningar:

Annan miljömärkning:
Energiklass:

Nanopartiklar:

Förekomsten av nanopartiklar är
okänd.

Redovisad dokumentation
Typ

Utgåva

Kontroll

Status

Annan miljödeklaration

2014-12-17

2016-11-24

Manuellt

Produktinformation

2006-04-21

2017-06-17

Statiskt

2017-06-17

Statiskt

2017-06-17

Statiskt

Produktinformation
Drift- o/e underhållsinstruktion

2011-11-30
Ingående ämnen

Namn

CAS-nr

Mängd

acetalplast

66455-31-0

18,03 %

(trioxan)

110-88-3
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Klassificeringar
H228, H335, H361d
SHMD-VYRL2DGJQ

BILAGA 2

2014-12-17

SundaHus Miljödata

C+

TL98F
Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

Mängd

terluran (ABS)

Klassificeringar

79,24 %

(akrylnitril)

107-13-1

<79,24 %

H225, H301, H311, H315, H317,
H318, H331, H335, H350, H411

(butadien)

106-99-0

<79,24 %

H220, H340, H350

31570-04-4

<0,7924 %

6683-19-8

<0,7924 %

100-42-5

<79,24 %

fosfitbaserad stabilisator för PA, PP, PE, PC,
ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tertbutylfenyl)fosfit)
ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS,
POM, polyester (Irganox 1010)

H413

Pigment

Emissioner

Energiåtgång
Råvaror:

TVOC:

Tillverkning:

TVOC 4:

Totalt:

Restprodukter / Avfall
Vid byggnation

Vid rivning

Återanvändning:

lic

VOC:

H226, H315, H319, H332, H361d,
H372

en
s

(styren)

TVOC 26:
Formaldehyd:

Materialåtervinning:

Ja

Energiutvinning:

Ja

gs

Deponering:

Uppfyller E1:

Avfallsslag:
Farligt avfall:

Pre-consumer:
Post-consumer:

ild
nin

Andel återvunnet material

-

Livslängd

Livslängd:

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

CSR-policy:

Ut
b

Skyddsangivelser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

Övrigt
Bedömd:

2014-12-17 av Angelica Hultin

Reviderad:

2018-08-08 av Johan Wärn

SHMD-nummer: SHMD-VYRL2DGJQ
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3
Förklaringar
Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
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SHMD-VYRL2DGJQ

BILAGA 2

2014-12-17

SundaHus Miljödata

C+

TL98F
Förklaringar
Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat
riskminskningsämne enligt PRIO.

Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens
prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis
för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
Ämnet finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under
kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive
människa).
Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.

en
s

Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.

(ämnesnamn) Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.
Extremt brandfarlig gas.

H225

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226

Brandfarlig vätska och ånga.

H228

Brandfarligt fast ämne.

H301

Giftigt vid förtäring.

H311

Giftigt vid hudkontakt.

H315

Irriterar huden.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H331

Giftigt vid inandning.

H332

Skadligt vid inandning.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H340

Kan orsaka genetiska defekter.

H350

Kan orsaka cancer.

H361d

Misstänkts kunna skada det ofödda barnet

H372

Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

H411

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H413

Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Ut
b

ild
nin

gs

lic

H220
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SHMD-VYRL2DGJQ

BILAGA 2

2010-01-27

SundaHus Miljödata

A

Veloduct Cirkulärt Kanalsystem
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: Fläkt Woods

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: Ja

Veloduct Cirkulärt Kanalsystem

Beskrivning: Veloduct Cirkulärt Kanalsystem. Gäller olackerat
utförande.
Artikelnr:

Fläkt Woods AB

EMAS-registrering:

ISO 14001 certifiering: Ja
REPA-registret:

BSAB-kod:

QLB.1 - Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt

BK04:

21002 - Kanalsystem

Ja

Bevakningar
MB3 indikator 13:

en
s

MB3 indikator 14:
MB3 indikator 15:
Sammanfattning

Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

A

lic

Förutsättningar:

Bedömningsförklaring: A

gs

Anmärkning:

Vid tillverkningen

I den färdiga produkten

-

-

-

-

-

-

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

-

-

Miljöfarliga ämnen:

Ja

-

Ja

-

Utfasningsämnen:
PBT/vPvB-ämnen:
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

Hälsofarliga ämnen:

ild
nin

Prioriterade riskminskningsämnen:

-

Ut
b

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:

Varningar:

Annan miljömärkning:
Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:
Nanopartiklar:

Förekomsten av nanopartiklar är
okänd.

Redovisad dokumentation

Typ

Utgåva

Kontroll

Status

Byggvarudeklaration 3

2010-01-25

2015-10-26

Statiskt

Produktinformation

2009-03-01

2015-10-26

Statiskt

Internt dokument *1

2010-01-27

2010-01-27

Manuellt

Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

akrylatpolymer

Klassificeringar

<1 %

(akrylsyra )

79-10-7

EPDM-gummi

9010-79-1

(etylen)
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Mängd

74-85-1
Sida 1 (3)

R10, R35, R50, R20/21/22
≤2,5 %
R12, R67
SHMD-BYF8CH3H9

BILAGA 2

2010-01-27

SundaHus Miljödata

A

Veloduct Cirkulärt Kanalsystem
Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

(propen)

Mängd

115-07-1

Klassificeringar
R12

kalcium-magnesiumkarbonat

<1 %

varmförzinkad stålplåt

≥75 %

zink

7440-66-6
Emissioner

≤7 %

Energiåtgång

Restprodukter / Avfall

Råvaror:

TVOC:

Tillverkning:

Vid byggnation
Återanvändning:

Ja

TVOC 4:

Totalt:

Materialåtervinning:

Ja

en
s

VOC:

TVOC 26:

Energiutvinning:

Formaldehyd:

Deponering:

Uppfyller E1:

Avfallsslag:

Farligt avfall:

lic

Andel återvunnet material
Pre-consumer:

-

Vid rivning

17 04 05
-

Livslängd

Livslängd: 28-196 år

gs

Post-consumer:

Klassning av produkten

Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

ild
nin

Faroangivelser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

Övrigt

Ut
b

CSR-policy:

Bedömd:

2010-01-27 av Angelica Karlsson

Reviderad:

2016-10-01 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-BYF8CH3H9
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.0
Förklaringar
Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.

(ämnesnamn) Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.
*1

Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.

17 04 05

Järn och stål

R10

Brandfarligt

Copyright © 2018 SundaHus i Linköping AB (publ)
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Sida 2 (3)

SHMD-BYF8CH3H9

BILAGA 2

SundaHus Miljödata
Veloduct Cirkulärt Kanalsystem

2010-01-27

A

Förklaringar
Extremt brandfarligt

R20/21/22

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring

R35

Starkt frätande

R50

Mycket giftigt för vattenlevande organismer

R67

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

Ut
b

ild
nin

gs

lic

en
s

R12
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Sida 3 (3)

SHMD-BYF8CH3H9

BILAGA 2

2017-10-04

SundaHus Miljödata

A

BDER-40
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: Fläkt Woods

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: Ja

BDER-40

Fläkt Woods AB

Beskrivning: Rak ljuddämpare med cirkulära kanaler.

EMAS-registrering:

Artikelnr:

ISO 14001 certifiering: Ja

BSAB-kod:

QKB.1 - Raka ljuddämpare med cirkulärt
tvärsnitt

BK04:

21002 - Kanalsystem

REPA-registret:

Ja

Bevakningar
MB3 indikator 13:

en
s

MB3 indikator 14:
MB3 indikator 15:
Sammanfattning

Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

A

lic

Förutsättningar:

Bedömningsförklaring: A

gs

Anmärkning:

Vid tillverkningen

I den färdiga produkten

-

-

Ja

Ja

-

-

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

Ja

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

-

-

Miljöfarliga ämnen:

Ja

Ja

Ja

-

Utfasningsämnen:
PBT/vPvB-ämnen:
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

Hälsofarliga ämnen:

ild
nin

Prioriterade riskminskningsämnen:

-

Ut
b

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:

Varningar:

Annan miljömärkning:
Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:
Nanopartiklar:

Nej

Redovisad dokumentation

Typ

Utgåva

Kontroll

Status

Annan miljödeklaration

2017-06-19

2017-10-04

Manuellt

2017-06-22

Statiskt

2017-10-04

Manuellt

Produktinformation
Internt dokument *1

2016-04-12
Ingående ämnen

Namn
EPDM "Worst Case"-ämne
(etylen)

61789-00-2

<1 %

149-30-4

parafinisk olja

Sida 98

Mängd

74-85-1

MBT
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CAS-nr

Klassificeringar
H220, H336

<0,01 %

H317, H400, H410

8042-47-5
Sida 1 (3)

SHMD-2S7BM1FVKP

BILAGA 2

2017-10-04

SundaHus Miljödata

A

BDER-40
Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

Mängd

Klassificeringar

Pigment
(propen)

115-07-1

tetrametyltiurammonosulfid (TMTM)
zinkoxid

H220

97-74-5

<0,01 %

H302, H317, H411
H400, H410

1314-13-2

<0,05 %

25038-59-9

≤25 %

(1,2-etandiol)

107-21-1

≤8,75 %

(tereftalsyra)

100-21-0

≤16,25 %

Stålplåt

68467-81-2

≤96 %

järn

7439-89-6

≤94,08 %

kol

7440-44-0

≤0,192 %

Koppar

7440-50-8

≤0,528 %

mangan

7439-96-5

<1,344 %

(svavel)

7704-34-9

≤0,0384 %

zink

7440-66-6

≤6,72 %

H302
H315, H319, H335

H315

lic

en
s

polyesterväv, PET

Ingående produkter
Mängd

Klassificeringar

Sikacryl-Vent 913

x ≤ 1%

EUH208, EUH210

Emissioner

gs

Namn

Energiåtgång

Restprodukter / Avfall

Råvaror:

TVOC:

Tillverkning:

Återanvändning:

Ja

TVOC 4:

Totalt:

Materialåtervinning:

Ja

ild
nin

VOC:

TVOC 26:
Formaldehyd:
Uppfyller E1:

Ut
b

Post-consumer:

Vid rivning

Energiutvinning:
Deponering:
Avfallsslag:
Farligt avfall:

Andel återvunnet material
Pre-consumer:

Vid byggnation

-

Livslängd

Livslängd:

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:
Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)
CSR-policy:
Övrigt
Bedömd:

2017-10-04 av Angelica Hultin

Reviderad:

2018-04-22 av Auto Update
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SHMD-2S7BM1FVKP

BILAGA 2

SundaHus Miljödata

2017-10-04

A

BDER-40
Övrigt
SHMD-nummer: SHMD-2S7BM1FVKP
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3
Förklaringar
Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat
riskminskningsämne enligt PRIO.
Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens
prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga
bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
Innehåller inte nanopartiklar.
Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.

en
s

Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.

Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.

Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör
endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i
ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den
aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi
utgå från "worst case".

(ämnesnamn)

Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.

*1

Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.

EUH208

Innehåller [ämne angivit i säkerhetsdatabladet]. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

H220

Extremt brandfarlig gas.

H302

Skadligt vid förtäring.

H315

Irriterar huden.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H336

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H410
H411

gs

ild
nin

Ut
b

H400

lic

"Worst Case"-ämne

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
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SHMD-2S7BM1FVKP

BILAGA 2

2014-08-26

SundaHus Miljödata

C+

VP-rör, flexibla, D=16
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: Uponor Infrastruktur

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: Ja

VP-rör, flexibla, D=16

Beskrivning: Upowatt installationsrör. Flexibla VP-rör (Luborör)
Artikelnr:

E 14 150 22
031108

BSAB-kod:

SBQ - Kanalisation av elinstallationsrör e d

BK04:

18303 - Elinstallationsmaterial

Uponor AB

EMAS-registrering:

-

ISO 14001 certifiering: Ja
REPA-registret:

Ja

Bevakningar

en
s

MB3 indikator 13:
MB3 indikator 14:
MB3 indikator 15:
Sammanfattning

Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

C+

lic

Förutsättningar:

Anmärkning:

gs

Bedömningsförklaring: C+: Vid tillverkning av produkten används 97 % vinylklorid, som klassificeras som ett utfasningsämne
(för B måste tillverkaren lämna ett restmonomerintyg eller halten vara ≤ 2 %).
Informationen om ingående färgpigment i produkten är bristfällig. Innehåller okända antioxidanter.
Vid tillverkningen

I den färdiga produkten

Ja

-

Prioriterade riskminskningsämnen:

Ja

-

PBT/vPvB-ämnen:

-

-

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

-

-

Miljöfarliga ämnen:

Ja

-

Ja

-

Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

Ut
b

Hälsofarliga ämnen:

ild
nin

Utfasningsämnen:

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:

-

Förnyelsebara råvaror:
Varningar:

Annan miljömärkning:
Energiklass:

Nanopartiklar:

Förekomsten av nanopartiklar är
okänd.

Redovisad dokumentation

Typ

Utgåva

Kontroll

Status

Annan miljödeklaration

2006-05-09

2017-06-17

Statiskt

Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

färgpigment

≤3 %

kalciumhydroxid
zinkdistearat
krita

Sida 101

Klassificeringar

≤0,7 %

kalcium-zink tvålar (Ca-Zn-tvålar)
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Mängd

Sida 1 (3)

1305-62-0

≤0,15 %

557-05-1

≤1,8 %

1317-65-3

≤8 %

H315, H318

SHMD-4G4SY3NFC

BILAGA 2

2014-08-26

SundaHus Miljödata

C+

VP-rör, flexibla, D=16
Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

Mängd

Klassificeringar

123-28-4

≤0,7 %

R38, R50/53

9002-86-2

97 %

75-01-4

97 %

(ospecificerad antioxidant/mjukgörare/värmestabilisator för plast
(dilauryltiodipropionat (DLTDDP))) "Worst Case"-ämne
PVC-polymer "Worst Case"-ämne
(vinylklorid)
Emissioner

Energiåtgång

H220, H350

Restprodukter / Avfall

VOC:

Råvaror:

55 MJ/kg

Vid byggnation

TVOC:

Tillverkning: 2 MJ/kg

Återanvändning:

TVOC 4:

Totalt:

Materialåtervinning: Ja

Ja

TVOC 26:

Energiutvinning:

Ja

Ja

Formaldehyd:

Deponering:

Uppfyller E1:

Avfallsslag:

-

-

en
s

57 MJ/kg

Farligt avfall:

lic

Andel återvunnet material
Pre-consumer:

Vid rivning

Livslängd

Livslängd: 100- år

gs

Post-consumer:

Klassning av produkten
Faroangivelser:

ild
nin

Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Ut
b

Övrigt

Bedömd:

2014-08-26 av Angelica Hultin

Reviderad:

2018-04-22 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-4G4SY3NFC
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3
Förklaringar
Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
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SHMD-4G4SY3NFC

BILAGA 2

SundaHus Miljödata
VP-rör, flexibla, D=16

2014-08-26

C+

Förklaringar
Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör
endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i
ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den
aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi
utgå från "worst case".

(ämnesnamn)

Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.

H220

Extremt brandfarlig gas.

H315

Irriterar huden.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H350

Kan orsaka cancer.

R38

Irriterar huden

R50/53

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Ut
b

ild
nin

gs

lic

en
s

"Worst Case"-ämne
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SHMD-4G4SY3NFC

BILAGA 2

2014-07-23

SundaHus Miljödata

C-

Trend Vägguttag, (ospecificerad)
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: Schneider Electric

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: Ja

Trend Vägguttag, (ospecificerad)

Beskrivning: 2-vägsuttag, petskyddat för infällt IP20 montage
i apparatdosa c/c 60. Inkl fästklor. För
utanpåliggande montage används ram E18 303
00. Godkända för kuloingång. Med dubbla fas-.
noll- och jordanslutn

Schneider Electric Sverige AB

EMAS-registrering:

-

ISO 14001 certifiering: Ja
REPA-registret:

Ja

Artikelnr:
BSAB-kod:

SMB.11 - Vägguttag högst 16 A för allmänbruk

BK04:

18303 - Elinstallationsmaterial

en
s

Bevakningar
MB3 indikator 13:
MB3 indikator 14:
MB3 indikator 15:

lic

Sammanfattning
Förutsättningar:

Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

C-

gs

Bedömningsförklaring: C-: Produkten innehåller som mest 0,51835 % bly och/eller blyföreningar (bly) (för B måste halten vara
"< 0,1 %").
Anmärkning:

I den färdiga produkten

Ja

Ja

Prioriterade riskminskningsämnen:

Ja

-

PBT/vPvB-ämnen:

-

-

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

Ja

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

-

-

Miljöfarliga ämnen:

Ja

Ja

Ja

-

Utfasningsämnen:

Ut
b

Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

ild
nin

Vid tillverkningen

Hälsofarliga ämnen:

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:

-

Förnyelsebara råvaror:
Varningar:

Annan miljömärkning:
Energiklass:

Nanopartiklar:

Förekomsten av nanopartiklar är
okänd.

Redovisad dokumentation
Typ

Utgåva

Produktinformation
PEP

2010-10-01

Kontroll

Status

2014-07-23

Dynamiskt

2014-02-20

Historiskt

Ingående ämnen
Namn

CAS-nr

Mängd

9003-56-9

1,7 %

(akrylnitril)

107-13-1

≤0,595 %

(butadien)

106-99-0

≤0,51 %

ABS
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Klassificeringar
R11, R41, R43, R45, R23/24/25, R37/38, R51/53
R12, R45, R46
SHMD-DHVUQ4WHG

BILAGA 2

2014-07-23

SundaHus Miljödata

C-

Trend Vägguttag, (ospecificerad)
Ingående ämnen
Namn
(styren)

CAS-nr

Mängd

Klassificeringar

100-42-5

≤1,02 %

R10, R20, R36/38

galvaniserad stålplåt

22,7 %

järn

7439-89-6

zink

7440-66-6

≤1,589 %

glasfiber

65997-17-3

0,48 %
14,81 %

bly

7439-92-1

≤0,51835 %

Koppar

7440-50-8

≤8,7379 %

tenn

7440-31-5

0,02962 %

zink

7440-66-6

≤5,924 %

63428-83-1

16,21 %

polyamid 6 (P 6)
(aminokapronsyra)

60-32-2

H315, H319, H335

40,9 %

(bisfenol A)

80-05-7

≤28,63 %

(fosgen)

75-44-5

≤12,27 %

rostfritt stål

12597-68-1

3,21 %

järn

7439-89-6

2,3754 %

krom

7440-47-3

0,5778 %

(nickel)

7440-02-0

R37, R41, R43, R62
R26, R34

lic

24936-68-3

0,2568 %

H317, H351, H372, H412

Energiåtgång

ild
nin

Emissioner

R50

gs

polykarbonat

H360Df, H372, H373, H400, H410

en
s

Mässing CuZn40PB3

Restprodukter / Avfall

VOC:

Råvaror:

TVOC:

Tillverkning:

Återanvändning:

TVOC 4:

Totalt:

Materialåtervinning:

TVOC 26:
Formaldehyd:

Ut
b

Uppfyller E1:

Post-consumer:

Vid rivning

-

-

Energiutvinning:
Deponering:
Avfallsslag:
Farligt avfall:

Andel återvunnet material
Pre-consumer:

Vid byggnation

Livslängd
Livslängd:

Klassning av produkten
Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:
Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)
CSR-policy:
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SHMD-DHVUQ4WHG

BILAGA 2

SundaHus Miljödata
Trend Vägguttag, (ospecificerad)

2014-07-23

C-

Övrigt
Bedömd:

2014-07-23 av Jane Wigren

Reviderad:

2016-10-05 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-DHVUQ4WHG
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.1
Förklaringar
Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
Innehåller minst ett utfasningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.

en
s

Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens
prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis
för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).

Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.

gs

Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

lic

Ämnet finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under
kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive
människa).

Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
(ämnesnamn) Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.
Irriterar huden.

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H351

Misstänks kunna orsaka cancer.

H360Df

Kan skada det ofödda barnet. Misstänkts kunna skada fertiliteten

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.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

R10

Brandfarligt

R11

Mycket brandfarligt

R12

Extremt brandfarligt

R20

Farligt vid inandning

R23/24/25

Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring

R26

Mycket giftigt vid inandning

R34

Frätande

R36/38

Irriterar ögonen och huden

R37

Irriterar andningsorganen

R37/38

Irriterar andningsorganen och huden

R41

Risk för allvarliga ögonskador

R43

Kan ge allergi vid hudkontakt

R45

Kan ge cancer

Ut
b

ild
nin

H315

Copyright © 2018 SundaHus i Linköping AB (publ)
Utskrivet 2018-11-06 av Alma Hellgren, Luleå tekniska universitet
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SundaHus Miljödata
Trend Vägguttag, (ospecificerad)

2014-07-23

C-

Förklaringar
Kan ge ärftliga genetiska skador

R50

Mycket giftigt för vattenlevande organismer

R51/53

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

R62

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga

Ut
b

ild
nin

gs

lic

en
s

R46

Copyright © 2018 SundaHus i Linköping AB (publ)
Utskrivet 2018-11-06 av Alma Hellgren, Luleå tekniska universitet
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General information
Representative product

TREND SWITCH - WDE006617

Description of the product

The main function of Trend switch is to establish, support and interrupt current in normal
conditions.

Functional unit

To establish, support and interrupt for 20 years rated currents in normal conditions of circuit
characterized by the current 16A, for the operating voltage 250V for a specified time with EN 606691 standards.

Constituent materials
Reference product mass

130 g

including the product, its packaging and additional elements and accessories

PA Polyamide - 12.3%
Steel - 30.4%
PC Polycarbonate - 20%

Copper - 2.3%

Brass - 0.6%
Silver - 0.1%
Cardboard - 3.8%
PET Polyethilene
Terephtalate - 26%

Plastics
Metals
Others

Rubber - 0.8%

Paper - 3.8%

58.3%
33.4%
8.4%

Substance assessment
Products of this range are designed in conformity with the requirements of the RoHS directive (European Directive 2011/65/EU of 8 June
2011) and do not contain, or only contain in the authorised proportions, lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium or flame retardants
(polybrominated biphenyls - PBB, polybrominated diphenyl ethers - PBDE) as mentioned in the Directive
As the products of the range are designed in accordance with the RoHS Directive (European Directive 2002/95/EC of 27 January 2003),
they can be incorporated without any restriction in an assembly or an installation subject to this Directive.
Details of ROHS and REACH substances information are available on the Schneider-Electric Green Premium website
http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Additional environmental information
The TREND SWITCH presents the following relevent environmental aspects
Manufacturing

Manufactured at a Schneider Electric production site ISO14001 certified
Weight and volume of the packaging optimized, based on the European Union's packaging directive

Distribution

Packaging weight is 44.4 g, consisting of PET film (77.46%), cardboard (11.27%), paper (11.27%)

Installation

Product distribution optimised by setting up local distribution centres
The product does not require special installation procedure and requires little to no energy to install. The disposal of the
packaging materials is accounted during the installation phase (including transport to disposal).
The product does not require special maintenance operations.

Use

End of life optimized to decrease the amount of waste and allow recovery of the product components and materials

End of life

No special end-of-life treatment required. According to countries’ practices this product can enter the usual end-of-life
treatment process.
Recyclability potential:

46%

Based on “ECO’DEEE recyclability and recoverability calculation method”
(version V1, 20 Sep. 2008 presented to the French Agency for Environment
and Energy Management: ADEME).

Environmental impacts
Reference life time

20 years

Product category

Switches

Installation elements
Use scenario

No special components needed
The product is in active mode with a power use of 0.025 W at 30% of the time for 20 years

Geographical
representativeness

Sweden

Technological
representativeness

The main function of Trend switch is to establish, support and interrupt current in normal conditions.
Manufacturing

Energy model used

Manufacturing Plant: Ringsted,
Denmark

Compulsory indicators

Installation
Electricity grid mix 1kV60kV; AC; consumption
mix, at consumer; 1kV 60kV; SE

Use
End of life
Electricity grid mix 1kV- Electricity grid mix 1kV60kV; AC; consumption
60kV; AC;
mix, at consumer; 1kV - consumption mix, at
60kV; SE
consumer; 1kV - 60kV;

TREND SWITCH - WDE006617

Impact indicators

Total

Manufacturing

Distribution

Installation

Use

End of Life

Contribution to mineral resources depletion

kg Sb eq

1.40E-04

1.40E-04

0*

0*

1.34E-07

0*

Contribution to the soil and water acidification

kg SO2 eq

2.64E-03

1.55E-03

8.71E-04

3.09E-06

1.96E-04

2.67E-05

Contribution to water eutrophication

kg PO43- eq

1.69E-03

1.41E-03

2.30E-04

1.70E-05

2.41E-05

7.58E-06

Contribution to global warming

kg CO2 eq

8.40E-01

6.07E-01

1.38E-01

1.15E-02

6.88E-02

1.47E-02

Contribution to ozone layer depletion

kg CFC11
eq

3.67E-08

3.57E-08

2.80E-10

3.24E-11

6.90E-11

6.08E-10

Contribution to photochemical oxidation

kg C2H4 eq

1.88E-04

1.45E-04

1.86E-05

2.68E-06

1.93E-05

2.77E-06

Total

Manufacturing

Distribution

Installation

Use

End of Life

Unit

Resources use

Unit

Net use of freshwater

m3

5.51E+00

9.14E-03

0*

0*

5.50E+00

0*

Total Primary Energy

MJ

2.58E+01

1.44E+01

1.90E+00

7.14E-03

9.37E+00

1.29E-01
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100%
90%

80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%

0%
Contribution to Contribution to Contribution to
mineral
the soil and water
water
resources
acidification
eutrophication
depletion

Manufacturing

Contribution to
global warming

Distribution

Optional indicators

Contribution to air pollution
Contribution to water pollution

Installation

Contribution to
photochemical
oxidation

Use

Net use of
freshwater

Total Primary
Energy

End of life

TREND SWITCH - WDE006617

Impact indicators
Contribution to fossil resources depletion

Contribution to
ozone layer
depletion

Total

Manufacturing

Distribution

Installation

MJ

1.12E+01

8.54E+00

1.99E+00

m³

9.75E+01

7.56E+01

1.51E+01

m³

1.44E+02

1.39E+02

Total

Unit

Resources use

Unit

Use

End of Life

9.00E-03

5.61E-01

1.18E-01

1.50E-01

5.65E+00

9.37E-01

0*

4.27E-01

3.24E+00

1.14E+00

Manufacturing

Distribution

Installation

Use

End of Life

Use of secondary material

kg

1.96E-02

1.96E-02

0*

0*

0*

0*

Total use of renewable primary energy resources

MJ

3.89E+00

2.63E-01

0*

0*

3.62E+00

0*

Total use of non-renewable primary energy resources

MJ

2.19E+01

1.41E+01

1.90E+00

6.98E-03

5.75E+00

1.29E-01

Use of renewable primary energy excluding renewable
MJ
primary energy used as raw material

3.78E+00

1.60E-01

0*

0*

3.62E+00

0*

Use of renewable primary energy resources used as
raw material

MJ

1.03E-01

1.03E-01

0*

0*

0*

0*

Use of non renewable primary energy excluding non
renewable primary energy used as raw material

MJ

1.94E+01

1.16E+01

1.90E+00

6.98E-03

5.75E+00

1.29E-01

Use of non renewable primary energy resources used
as raw material

MJ

2.50E+00

2.50E+00

0*

0*

0*

0*

Use of non renewable secondary fuels

MJ

0.00E+00

0*

0*

0*

0*

0*

Use of renewable secondary fuels

MJ

0.00E+00

0*

0*

0*

0*

0*

Waste categories

Total

Manufacturing

Distribution

Installation

Use

End of Life

Hazardous waste disposed

kg

1.67E+00

1.53E+00

0*

0*

4.43E-04

1.36E-01

Non hazardous waste disposed

kg

6.61E-01

4.52E-01

0*

1.06E-02

1.98E-01

3.95E-04

Radioactive waste disposed

kg

2.36E-03

2.16E-04

0*

0*

2.14E-03

6.26E-07

Total

Manufacturing

Distribution

Installation

Use

End of Life
4.03E-02

Unit

Other environmental information

Unit

Materials for recycling

kg

4.90E-02

8.74E-03

0*

0*

0*

Components for reuse

kg

0.00E+00

0*

0*

0*

0*

0*

Materials for energy recovery

kg

3.68E-02

3.10E-04

0*

3.44E-02

0*

2.13E-03

Exported Energy

MJ

2.86E-03

0*

0*

2.86E-03

0*

0*

* represents less than 0.01% of the total life cycle of the reference flow
Life cycle assessment performed with EIME version EIME v5.7.0.3, database version 2016-11 in compliance with ISO14044.
The manufacturing phase is the life cycle phase which has the greatest impact on the majority of environmental indicators (based on
compulsory indicators).
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Please note that the values given above are only valid within the context specified and cannot be used directly to draw up the environmental
assessment of an installation.
Registration number

