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Inledning 

Bakgrund 
Enligt nationella, regionala och lokala miljömål ska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen minska för 

att uppnå en giftfri miljö. Så långt som möjligt ska man undvika att använda sådana kemiska produkter som kan 

befaras medföra risk för människa eller miljö, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara 

mindre farliga. Detta kallas för produktvalsprincipen eller substitutionsprincipen.  

Ett av LiUs miljömål för perioden 2013-2015 är att ersätta eller minska användningen av miljö- och hälsofarliga 

ämnen inom laboratoriemiljö genom substitution och metodbyte. LiU har även antagit en plan för 

substitutionsarbetet. Var tredje år skickas en enkät ut till verksamheterna med frågor om hur utvalda 

ämnen/produkter används och om det är möjligt med substitution. Ämnen som är prioriterade för substitution 

är ämnen som kan ge skadliga långtidseffekter på människa och/eller i miljön. Arbete med substitution påtalas 

också arbetsmiljöarbetet (AFS:2011:19, Kemiska arbetsmiljörisker). 

Mer information om substitutionsarbetet finns i Laboratoriesäkerhetshandboken som nås via Insidans A-Ö lista 

under Genvägar på www.liu.se.  

Syfte 
Syftet med att återigen skicka ut en substitutionsenkät vid LiU var att stimulera verksamheten att substituera 

eller att minska användningen av kemikalier som både är miljö- och hälsofarliga. Återkommande 

enkätförfrågningar gör det även möjligt att följa hur användningen av kemikalier prioriterade för substitution 

förändrats. 

 

Metod  

Ämnen prioriterade för substitution eller minskad användning 2012 
De ämnen som prioriterades för substitution eller minskad användning söktes ut med hjälp av 

kemikaliehanteringssystemet KLARA efter följande kriterier: 

 Ämnena finns upptagna på den s.k. kandidatförteckning inom EUs kemikalielagstiftning REACH1. 

 Ämnena finns upptagna i Kemikalieinspektionens prioriteringsguide, PRIO-guiden2. 

 Större mänger av ämnena finns inventerade i LiU:s kemikaliehanteringssystem KLARA och har en allmän 

utbredning på institutionerna. 

De ämnen som prioriterades var: Borsyra, Formamid, Kaliumdikromat, Kaliumkromat, Kromtrioxid, 

Natriumtetraborat dekahydrat, Natriumtetraborat samt Xylen.  

Utifrån enkätsvaren från 2010 valdes dessutom följande ämnen ut för fortsatt substitutionsarbete: 

 n-Hexan, eftersom alternativ finns som är bättre ur hälsosynpunkt, t ex heptan och pentan. 

 Blågel, eftersom det enkelt kan ersättas med gulgel som är bättre ur hälsosynpunkt. 

                                                           
1 Ämnen upptagna på kandidatförteckningen har egenskaper som kan innebära allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och 
miljö, sk särskilt farliga kemiska ämnen. Ämnena i förteckningen uppfyller kriterier för att klassas som CMR ämne dvs klassas som 
cancerframkallande, mutagent, eller reproduktionstoxiskt i kategori 1 eller 2. Ämnen på förteckningen uppfyller kriterierna för att 
betraktas som långlivat, bioackumulerande och toxisk eller mycket bioackumulerande och toxisk samt andra allvarliga egenskaper som 
t.ex. hormonstörande. Ämnen i kandidatförteckningen kan bli föremål för tillståndsprövning. Kandidatförteckningen nås via 
Kemikalieinspektionens hemsida http://www.kemi.se/sv/Innehall/Lagar-och-andra-regler/Reach/Kandidatforteckningen-i-Reach/ 

2 Prioriteringsnivåerna i PRIO-guiden är sk utfasningsämnen (t.ex. cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen 

kategori 1 och 2.) och sk riskminskningsämnen (t.ex. miljöfarliga ämnen med långtidseffekter, mycket akut kroniskt giftiga ämnen, 

mutagena ämnen kategori 3 samt allergiframkallande ämnen.) Nås via Kemikalieinspektionens hemsida 

http://www2.kemi.se/templates/PRIOframes____4045.aspx 

http://www.liu.se/
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Lagar-och-andra-regler/Reach/Kandidatforteckningen-i-Reach/
http://www2.kemi.se/templates/PRIOframes____4045.aspx
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 Akrylamid, eftersom akrylamid är en härdplast och medicinska kontroller krävs vid arbete med mer än 

500 g härdplastlösning per år. Observera att hela volymen härdplastlösning räknas, inte bara 

akrylamidkomponenten. 

 Trikloretylen (trikloreten), eftersom det är förbjudet att använda trikloretylen yrkesmässigt. 