ENVPEP1805013_V1

Drafting rules

PCR-ed3-EN-2015 04 02

Date of issue

06/2018

Supplemented by

PSR-0005-ed2-EN-2016 03 29

Validity period

5 years

Information and reference
documents

www.pep-ecopassport.org

Independent verification of the declaration and data
Internal

X

External

The elements of the present PEP cannot be compared with elements from another program.
Document in compliance with ISO 14021:2016 « Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II
environmental labelling) »
Schneider Electric Industries SAS
Country Customer Care Center
http://www.schneider-electric.com/contact
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F- 92506 Rueil Malmaison Cedex
RCS Nanterre 954 503 439
Capital social 896 313 776 €

www.schneider-electric.com
ENVPEP1805013_V1
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Product overview
The main function of the Trend luminaire products is to offer a standard range for flush or
surface mounting.
This range consists of:
•
Products covering all needs for homes and buildings:
o Wiring devices – switches, socket-outlets, surface boxes etc
o Control – Stand-alone electronics, wireless and KNX
o Network connectivity – LexCom, Keystone, telephone outlets …
•
Solutions for homes and buildings:
o Lighting control – dimmers, movement detectors, wireless …
o Climate control – thermostats, roller blinds, KNX …
o Comfort – Stand-alone electronics, wireless, KNX …
o Safety and security – timers, socket-outlets with integrated features
o Energy efficiency – KNX, movement detectors, thermostats …
o Hotels & Hospitals – key-card switch, illuminated info signs, call-system …
The representative product used for the analysis is TREND lum outlet 1-w,p-p earth flush
Ref:WDE008102.
The environmental impacts of this referenced product are representative of the impacts of the
other products of the range which are developed with a similar technology.
The environmental analysis was performed in conformity with ISO 14040.

Constituent materials
The mass of the product range is from 200 g to 205 g including packaging. It is 201.3g for the TREND lum outlet 1-w,p-p earth flush
Ref:WDE008102.
The constituent materials are distributed as follows:

ABS Acrylonitrile
Butadiene Styrene
8.94%

Brass
6.50%

Steel
3.08%

PA Polyamide
2.98%

PET Polyethilene
Terephtalate
12.72%
Cardboard
16.11%

PC Polycarbonate
49.68%

Substance assessment
Products of this range are designed in conformity with the requirements of the RoHS directive (European Directive 2002/95/EC of 27 January
2003) and do not contain, or only contain in the authorised proportions, lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium or flame retardants
(polybrominated biphenyls - PBB, polybrominated diphenyl ethers - PBDE) as mentioned in the Directive

Manufacturing
The TREND luminaire outlet product range is manufactured at a Schneider Electric production site on which an ISO14001 certified
environmental management system has been established. .
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Distribution
The weight and volume of the packaging have been optimized, based on the European Union's packaging directive.
The TREND lum outlet 1-w,p-p earth flush packaging weight is 58.02 g. It consists of Cardboard (kraft) 32.42 g,
PET ((Polyethylene Terephthalate, amorphous grade) 25.6g.

Use
The products of the TREND luminaire outlet product range do not generate environmental pollution (noise, emissions) requiring special
precautionary measures in standard use.

End of life
At end of life, the products in the TREND luminaire outlet product range have been optimized to decrease the amount of waste and allow
recovery of the product components and materials.
This product range doesn’t need any special end-of-life treatment. According to countries’ practices this product can enter the usual end-of-life
treatment process.
The recyclability potential of the products has been evaluated using the “Codde- BV recyclability and recoverability calculation method” (version
V1, 20 Sep. 2008 presented to the French Agency for Environment and Energy Management: ADEME).
According to this method, the potential recyclability ratio is: 8.75 %.
As described in the recyclability calculation method this ratio includes only metals and plastics which have proven industrial recycling processes.

Environmental impacts
Life cycle assessment has been performed on the following life cycle phases: Materials and Manufacturing (M), Distribution (D), Installation (I)
Use (U), and End of life (E).
Modeling hypothesis and method:
- the calculation was performed on the TREND lum outlet 1-w,p-p earth flush Ref:WDE008102.
- product packaging: is included
- installation components: no special components included.
- scenario for the Use phase: this product range is included in the category Energy passing product (assumed service life is 20 years ).
The electrical power model used for calculation is European model.
End of life impacts are based on a worst case transport distance to the recycling plant (1000km)

Presentation of the product environmental impacts

Environmental indicators

Unit

For 1 TREND lum outlet 1-w,p-p earth flush Ref : WDE008102.
S=M+D+
I+U+E

M

D

I

U

E

Raw Material Depletion

Y-1

5.89E-16

5.88E-16

3.28E-19

0.00E+00

0.00E+00

4.10E-19

Energy Depletion

MJ

2.49E+01

2.43E+01

2.41E-01

0.00E+00

0.00E+00

3.01E-01

Water depletion

dm

4.87E+00

4.81E+00

2.29E-02

0.00E+00

0.00E+00

2.86E-02

Global Warming

g≈CO2

1.54E+03

1.50E+03

1.90E+01

0.00E+00

0.00E+00

2.38E+01

Ozone Depletion

g≈CFC-11

1.66E-04

1.36E-04

1.35E-05

0.00E+00

0.00E+00

1.68E-05

4.52E+05

4.44E+05

3.59E+03

0.00E+00

0.00E+00

4.49E+03

6.27E-01

5.90E-01

1.63E-02

0.00E+00

0.00E+00

2.04E-02

3.67E-01

3.61E-01

2.43E-03

0.00E+00

0.00E+00

3.04E-03

3

3

Air Toxicity

m

Photochemical Ozone Creation

g≈C2H4

Air acidification

g≈H

+

3

Water Toxicity

dm

6.04E+02

5.99E+02

2.38E+00

0.00E+00

0.00E+00

2.98E+00

Water Eutrophication

g≈PO4

1.42E-01

1.41E-01

3.17E-04

0.00E+00

0.00E+00

3.96E-04

Hazardous waste production

kg

1.35E-02

1.35E-02

7.09E-06

0.00E+00

0.00E+00

8.86E-06

Life cycle assessment has been performed with the EIME software (Environmental Impact and Management Explorer), version 4, and with its
database version 11.0.
The M phase is the life cycle phase which has the greatest impact on the majority of environmental indicators.

System approach
As the products of the range are designed in accordance with the RoHS Directive (European Directive 2002/95/EC of 27 January 2003), they
can be incorporated without any restriction in an assembly or an installation subject to this Directive.
Please note that the values given above are only valid within the context specified and cannot be used directly to draw up the environmental
assessment of an installation.
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Glossary
This indicator quantifies the consumption of raw materials during the life cycle of
the product. It is expressed as the fraction of natural resources that disappear each
year, with respect to all the annual reserves of the material.

Energy Depletion (ED)

This indicator gives the quantity of energy consumed, whether it be from fossil,
hydroelectric, nuclear or other sources.
This indicator takes into account the energy from the material produced during
combustion. It is expressed in MJ.

Water Depletion (WD)

This indicator calculates the volume of water consumed, including drinking water
and water from industrial sources. It is expressed in dm3.

Global Warming (GW)

The global warming of the planet is the result of the increase in
the greenhouse effect due to the sunlight reflected by the earth’s surface being
absorbed by certain gases known as "greenhouse-effect" gases. The effect is
quantified in gram equivalent of CO2.

Ozone Depletion (OD)

This indicator defines the contribution to the phenomenon of
the disappearance of the stratospheric ozone layer due to the emission
of certain specific gases. The effect is expressed in gram equivalent
of CFC-11.

Air Toxicity (AT)

This indicator represents the air toxicity in a human environment. It takes into
account the usually accepted concentrations for several gases in the air and the
quantity of gas released over the life cycle. The indication given corresponds to the
air volume needed to dilute these gases down to acceptable concentrations.

Photochemical Ozone Creation (POC)

This indicator quantifies the contribution to the "smog" phenomenon
(the photochemical oxidation of certain gases which generates ozone) and is
expressed in gram equivalent of ethylene (C2H4).

Air Acidification (AA)

The acid substances present in the atmosphere are carried by rain.
A high level of acidity in the rain can cause damage to forests.
The contribution of acidification is calculated using the acidification potentials of the
substances concerned and is expressed in mode equivalent of H+.

Water Toxicity (WT)

This indicator represents the water toxicity. It takes into account the usually
accepted concentrations for several substances in water and the quantity of
substances released over the life cycle. The indication given corresponds to the
water volume needed to dilute these substances down to acceptable
concentrations.

Water Eutrophication (WE)

Eutrophication is a natural process defined, as the enrichment in mineral salts of
marine or lake waters , or a process accelerated by human intervention, defined as
the enrichment in nutritive elements (phosphorous compounds, nitrogen
compounds and organic matter). This indicator calculates the water eutrophication
of lakes and marine waters by the release of specific substances in the effluents. It
is expressed in grams equivalency of PO43-(phosphate).

Hazardous Waste Production (HWP)

This indicator calculates the quantity of specially treated waste created during all
the life cycle phases (manufacturing, distribution and utilization). For example,
special industrial waste in the manufacturing phase, waste associated with the
production of electrical power, etc.
It is expressed in kg.

© 2011 - Schneider Electric – All rights reserved

Raw Material Depletion (RMD)

PEP in compliance with Schneider-Electric TT01 V4.8 and TT02 V15 procedures
PEP established according to PCR PEPecopassport 2010:1.0 rules
Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F- 92506 Rueil Malmaison Cedex
RCS Nanterre 954 503 439
Capital social 896 313 776 €
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Product Overview

The main function of the Multifix Eco flush mounted box range is to facilitate housing for
different wiring devices in buildings.
This range consists of apparatus boxes without beam fixing and accessories for cast-in.
The representative product used for the analysis is an apparatus box with 16 mm flexible
stubs (ref. no. IMT36192).
The environmental impacts of this referenced product are representative of the impacts of the
other products of the range which are developed with the same technology.
The environmental analysis was performed in conformity with ISO 14040 "Environmental
management: Life cycle assessment – Principle and framework".
This analysis takes the stages in the life cycle of the product into account.

Constituent materials

The mass of the range products spreads out between 62 g and 143 g
packing excluded. It is 77.7 g for the apparatus box with 16 mm flexible
stubs (ref. no. IMT36192).
The constituent materials are distributed as follows:
Steel
2.83 %

Stainless steel
0.77 %

Various Thermosetting
Plastics
4.44 %
PA Polyamide
13.32 %

PE Polyethylene
78.64 %

Substance assessment

Manufacturing
Distribution
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Products of this range are designed in conformity with the requirements
of the RoHS directive (European Directive 2002/95/EC of 27 January
2003) and do not contain, or in the authorised proportions, lead, mercury,
cadmium, chromium hexavalent, flame retardant (polybromobiphenyles
PBB, polybromodiphenylthers PBDE) as mentioned in the Directive.
The Multifix Eco flush mounted box product range is manufactured at
a Schneider Electric production site on which an ISO 14001 certified
environmental management system has been established.
The weight and volume of the packaging have been reduced, in
compliance with the European Union's packaging directive.
The apparatus box with 16 mm flexible stubs (ref. no. IMT36192)
packaging weight 8.5 g. It consists of cardboard.
The product distribution flows have been optimised by setting up local
distribution centres close to the market areas.
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- PEP
Utilization

The products of the Multifix Eco flush mounted box range do not
generate environmental pollution requiring special precautionary
measures (noise, emissions, and so on).

End of life

At end of life, the products in the Multifix Eco flush mounted box range
can either be dismantled or grinded to facilitate the recovery of the
various constituent materials.
The proportion of recyclable material is higher than 74 %.
This percentage includes the following materials: Polyethylene and steel.
The end of life details appear on the product end-of-life recovery sheet.

Environmental impacts

The EIME (Environmental Impact and Management Explorer) software,
version 4.0, and its database, version V10 were used for the life cycle
assessment (LCA).
The assumed service life of the product is 20.
The scope of the analysis was limited to an apparatus box with 16 mm
flexible stubs (ref. no. IMT36192).
The environmental impacts were analysed for the Manufacturing (M)
phases, including the processing of raw materials,
and for the Distribution (D) and Utilization (U) phases.

Presentation of the environmental impacts
Environmental indicators

Short

Unit

One box with 16 mm flexible stubs, IMT36192
S=M+D+U

M

Raw material depletion

RMD

Y-1

3.2005E

3.1164E

Energy depletion

ED

MJ

12.507

11.89

Water depletion

WD

dm3

2.393

Global warming

GW

g ~CO2

5.7847E

Ozone depletion

OD

g ~CFC-11

1.0113E

Photochemical ozone creation

POC

g ~C2H4

3.3223E

Air acidification

AA

g ~H+

9.56E-2

Hazardous waste production

HWP

kg

6.1624E

-17

D
-17

2.299
2

-4
-1

-3

8.413E

U
-19

0.00E+00

-1

6.176E

0.00E+00

9.392E-2

0.00E+00

5.4182E

2

36.653

7.4341E

-5

0.00E+00

2.6793E

2.9978E

-1

3.245E

-5

0.00E+00
0.00E+00

-2

8.8672E-2

6.9274E-3

0.00E+00

6.1511E

1.1378E

0.00E+00

-3

-5

The life cycle analysis shows that the manufacturing phase (M) is
the life cycle phase which has the greatest impact on the majority of
environmental indicators. The environmental parameters of this phase
have been optimized at the design stage.
The environmental impacts are proportional to the weight of other
products in the range. The impact variability between the heaviest part
and the lightest part of the range is less than 84 %.
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As the product of the range are designed in accordance with the RoHS
Directive (European Directive 2002/95/EC of 27 January 2003),
they can be incorporated without any restriction within an assembly or
an installation submitted to this Directive.
N.B.: please note that the environmental impacts of the product depend on the use and
installation conditions of the product.
Impacts values given above are only valid within the context specified and cannot be directly
used to draw up the environmental assessment of the installation.

Raw Material Depletion (RMD)

This indicator quantifies the consumption of raw materials during the life
cycle of the product. It is expressed as the fraction of natural resources
that disappear each year, with respect to all the annual reserves of
the material.

Energy Depletion (ED)

This indicator gives the quantity of energy consumed, whether it be from
fossil, hydroelectric, nuclear or other sources.
This indicator takes into account the energy from the material produced
during combustion. It is expressed in MJ.

Water Depletion (WD)

This indicator calculates the volume of water consumed, including
drinking water and water from industrial sources. It is expressed in dm3.

Global Warming (GW)

The global warming of the planet is the result of the increase in
the greenhouse effect due to the sunlight reflected by the earth’s surface
being absorbed by certain gases known as "greenhouse-effect" gases.
The effect is quantified in gram equivalent of CO2.

Ozone Depletion (OD)

This indicator defines the contribution to the phenomenon of
the disappearance of the stratospheric ozone layer due to the emission
of certain specific gases. The effect is expressed in gram equivalent
of CFC-11.

Photochemical Ozone Creation (POC)

This indicator quantifies the contribution to the "smog" phenomenon
(the photochemical oxidation of certain gases which generates ozone)
and is expressed in gram equivalent of ethylene (C2H4).

Air Acidification (AA)

The acid substances present in the atmosphere are carried by rain.
A high level of acidity in the rain can cause damage to forests.
The contribution of acidification is calculated using the acidification
potentials of the substances concerned and is expressed in mode
equivalent of H+.

Hazardous Waste Production (HWP)

This indicator calculates the quantity of specially treated waste created
during all the life cycle phases (manufacturing, distribution and utilization).
For example, special industrial waste in the manufacturing phase, waste
associated with the production of electrical power, etc.
It is expressed in kg.

Registration No.: SCHN-2011-274-V0 Programme information: www.pep-ecopassport.org
PEP in compliance with PEPecopassport according to PEP-AP0011 rules
ACV rules are available from PEP editor on request

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex
RCS Nanterre 954 503 439
Capital social 896 313 776 €
www.schneider-electric.com
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SundaHus Miljödata

B

Miljöfolie, transparent
Artikel

Tillverkare / Leverantör

Varumärke: T-emballage

Namn:

Namn:

Miljöledningssystem: Ja

Miljöfolie, transparent

T-Emballage Thureson AB

Beskrivning: Emballering och täckning.

EMAS-registrering:

Artikelnr:

ISO 14001 certifiering: Ja

130001
130002
130003
130004

REPA-registret:

BSAB-kod:

JS - Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt,
duk, plastfilm e d i hus

BK04:

01406 - Plastfolie

Ja

en
s

Sammanfattning
Förutsättningar:

Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning:

B

Anmärkning:

Uppgifter om stabilisatorer saknas.

lic

Bedömningsförklaring: B: ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM, polyester (Irganox 1010) som är miljöfarligt
förekommer i produkten.
B: fosfitbaserad stabilisator för PA, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit)
som är miljöfarligt förekommer i produkten.
B: Uppgifter om avfall saknas.
B: Ofullständig dokumentation.

I den färdiga produkten

-

-

Ja

Ja

-

-

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 1:

-

-

Hormonstörande ämnen kategori 2:

-

-

Miljöfarliga ämnen:

Ja

Ja

Ja

-

gs

Vid tillverkningen

Utfasningsämnen:
Prioriterade riskminskningsämnen:
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:

Hälsofarliga ämnen:

ild
nin

PBT/vPvB-ämnen:

-

Ut
b

Hälsofarliga ämnen förekommer i
produkten i bruksskedet:
Annan miljömärkning:
Energiklass:

Typ

Annan miljödeklaration

Förnyelsebara råvaror:
Varningar:
Nanopartiklar:

Förekomsten av nanopartiklar är
okänd.

Redovisad dokumentation
Utgåva

Kontroll

Status

2009-03-31

2017-06-20

Statiskt

Ingående ämnen
Namn
polyeten-polymer "Worst Case"-ämne
(etylen)

CAS-nr

Mängd

9002-88-4

100 %

74-85-1

fosfitbaserad stabilisator för PA, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS
(tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit)
ospecificerad antioxidant för PE, PP, PC, ABS, POM, polyester
(Irganox 1010)

Klassificeringar
H220, H336

31570-04-4

<0,5 %

H312, H412

6683-19-8

<0,5 %

H413

Pigment
Copyright © 2018 SundaHus i Linköping AB (publ)
Utskrivet 2018-12-21 av Alma Hellgren, Luleå tekniska universitet
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SundaHus Miljödata

B

Miljöfolie, transparent
Emissioner

Energiåtgång

Restprodukter / Avfall

VOC:

Råvaror:

TVOC:

Tillverkning:

Återanvändning:

TVOC 4:

Totalt:

Materialåtervinning:

TVOC 26:

Energiutvinning:

Formaldehyd:

Deponering:

Uppfyller E0:

Avfallsslag:

Uppfyller E1:

Farligt avfall:

Vid byggnation

Vid rivning

-

-

Uppfyller M1:
Uppfyller M2:

en
s

Uppfyller CARB1:
Uppfyller CARB2:
EMICODE:
Andel återvunnet material

Livslängd

Livslängd:

lic

Pre-consumer:
Post-consumer:

gs

Klassning av produkten
Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:

ild
nin

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Övrigt

2015-08-13 av Jane Wigren

Reviderad:

2016-10-01 av Auto Update

Ut
b

Bedömd:

SHMD-nummer: SHMD-QRCQPRDR
Kriterier:

SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.0
Förklaringar

Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat
riskminskningsämne enligt PRIO.
Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
Förekomsten av nanopartiklar är okänd.
Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
"Worst Case"-ämne

Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör
endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i
ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den
aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi
utgå från "worst case".