För mer information om de 12 ämnen som prioriterades för substitutionsarbetet, se bilaga 1. 

Alla enheter (institutioner/motsvarande) erhöll ett utdrag ur KLARA med uppgifter om inventerad mängd av de 

12 ämnen som valts ut för substitutionsarbetet 2012. Utdraget innehöll också uppgifter om märkning av 

respektive ämne samt om möjligt förslag till substitution från Nationella Substitutionsgruppens3 exempellista. 

Utdraget innehöll även följande enkätfrågor om varje ämne: 

 Används ämnet i forskning och eller undervisning? 

 Hur ofta används ämnet?  

 Vilket är ämnets främsta användningsområde? 

 Har ni redan ersatt/minskat användningen av ämnet? 

 Är det möjligt att ersätta ämnet med ett mindre skadligt alternativ? 

 Är det möjligt att minska den använda mängden av ämnet? 

Enkäten skickades till prefekt/motsvarande och för kännedom till LSG, miljösamordnaren och 

kemikalieinventerare. Svaren på enkäten skickades in elektroniskt. 

 

Resultat 

Inkomna svar 
Alla enheter har inte svarat på enkäten, trots påminnelser. Svarsfrekvensen fördelat per institution eller 

motsvarande redovisas nedan: 

Institution/motsvarande Svarsfrekvens 

IFM 92 % 

IMT 0 % 

IMH  100 % 

Clinicum 100 % 

TEMA  100 % 

IKE 44 % 

IEI 100 % 

IKK 100 % 
Tabell 1: Svarsfrekvens. 

Några institutioner/motsvarande har angivet i princip identiskt svar för enhetens samtliga kemikalier i enkäten. 

Detta kan tolkas som att ingen undersökning gjorts av hur ämnet används, om det går att minska eller ersätta 

osv.  Det innebär att enhetens inkomna svar inte kan användas i uppföljning.  

 

                                                           
3 Nationella Substitutionsgruppen är ett nationellt nätverk med syfte att tillsammans hjälpas åt att byta ut farliga kemikalier inom hälso- 
och sjukvård samt forskning, både i varor och kemiska produkter. För mer information se http://www.vgregion.se/halsan/kemi/nsg/ 

http://www.vgregion.se/halsan/kemi/nsg/
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Substituerade eller utrensade ämnen och produkter 
Ett antal enheter har angivit att man har rensat bort eller kommer att rensa bort flertalet av de ämnen som var 

upptagna på de egna listorna, se Tabell 2 för en sammanställning av de ämnen som redan har rensats ut. 

Dessutom har majoriteten redan ersätt Blågel eller kommer att ersätta den med gulgel. 

Institutioner, enheter, ämnesområden  Utrensade ämnen och produkter 

Clinicum Borsyra, Formamid, Hexan och Blågel 

IKK Kaliumdikromat 

Yrkes- och miljömedicin, IKE Formamid 

TEMA, Valla Borsyra 

Tillämpad fysik, IFM Natriumtetraborat dekahydrat, Natriumtetraborat 

Nanostructured Materials, IFM Borsyra, Kromtrioxid 

Halvledarmaterial Xylen 

Komponentfysiklabbet, IFM n-Hexan 
Tabell 2: Exempel på utrensade ämnen. 

Många enheter anger att de är öppna för att prova alternativ, men ofta anges att det är svårt att hitta fullgoda 

alternativ, och att studier och utvärdering krävs för att säkerställa att alternativet är tillräckligt bra. Många anger 

också att de minskat användning av ämnena. 

 

Uppföljning av resultat 
En uppföljning av det pågående arbetet med substitution och utrensning på institutionerna/motsvarande 

planeras under hösten 2013. Fokus i uppföljningen kommer att ligga på att få fram information från de enheter 

som varit framgångsrika i sitt substitutionsarbete och få tips om hur de gått till väga (ersatt ämnen, bytt metod 

eller liknande) så att även andra enheter kan följa deras goda exempel. Ett annat viktigt område i uppföljningen 

kommer att vara de ämnen som enheter angett används i undervisning. Hur ämnena hanteras i 

undervisningssituation samt möjligheten att ersatta ämnet kommer att diskuteras.  

De enheter som har angivit att man har eller kommer att rensa bort ämnen som var upptagna på de egna listorna 

kommer att följas upp, senast inför nästa substitutionsenkät genom utdrag ur KLARA.  

Övriga åtgärdsförslag 
Med utgångspunkt i enkätsvaren föreslås följande som lämpliga åtgärder:  

 Användning av ämnen på SIN- och Priolistan bör alltid granskas med avseende på substitution. 

 Har det uppgivits att ett ämne ska vara kvar men att användningen är liten (referenssubstans) bör bara 

en utvald burk/flaska behållas. Övriga burkar/flaskor skickas som farligt avfall.  

 Ämnen vars användning är oklar kan låsas in och tas fram vid behov. Har de inte använts på tre år 

skickas dessa som farligt avfall.  

 Vid inköp: införskaffa alltid den minsta mängd/volym som behövs även om dessa förpackningar är 

dyrare! Tänk på avfallskostnaden. 

 

Rapporten är sammanställd av:  

Kristina Orselius (Ordf. SAMS Kemikaliegrupp), LiU 

Hanna Wessman, LiU 

Petra Hagstrand, IFM, LiU 



Bilaga 1: Mer om de ämnen och produkter som prioriterades för substitution 2012 

Ämne Klassning enligt CLP4 Faroangivelser enligt CLP Eventuell övrig motivering 

Borsyra 3.7   Reproduktionstoxicitet, kategori 1A, 1B 

 

  

 

H360 Kan skada fertiliteten eller det 
ofödda barnet 

 

Formamid 3.7   Reproduktionstoxicitet, kategori 1A, 1B 

 

  

 

H360D Kan skada det ofödda barnet  

Kaliumdikromat 2.1   Oxiderande vätskor, kategori 2/3 - 
oxiderande fasta ämnen, kategori 2/3    
3.1   Akut toxicitet, kategori 1/2, inandning    
3.1   Akut toxicitet, kategori 3, oralt    
3.6   Cancerogenitet, kategori 1A, 1B.    
3.4   Luftvägssensibilisering, kategori 1    
3.5   Mutagenitet, kategori 1A och 1B.    
3.7   Reproduktionstoxicitet, kategori 1A    
3.9   Specifik organtoxicitet - Upprepad 
exponering, kategori 1    
3.2   Frätande på huden, kategori 1A, 1B och 1C.    
3.1   Akut toxicitet, kategori 4, hud    
3.4   Hudsensibilisering, kategori 1    
3.8   Specifik organtoxicitet - Engångsexponering, 
kategori 3, luftvägsirritation    
4.1   Kronisk toxicitet i vattenmiljön, kategori 1    

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.  
H301 Giftigt vid förtäring.  
H312 Skadligt vid hudkontakt.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud 
och ögon.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H330 Dödligt vid inandning.  
H334 Kan orsaka allergi- eller 
astmasymtom eller andningssvårigheter 
vid inandning.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
H340 Kan orsaka genetiska defekter.  
H350 Kan orsaka cancer.  
H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada 
det ofödda barnet.  
H372 Orsakar organskador genom lång 
eller upprepad exponering.  

 

                                                           
4 Klassning enligt CLP: Faroklass anger typen av fysikalisk fara, hälsofara eller miljöfara och symboliseras här av s.k. faropiktogram. Farokategori indelas efter kriterier inom varje faroklass som anger hur allvarlig faran 

är (från 1 till 4 där 1 är farligast). För mer information om CLP klassning se Laboratoriesäkerhetshandboken som nås via Insidans A-Ö lista under Genvägar på www.liu.se.  

http://www.liu.se/
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Ämne Klassning enligt CLP4 Faroangivelser enligt CLP Eventuell övrig motivering 

   

    

 

H410 Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer med långtidseffekter. 
 

Kaliumkromat 3.6   Cancerogenitet, kategori 1A    
3.5   Mutagenitet, kategori 1A och 1B.    
3.4   Hudsensibilisering, kategori 1    
3.2   Irriterande på huden, kategori 2    
3.8   Specifik organtoxicitet - Engångsexponering, 
kategori 3, luftvägsirritation    
3.3   Ögonirritation, kategori 2    
4.1   Kronisk toxicitet i vattenmiljön, kategori 1   

   

 

H315 Irriterar huden.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
H340 Kan orsaka genetiska defekter.  
H350i Kan orsaka cancer vid inandning.  
H410 Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer med långtidseffekter. 

 

Kromtrioxid 2.1   Oxiderande vätskor, kategori 1 - oxiderande 
fasta ämnen, kategori 1    
3.1   Akut toxicitet, kategori 1/2, inandning    
3.1   Akut toxicitet, kategori 3, hud    
3.1   Akut toxicitet, kategori 3, oralt    
3.7   Reproduktionstoxicitet, kategori 2    
3.6   Cancerogenitet, kategori 1A, 1B.    
3.4   Luftvägssensibilisering, kategori 1    
3.5   Mutagenitet, kategori 1A och 1B.    