(ämnesnamn)

Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga
produkten.

Copyright © 2018 SundaHus i Linköping AB (publ)
Utskrivet 2018-12-21 av Alma Hellgren, Luleå tekniska universitet
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SundaHus Miljödata
Miljöfolie, transparent

2015-08-13

B

Förklaringar
Extremt brandfarlig gas.

H312

Skadligt vid hudkontakt.

H336

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H412

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

H413

Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Ut
b

ild
nin

gs

lic

en
s

H220

Copyright © 2018 SundaHus i Linköping AB (publ)
Utskrivet 2018-12-21 av Alma Hellgren, Luleå tekniska universitet
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Miljö- & byggvarudeklaration för Jackon Super EPS, expanderad cellplast.
I denna deklaration visas en sammanställning av miljödata för EPS skivor.
Deklarationen är upprättad i enlighet med BVD 3.

6 DISTRIBUTION AV FÄRDIG PRODUKT

1 GRUNDDATA
Varunamn
Artikel-nr
Varugrupp
Ny deklaration, dokument ID
Upprättad

Jackon Super EPS 60-100
JSXXX-JSYYY
EPS-cellplastisolering
Utgåva 2
2011-10-13

Förpackningar
Paket levereras inslaget i plast
Polyetenplast

12 g/kg

Tillverkaren är ansluten till REPA-registret.
Transport:

2 LEVERANTÖRSUPPGIFTER
Leverantör
Tillverkare
Adress

Jackon AB
Jackon AB
Box 38
428 21 Kållered
Daniel Tholén
031-700 88 10

Kontakt
Telefon
3 VARUINFORMATION
Ursprungsland
Anv. område

Norge
Isolering till byggnader,
industriprodukter och
markanläggningar.
Ja enl KIFS 1998:8
Ja

Säkerhetsdatablad
Registrerad i BASTA

Produkterna levereras med lastbil direkt till byggarbetsplats eller
återförsäljares lager.
Diesel miljöklass 1 används.
7 BYGGSKEDET
Paket kan hanteras manuellt.
Lyftanordningar behövs sällan.
Oskyddade produkter skall ej utsättas för solljus under längre perioder.
Jackon Super EPS skall inte täckas med annan folieplast än den vid
leverans från Jackon då detta kan medföra smältning av produkten i
samband med stark sol.
8 BRUKSSKEDET
Produkten ställer inga krav på insatser för drift och underhåll.

4 INNEHÅLLSDEKLARATION

Uppskattad livslängd

Avser färdig produkt*
Polystyren

1000 g/kg
Summa: 1000 g/kg

>50 år

Varje kilo olja som förädlas till EPS-isolering innebär en besparing på i
genomsnitt 200 kg olja under byggnadens livslängd (50 år) p.g.a. minskat
behov av uppvärmning.
Produkterna kräver inget underhåll och har en livslängd motsvarande
byggnadens.

Kommentar: Klassificering & CAS-nr finns i separat säkerhetsdatablad.
5 PRODUKTION

9 RIVNING

RÅVAROR vid tillverkning

Inga speciella åtgärder behöver vidtagas.

Polystyren
Pentan
Grafit

1000 g/kg
50 g/kg
- g/kg
Summa: 1050 g/kg

Energiåtgång under produktionsfasen:
El
1,6 MJ/kg
Olja
3,4 MJ/kg
Summa: 5,0 MJ/kg

10 AVFALLSHANTERING
Oskadade skivor kan återanvändas.
Absolut rent spill kan utnyttjas som råvara i produktionsprocessen.
Nedsmutsat material kan brännas och energivärdet är 41 MJ/kg vilket i
stort sett motsvarar olja. Restprodukter är CO2 och vatten.
Ej komposterbar. Kan deponeras utan restriktioner, men bör
med fördel energiutvinnas.

Utsläpp till vatten:

Inga

Produkten är ej klassificerad som farligt avfall.

Utsläpp till luft under hela livslängden:
Pentan

50 g/kg

11 INOMHUSMILJÖ
Ej tillämpbart. Produkterna är normalt inbyggda.
Egenemissioner
Emmisionsfaktorer
TVOC
Enskilda VOC

Upprättad datum: 2010-06-29
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< 26 µg/m h
inga ämnen kunde detekteras.
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Miljö- & byggvarudeklaration för Siroc kantelement.
I denna deklaration visas en sammanställning av miljödata för Siroc kantelement.
Deklarationen är upprättad i enlighet med BVD 3.

6 DISTRIBUTION AV FÄRDIG PRODUKT

1 GRUNDDATA
Varunamn
Artikel-nr
Varugrupp
Ny deklaration, dokument ID
Uppdaterad

Siroc kantelement
GO53XXX
Isolerande kantelement
Utgåva 2
2011-12-15

Leverantör
Tillverkare
Adress

Jackon AB
Jackon AB
Box 38
428 21 Kållered
Daniel Tholén
031-700 88 10

Kontakt
Telefon

Tillverkaren är ansluten till REPA-registret.

Produkterna levereras med lastbil direkt till byggarbetsplats eller
återförsäljares lager.
Diesel miljöklass 1 används.
7 BYGGSKEDET
Pallar hanteras med pallyftare eller gaffeltruck.
Oskyddade produkter skall ej utsättas för solljus under längre perioder.

3 VARUINFORMATION
Ursprungsland
Anv. område

Sverige
Uppbyggnad av balk till
platta på mark och
tilläggsisolering av befintlig
sockel.
Ja
Ja

Säkerhetsdatablad
Registrerad i BASTA

8 BRUKSSKEDET
Produkten ställer inga krav på insatser för drift och underhåll.
Uppskattad livslängd

>50 år

Produkterna kräver inget underhåll och har en livslängd motsvarande
byggnadens.

4 INNEHÅLLSDEKLARATION
Avser färdig produkt (L400)*

9 RIVNING

Kiseldioxid
Portlandcement
Expanderad polystyren
Vatten
Plastfiber

360
280
210
146
4

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

Summa: 1000 g/kg

Inga speciella åtgärder behöver vidtagas.
10 AVFALLSHANTERING
Oskadade element kan återanvändas.
Cellplasten i elementen kan energiutvinnas om cellplast separeras från
betong, betongen kan då användas som fyllnadsmassa.

5 PRODUKTION

Ej komposterbar. Kan deponeras utan restriktioner, men bör
med fördel energiutvinnas.

RÅVAROR vid tillverkning
Kiseldioxid
Portlandcement
Expanderad polystyren
Vatten
Plastfiber

360
280
210
176
4

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

Summa: 1030 g/kg
Utsläpp till vatten:

Inga

Utsläpp till luft under hela livslängden:

Inga

Sida 125

3 g/kg

Transport:

2 LEVERANTÖRSUPPGIFTER

Upprättad datum: 2008-10-10

Förpackningar
Paket levereras inslaget i plast
Polyetenplast

Produkten är ej klassificerad som farligt avfall.
11 INOMHUSMILJÖ
Ej tillämpbart. Produkterna är normalt inbyggda.
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Miljö- & byggvarudeklaration för Jackofoam, extruderad cellplast.

I denna deklaration visas en sammanställning av miljödata för Jackofoam, XPS skivor.
Deklarationen är upprättad i enlighet med BVD 3.
6 DISTRIBUTION AV FÄRDIG PRODUKT

1 GRUNDDATA
Varunamn
Artikel-nr
Varugrupp
Ny deklaration, dokument ID
Upprättad

Jackofoam
JF200-JF400
XPS-cellplastisolering
Utgåva 6
2017-10-27

Förpackningar
Paket levereras inslaget i plast och på strö (produktionsspill)
Polyetenplast ca. 27 g/kg
Tillverkaren är ansluten till REPA-registret.
Transport:

2 LEVERANTÖRSUPPGIFTER
Leverantör
Tillverkare
Adress

Jackon AB
Jackon AB
Box 38
428 21 Kållered
Svein Tore Larsen
+47 69363373

Kontakt
Telefon

Produkterna levereras med lastbil direkt till byggarbetsplats eller
återförsäljares lager.
Diesel miljöklass 1 används.
7 BYGGSKEDET
Paket kan hanteras manuellt.
Lyftanordningar kan tillhandahållas.

3 VARUINFORMATION
Ursprungsland
Anv. område

Sverige
Isolering till byggnader,
industriprodukter och
markanläggningar.
Ja enl KIFS 1998:8
Ja

Säkerhetsdatablad
Registrerad i BASTA

Oskyddade produkter skall inte utsättas för solljus under längre
perioder.
Vid kraftig blåst ställ Jackofoam produkten i vind skyddat läge.
8 BRUKSSKEDET
Produkten ställer inga krav på insatser för drift och underhåll.

4 INNEHÅLLSDEKLARATION

Uppskattad livslängd >50 år

Avser färdig produkt
Polystyren
HFC152a (freonfri)
LPG
Talk

>973 g/kg
< 10 g/kg
< 10 g/kg
< 7 g/kg
Summa: 1000 g/kg

Kommentar: Klassificering & CAS-nr finns i separat säkerhetsdatablad.
5 PRODUKTION

9 RIVNING
Inga speciella åtgärder behöver vidtagas.
10 AVFALLSHANTERING

RÅVAROR vid tillverkning
Polystyren
HFC152a (freonfri)
LPG

672 g/kg
<30 g/kg
<30 g/kg

Tillsatser:
Talk

< 7 g/kg

Återvunnet material:
Produktionsspill

Jackofoam ger en radikal minskning av byggnaders och installationers
energiförbrukning och därav förorsakade utsläpp.
Produkterna kräver inget underhåll och har en livslängd motsvarande
byggnadens.

336 g/kg
Summa: 1075 g/kg

Oskadade skivor kan återanvändas.
Absolut rent spill kan utnyttjas som råvara i
produktionsprocessen.
Kan brännas och energivärdet motsvarar i stort
sett olja.
Ej komposterbar. Kan deponeras utan
restriktioner.
Avfallskod Plast: 070213
Produkten är ej klassificerad som farligt avfall.

Energiåtgång under produktionsfasen:
El
3,4 MJ/kg
Summa: 3,4 MJ/kg

11 INOMHUSMILJÖ

Utsläpp till vatten: Inga

Ej tillämpbart. Produkterna är normalt inbyggda.

Utsläpp till luft under hela livslängden:
HFC152a (freonfri)
LPG

Upprättad datum: 2017-12-08
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<30 g/kg
<30 g/kg

Egenemissioner
Emmisionsfaktorer
TVOC
Enskilda VOC

< 20 µg/m2 h (under detektionsgränsen)
inga ämnen kunde detekteras.
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Utskriven:
2010-11-23

Markavloppsrör och delar PP
Bedömning total:
BVB ID

Accepteras
45311

Version

1

Producent
Publiceringsdatum:

Svenska Wavin AB
7/6/2010

BSAB-kod:

P - VA-rör

BK04:

Rör, markrör och rördelar 20201

Anv.Omr:

Utomhus

Bedömningsunderlag

Byggvarudeklaration 6/28/2010
Övrigt bedömningsunderlag 6/28/2010

Innehåll
Ämne

Mängd CAS

Kalciumkarbonat
(krita, limestone,
kalksten)
Polypropen (PP)
synonym viscol 660 P
eller marlex HGH
050-01

R-fras

2% 1317-65-3

97-99% 9003-07-0

Färgpigment

0,5% 99999999

Bedömning
Information
Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns
0. Innehållsdeklaration
Produkten är inte en kemisk produkt. Information finns om ingående material men otillräcklig för
bedömning av ingående ämnen.
1. Ingående material (Råvaror)
1.1 Dokumentation om råvaror:
Uppgifter om råvaror saknas men kan härledas från innehållsdeklarationen
1.2 Förnybara råvaror:
> 80% icke förnybara råvaror med begränsad tillgång, i form av fossila petroleumkolväten
1.3 Andel återvunnet material:
Uppgifter saknas om andel återvunnet material
2. Produktion
2.2 Energianvändning för produktionen: Fullständiga uppgifter redovisas om energianvändning
2.3 Återvinning av restprodukter:
Restprodukter återvinns
2.4 Farligt avfall från produktionsprocessen:
Farligt avfall uppkommer under produktionsprocessen och tas uttrycklingen om hand enligt gällande
lagstiftning
3. Distribution
3.2 Transportsätt:
Bil-/flygtransport >90%
3.3 Emballage - typ:
Engångsemballage som är till ≥ 50% återvinningsbart
4. Byggskedet
4.2 Förbrukningsmaterial:
Sida
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Under byggproduktionen finns inget behov av förbrukningsmaterial
4.4 Farligt avfall:
Farligt avfall uppkommer inte på grund av produkten
5. Bruksskedet
5.1 Underhåll:
Inget behov av underhållsmaterial under bruksskedet
5.3 Livslängd för produkten i användning:
Livslängd > 20 år
6. Rivning
6.1 Information om demontering:
Uppgifter redovisas
7. Restprodukter
7.2 Återanvändning och materialåtervinning:
Varan kan till ≥ 50 % återanvändas eller materialåtervinnas (med dagens teknik)
8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk)

Adress
Telefon
Vasagatan 52, 3 tr
019-611 21 14
111 20 STOCKHOLM
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Mobil
0705-70 00 56

E-post
info@byggvarubedomningen.se
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Utskriven:
2015-02-25

Dräneringsrör och delar PVC
Bedömning total:
BVB ID
Version

Accepteras
45309
2

Andra versioner:
Producent
Publiceringsdatum:

1

BSAB-kod:
BK04:

P - VA-rör och apparater
Rör, markrör och rördelar 20201

Anv.Omr:

Utomhus

Svenska Wavin AB
2011-05-13

Byggvarudeklaration

Bedömningsunderlag

Övrigt bedömningsunderlag
Innehåll
Ämne

Mängd CAS

Kalciumkarbonat
(krita, limestone,
kalksten)

0,7% 1317-65-3

Ca/Zn stabilisator

2-3% 30000013

Färg

0,7% 40000113

Polyvinylklorid,
PVC, Ethene,
chloro-,
homopolymer

89-97% 9002-86-2

Adress
Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg
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R-fras

E-post
info@byggvarubedomningen.se

BILAGA 3
Utskriven:
2015-02-25

Bedömning
Information
Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns
0. Innehållsdeklaration
0.1 Dokumentation: Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
1. Ingående material och råvaror
Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis
2. Tillverkning av varan
Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.
3. Transporter och emballage
Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.
5. Bruksskedet
Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.
6. Avfall och rivning
Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.
8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).
Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

Adress
Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg
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E-post
info@byggvarubedomningen.se
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Utgåva nr 1

Senaste ändringsdatum 2006-03-23

Allmänt
Frånluftsventil
Beteckning:
VEF, VEF-S
Tillverkare:
Fläkt Woods AB
Kontaktperson (telefon, telefax, e-post): Anders Neij, Montörgatan 1 302 60 Halmstad 035-157120
Produkt/produktgrupp:

Information om tillverkaren
Kvalitetssäkringssystem finns fastställt

ja

Systemet är förankrat genom:

certifiering enligt ISO 9001

annat system

X

Miljöpolicy finns fastställd av företagsledningen

ja

Företaget är anslutet till ICC:s näringslivsprogram

ja

Företaget är EMAS-registrerat

ja

Miljöledningssystem finns fastställt

ja

Systemet är förankrat genom:

certifiering enligt ISO 14001

X
X

nej
nej
nej

X

X

nej

annat system

X

Företaget arbetar med livscykelanalyser (LCA)

nej

X

ja

nej

X

Övriga uppgifter om internt miljöarbete:

Produktinformation

Kriterier för miljömärkning av branschens produkter saknas för närvarande
Rekommenderat användningsområde framgår av teknisk
ja
dokumentation
På produkten /produktgruppen finns entydig och varaktigt
ja
anbringad märkning; (tillverkare, produktbeteckning, mm)
Märkningen anknyter till teknisk dokumentation så att produkten
ja
entydigt kan identifieras
Annan märkning eller certifiering:
Produkter är märkt med recy-symbol

nej

X

nej

X

nej

X

1. Ingående material

Uppgifterna avser standardprodukter, varför avvikelser kan förekomma beroende på variantval, tillbehör mm
Ämne

Polypropen
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Andel

90 %

Återvunnet
material

Återanvändbart
material

Återvinningsbart
material

X
X

Energiåter- Till deponi
vinningsbart
material

X
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Kommentarer till tabellen:
Tillverkaren ställer krav på miljödeklarationer eller motsvarande från
leverantörer

ja

Tillverkaren ställer krav på varuinformationsblad enligt Lagen om
kemiska produkter (jfr ISO 110141) från berörda leverantörer av
kemikalier

ja

Produkten innehåller mer än 1 viktsprocent av något ämne som finns
förtecknat i Kemikalieinspektionens Begränsnings- och/eller OBS-lista

nej

X

ja, anges
i tabell

X

nej

nej

X

Ämnen som finns i Begränsnings- eller OBS-listan och vars andel i produkten > 1 vikts-%
Ämne

CAS-nummer

Andel av färdig produkt

2. Produktion
Produktionsanläggningen kräver tillstånd eller anmälan enligt
gällande miljölagstiftning
Miljörapport lämnas årligen till myndighet enligt gällande
miljölagstiftning
Miljöredovisning kan lämnas efter anmodan

ja

nej

ja

X

nej

ja

nej

ja

X
X

Företaget är anslutet till REPA-registret

ja

X

nej

Företaget tillämpar ett system med flergångsemballage

ja

nej

Företaget återtar emballage

ja

nej

Data på energianvändning och emissioner till luft, vatten och mark
från anläggningen kan lämnas efter anmodan

X

nej

3. Distribution av färdig produkt
Sverige
Transportsätt som tillämpas för produkten Bil
Material i emballage
Wellpapp, PE
Ange var produkten är producerad

X
X

4. Byggskedet
Dokumenterade instruktioner för montage och inbyggnad finns för
produkten
I instruktionerna finns krav och rekommendationer om:

Sida 132

ja

X

nej
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- skyddsåtgärder vid hantering och montage

ja

- varans hantering på arbetsplatsen

ja

nej

X

Produkten kräver energitillförsel (el, drivmedel el.dyl) för drift vid
avsedd användning
Produkten kräver kemiska produkter för drift vid avsedd användning
(kylmedium, smörjolja el. dyl.)
Typ av kemisk produkt:

ja

nej

X

ja

nej

X

Produkten ger miljöbelastande emissioner till luft/vatten (yttre miljö)
vid avsedd användning
Produkten kräver vid normalt underhåll:
- förbrukningsmaterial (typ)

ja

nej

X

ja

nej

X

Produkten kräver vid normalt underhåll:
- kemiska produkter (typ)

ja

nej

X

X

nej

5. Bruksskedet

Dokumenterade instruktioner för drift och underhåll finns för
produkten
Produktens uppskattade livslängd, förutsatt att drift och underhåll
sker enligt tillverkarens anvisningar

ja

X

nej

ja

X

nej

10 år

6. Rivning
Produkten är förberedd för miljöanpassad demontering
Ytterligare information om demontering

7. Restprodukter
Se pkt 1, Ingående material

8. Avfallsprodukter

9. Inre miljö
Till miljödeklarationen bifogas deklaration för inre miljö
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ja

nej

X
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Produktspecifik data
RANDISOLERING Jackon - Jackofoam XPS
Yta