H271 Kan orsaka brand eller explosion. 
Starkt oxiderande.  
H301 Giftigt vid förtäring.  
H311 Giftigt vid hudkontakt.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud 
och ögon.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H330 Dödligt vid inandning.  
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Ämne Klassning enligt CLP4 Faroangivelser enligt CLP Eventuell övrig motivering 

3.9   Specifik organtoxicitet - Upprepad 
exponering, kategori 1    
3.2   Frätande på huden, kategori 1A, 1B och 1C.    
3.4   Hudsensibilisering, kategori 1    
4.1   Kronisk toxicitet i vattenmiljön, kategori 1    

   

    

 

H334 Kan orsaka allergi- eller 
astmasymtom eller andningssvårigheter 
vid inandning.  
H340 Kan orsaka genetiska defekter.  
H350 Kan orsaka cancer.  
H361F Misstänks kunna skada fertiliteten.  
H372 Orsakar organskador genom lång 
eller upprepad exponering.  
H410 Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer med långtidseffekter. 

Natriumtetraborat 
dekahydrat 

3.7   Reproduktionstoxicitet, kategori 1A    

 

  

 

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada 
det ofödda barnet. 

 

Natriumtetraborat  3.7   Reproduktionstoxicitet, kategori 1A    

 

  

 

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada 
det ofödda barnet. 

 

Xylen 2.6   Brandfarliga vätskor, kategori 3    
3.1   Akut toxicitet, kategori 4, hud    
3.1   Akut toxicitet, kategori 4, inandning    
3.2   Irriterande på huden, kategori 2    

H226 Brandfarlig vätska och ånga.  
H312 Skadligt vid hudkontakt.  
H315 Irriterar huden.  
H332 Skadligt vid inandning. 
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Ämne Klassning enligt CLP4 Faroangivelser enligt CLP Eventuell övrig motivering 

  

  

 

n-hexan 2.6   Brandfarliga vätskor, kategori 2    
3.7   Reproduktionstoxicitet, kategori 2    
3.9   Specifik organtoxicitet - Upprepad 
exponering, kategori 2    
3.1   Fara vid aspiration, kategori 1.    
3.2   Irriterande på huden, kategori 2    
3.8   Specifik organtoxicitet - Engångsexponering, 
kategori 3, narkos    
4.1   Kronisk toxicitet i vattenmiljön, kategori 2   

   

   

 

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det 
kommer ner i luftvägarna.  
H315 Irriterar huden.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller 
omtöcknad.  
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten 
eller det ofödda barnet.  
H373 Kan orsaka organskador genom lång 
eller upprepad exponering.  
H411 Giftigt för vattenlevande organismer 
med långtidseffekter. 

n-Hexan används främst som lösningsmedel 
inom forskningen och då främst av 
ämnesområden inom kemi och fysik.  
Alternativ som är säkrare ur hälsosynpunkt 
finns t ex n-pentan och heptan men dessa 
ämnen är fortfarande klassade som 
miljöfarliga och kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön. Det är därför 
mycket viktigt att hanteringen av avfall och 
spill följer LiUs regler för att förhindra att 
rester når avloppet.  
 
 

Blågel 3.6   Cancerogenitet, kategori 1A    
3.7   Reproduktionstoxicitet, kategori 1A    
4.1   Kronisk toxicitet i vattenmiljön, kategori 2    

  

  

 

H350i Kan orsaka cancer vid inandning.  
H360F Kan skada fertiliteten.  
H411 Giftigt för vattenlevande organismer 
med långtidseffekter. 

Blågel är ett torkmedel som innehåller 
koboltklorid. Blågel kan ersättas av Gulgel 
(innehåller ammoniumjärn(III)sulfat 
dodekahydrat som färgindikator) och inte är 
klassificerat som farligt.  
Då alternativ finns rekommenderas att all 
befintlig Blågel skickas som farligt avfall och 
ersätts av Gulgel. 
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Ämne Klassning enligt CLP4 Faroangivelser enligt CLP Eventuell övrig motivering 

Akrylamid 3.1   Akut toxicitet, kategori 3, oralt    
  3.7   Reproduktionstoxicitet, kategori 2    
  3.6   Cancerogenitet, kategori 1A, 1B.    
  3.5   Mutagenitet, kategori 1A och 1B.    
  3.9   Specifik organtoxicitet - Upprepad 
exponering, kategori 1    
  3.1   Akut toxicitet, kategori 4, hud    
  3.1   Akut toxicitet, kategori 4, inandning    
  3.4   Hudsensibilisering, kategori 1    
  3.2   Irriterande på huden, kategori 2    
  3.3   Ögonirritation, kategori 2    

  

  

 

H301 Giftigt vid förtäring.  
H312 Skadligt vid hudkontakt.  
H315 Irriterar huden.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H332 Skadligt vid inandning.  
H340 Kan orsaka genetiska defekter.  
H350 Kan orsaka cancer.  
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten 
eller det ofödda barnet. 
H361F Misstänks kunna skada fertiliteten.  
H372 Orsakar organskador genom lång 
eller upprepad exponering. 