Tjocklek

Volym

Densitet

Tot. Vikt

PS

Livslängd

80,6 m²

0,080 m

6,5 m³

25 kg/m³

161,3 kg

100%
161,3 kg

50 år

KANTELEMENT Jackon - Siroc L-element
Längd

Vikt

Tot. Vikt

PS

Livslängd

68,0 m

9,6 kg/m

651,7 kg

57%
374,1 kg

50 år

GRUNDISOLERING Jackon - Jackopor EPS
Yta

Tjocklek

Volym

Densitet

Tot. Vikt

PS

Livslängd

444,3 m²

0,100 m

44,4 m³

40 kg/m³

1777,1 kg

100%
1777,1 kg

50 år

RANDONMEMBRAN T-emballage - Radonmembran Super
Yta

Tjocklek

Volym

Densitet

Tot. Vikt

PE

Livslängd

177,9 m²

0,0002 m

0,04 m³

921 kg/m³

32,8 kg

100%
32,8 kg

50 år

GEOTEXTIL T-emballage - Geo Standard N2
Yta

Ytvikt

Tot. Vikt

PP

Livslängd

241,0 m²

0,14 kg/m²

33,7 kg

100%
33,7 kg

50 år

ARMERINGSDISTANSER HauCon - Markdistans 40/50
Antal

Vikt

Tot. Vikt

PVC

Livslängd

738 st

0,03 kg/st

22,1 kg

100%
22,1 kg

50 år
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VINDSKYDDSDUK T-emballage – T-vind Standard
Yta

Ytvikt

Tot. Vikt

PE

PP

Livslängd

198,6 m²

0,06 kg/m²

11,9 kg

15%
1,8 kg

85%
10,1 kg

50 år

ÅNGSPÄRR T-emballage - T-tät Standard
Yta

Tjocklek

Volym

Densitet

Tot. Vikt

PE

Livslängd

197,4 m²

0,0002 m

0,039 m³

921 kg/m³

36,4 kg

100%
36,4 kg

50 år

SYLLISOLERING T-emballage - T-syll
Yta

Tjocklek

Volym

Densitet

Tot. Vikt

PE

Livslängd

15,2 m²

0,0070 m

0,1 m³

30 kg/m³

3,2 kg

100%
3,2 kg

50 år

TEJP T-emballage – Tätningstejp T-flex
Yta

Tjocklek

Volym

Densitet

Tot. Vikt

PA

PE

PET

Livslängd

15,0 m²

0,0003 m

0,005 m³

960 kg/m³

4,5 kg

78%
3,5 kg

20%
0,9 kg

2%
0,1 kg

50 år

FÄRG (Slutmålning) Claesson & Engwall – Lasol Fasadmatt 9000
Yta

Åtgång

Volym

Vikt

Tot. Vikt

Övrig polymer

Livslängd

397,2 m²

0,11 l/m²

44,1 l

1,25 kg/l

55,2 kg

50%
27,6 kg

10 år

UNDERTAKSPAPP T-emballage - T-diff Underlagstak
Yta

Ytvikt

Tot. Vikt

PE

PP

TPEE

Livslängd

321,3 m²

0,24 kg/m²

75,5 kg

17%
12,6 kg

54%
40,8 kg

29%
22,0 kg

50 år

ÅNGSPÄRR T-emballage – T-tät Standard
Yta

Tjocklek

Volym

Densitet

Tot. Vikt

PE

Livslängd

197,0 m²

0,0002 m

0,039 m³

921 kg/m³

36,3 kg

100%
36,3 kg

50 år

TÄTNINGSREMSA T-emballgae – Skarvband butyl
Yta

Längd

Volym

Densitet

Tot. Vikt

Butylgummi

Livslängd

0,00003 m²

100 m

0,003 m³

921 kg/m³

2,8 kg

100%
2,8 kg

50 år
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GOLVVÄRMERÖR LK Systems – Värmerör PE-RT
Längd

Vikt

Tot. Vikt

PE

Livslängd

712 m

0,1 kg/m

63,4 kg

100%
63,4 kg

50 år

KALLVATTENRÖR LK Systems – Universalrör X med tomrör (RiR)
Längd

Vikt

Tot. Vikt

PE

PP

Livslängd

55 m

0,2 kg/m

9,5 kg

60%
5,7 kg

40%
3,8 kg

50 år

VARMVATTENRÖR LK Systems - Universalrör X med tomrör (RiR)
Längd

Vikt

Tot. Vikt

PE

PP

Livslängd

38 m

0,2 kg/m

6,5 kg

60%
3,9 kg

40%
2,6 kg

50 år

SPILLVATTENRÖR Wavin – SN8 Wafix PP
Längd

Vikt

Tot. Vikt

PP

Livslängd

33 m

1,4 kg/m

47,5 kg

100%
47,5 kg

20 år

DRÄNERINGSRÖR Wavin – 110 DV Dräneringsrör
Längd

Vikt

Tot. Vikt

PVC

Livslängd

72 m

0,3 kg/m

23,8 kg

100%
23,8 kg

20 år

FRÅNLUFTSDON FläktWoods – VEF-10
Antal

Vikt

Tot. Vikt

PP

Livslängd

10 st

0,09 kg/st

0,9 kg

90%
0,8 kg

10 år

TILLUFTSDON FläktWoods – TL100DE
Antal

Vikt

Tot. Vikt

ABS

POM

Livslängd

10 st

0,19 kg/st

1,9 kg

74%
1,4 kg

18%
0,3 kg

10 år
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KABELRÖR Uponor -VPrör flexibel ø16
Längd

Vikt

Tot. Vikt

PVC

Livslängd

388 m

0,5 kg/m

194,0 kg

100%
194,0 kg

25år

VÄGGUTTAG Schnedier Electric – Trend 49,3% plast (tas med)
Antal

Vikt

Tot. Vikt

PA

PBT

PC

PET

Livslängd

45 st

0,14 kg/st

6,3 kg

9%
0,6 kg

1%
0,1 kg

20%
1,2 kg

20%
1,2 kg

20år

STRÖMBRYTARE Schnedier Electric - Trend
Antal

Vikt

Tot. Vikt

PA

PC

PET

Livslängd

21 st

0,09 kg/st

1,8 kg

12,3%
0,2 kg

20%
0,4 kg

26%
0,5 kg

20år

LAMPUTTAG Schnedier Electric – Trend
Antal

Vikt

Tot. Vikt

ABS

PA

PC

PET

Livslängd

35 st

0,14 kg/st

2,9 kg

9%
0,4 kg

3%
0,1 kg

50%
2,4 kg

13%
0,6 kg

20år

KOPPLINGSDOSA Schnedier Electric
Antal

Vikt

Tot. Vikt

ABS

PA

PE

Livslängd

7 st

0,14 kg/st

1,0 kg

4%
0,0 kg

13%
0,1 kg

79%
0,8 kg

20år
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REGELVIRKE
Yta

Åtgång

Användning

Tjocklek

Volym

Densitet

Tot. Vikt

PE

122,4 m²/st

5 st

7 gånger

0,0001 m

0,009 m³

960 kg/m³

11,2 kg

100%
11,2 kg

MINERALULL
Yta

Åtgång

Tjocklek

Volym

Densitet

Tot. Vikt

PE

2,8 m²/st

75 st

0,0001 m

0,021 m³

960 kg/m³

20,0 kg

100%
20,0 kg

ÖVRIG EMBALLAGEPLAST (Dörrar/Fönster, Gips, Limträ etc…)
Yta

Tjocklek

Volym

Densitet

Tot. Vikt

100,0 m²

0,0001 m

0,010 m³

960 kg/m³

9,6 kg

PE
100%
9,6 kg

ÖVRIG EMBALLAGEPLAST FRÅN FABRIK T-emballage - Miljöfolie
Yta

Tjocklek

Volym

Densitet

Tot. Vikt

PE

100,0 m²

0,0001 m

0,010 m³

960 kg/m³

9,6 kg

100%
9,6 kg

TAKSTOLAR 22,5°
Yta

Åtgång

Tjocklek

Volym

Densitet

Tot. Vikt

PE

4,0 m²/st

25 st

0,0001 m

0,010 m³

960 kg/m³

9,6 kg

100%
9,6 kg

TAKSTOLAR 27°
Yta

Åtgång

Tjocklek

Volym

Densitet

Tot. Vikt

PE

4,0 m²/st

18 st

0,0001 m

0,007 m³

960 kg/m³

6,9 kg

100%
6,9 kg

PLAST FÖR TÄCKNING AV MATERIAL PÅ PLATS T-emballage - Miljöfolie
Yta

Tjocklek

Volym

Densitet

Tot. Vikt

PE

200,0 m²

0,0001 m

0,020 m³

960 kg/m³

19,2 kg

100%
19,2 kg
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GUNDLISOLERING
Åtgång

Tot. Vikt

PE

12 g/kg

13,3 kg

100%
13,3 kg

RANDISOLERING
Åtgång

Tot. Vikt

PE

27 g/kg

6,4 kg

100%
6,4 kg

KANTELEMENT
Åtgång

Tot. Vikt

PE

3 g/kg

2,0 kg

100%
2,0 kg
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