Akrylamid är en härdplast och medicinska 
kontroller krävs vid arbete med mer än 500 g 
härdplastlösning per år. Observera att hela 
volymen härdplastlösning räknas, inte bara 
akrylamidkomponenten. 
Icke polymeriserad akrylamid är en härdplast 
som är giftig och kan ge allvarliga 
hälsoskador t.ex. cancer. Den kan också ge 
ärftliga genetiska skador och allergier.  
Stora mängder akrylamid används på LiU. 
Främst används kristallin akrylamid till att 
gjuta geler. Idag finns det färdiggjutna geler 
att köpa till i stort sätt all användning och 
man bör övergå till dessa.  
Mer information om de regler som gäller för 
arbete med akrylamid finns nedanför Tabell 
3. 

Trikloretylen 
(trikloreten) 

4.1   Kronisk toxicitet i vattenmiljön, kategori 3    
3.5   Mutagenitet, kategori 2    
3.6   Cancerogenitet, kategori 1A, 1B.    
3.2   Irriterande på huden, kategori 2    
3.8   Specifik organtoxicitet - Engångsexponering, 
kategori 3, narkos    
3.3   Ögonirritation, kategori 2    

  

 

 

H315 Irriterar huden.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller 
omtöcknad.  
H341 Misstänks kunna orsaka genetiska 
defekter.  
H350 Kan orsaka cancer.  
H412 Skadliga långtidseffekter för 
vattenlevande organismer. 

Förbud att använda trikloretylen. Trots 
förbudet får kemiska produkter som helt 
eller delvis består av trikloretylen användas 
yrkesmässigt vid forskning och utveckling 
och i analysarbete. 
Även om generellt undantag finns för 
forskning bör LiU leta efter alternativ för att 
föregå med gott exempel och för att ämnet 
inte kan användas av industrin vid 
tillämpningen av forskningsresultat. 
Trikloretylen används inom Kemi och två 
fysikämnesområden. Områdena har angett 
att de försökt hitta alternativ men ännu inte 
lyckats. Dock är de villiga att prova 
ytterligare alternativ, arbetet kommer att 
fortsätta. 
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Ämne Klassning enligt CLP4 Faroangivelser enligt CLP Eventuell övrig motivering 

Mer information om förbudet att använda 
trikloretylen finns nedanför Tabell 3. 

Tabell 3: Ämnen som prioriterades för substitution 2012: märkning, faror och eventuell övrig motivering. 

 

Mer information om akrylamid 
När man använder akrylamid för att sedan polymerisera den så omfattas man av kraven i härdplastföreskriften, AFS 2005:18. Enligt dessa krav ska man bl.a. genomgå 

läkarundersökning enligt 15 § och utbildning enligt 6 § i dessa föreskrifter. 

Utdrag ur AFS 2005:18: 

Allmänna skyddsåtgärder 

6 § Arbete i verksamhet som omfattas av dessa föreskrifter får ledas och utföras endast av personer som har genomgått särskild teoretisk och praktisk utbildning och har 

tillräckliga kunskaper om riskerna och om de skyddsåtgärder som behöver vidtas vid arbetet. 

Läkarundersökning 

15 § Arbetsgivare skall ordna med läkarundersökning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet av arbetstagare som sysselsätts 

eller kommer att sysselsättas i arbete som kan medföra skadlig exponering för härdplastkomponent eller för sådana luftföroreningar som anges i 2 § punkt 2 i dessa 

föreskrifter (termisk nedbrytning). 

Ex. exponering: Akrylamid i geler. Om exponering överskrider gränsvärdet 500 g/person och år är undersökning obligatorisk. Observera att vid gjutning av geler ska hela 

volymen härdplastlösning räknas, inte bara akrylamidkomponenten. 

 

Mer information om Trikloretylen 
Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 6 § Kemiska produkter som helt eller delvis består av 

metylenklorid eller trikloretylen får inte saluhållas, överlåtas eller användas yrkesmässigt.  

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer 5 kap. 7 §. Trots förbudet i 6 § förordningen (1998:944) om förbud m.m. 

i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, får kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid eller trikloretylen användas 

yrkesmässigt vid forskning och utveckling och i analysarbete. 


