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Sammanfattning 

Enligt nationella, regionala och lokala miljömål ska användningen av miljö- och 
hälsofarliga ämnen minska för att uppnå en giftfri miljö, detta genom att undvika 
att använda kemiska produkter som medför risk för människa eller miljö om de kan 
ersättas med mindre farliga produkter. Detta kallas för produktvalsprincipen eller 
substitutionsprincipen.  

LiU har antagit en plan för substitutionsarbetet, och var tredje år skickas en 
substitutionsenkät ut till verksamheterna med frågor om hur utvalda ämnen eller 
produkter används och om det är möjligt med substitution. Enkäten för 2015 
omfattar 10 kemiska ämnen eller produkter som är cancerframkallande, mutagena 
och/eller reproduktionsstörande.  

Svarsfrekvensen var mycket god och många svarar att vissa ämnen och 
produkter kan kasseras. Däremot finns flera ämnen och produkter där 
verksamheterna minskat sin användning men inte ser någon möjlighet att helt 
ersätta med en mindre skadlig produkt.  
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1 Inledning  

1.1 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 miljö eller människa, om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas 
vara mindre farliga. Detta kallas för produktvalsprincipen eller 
substitutionsprincipen.  
Ett av LiU:s miljömål för perioden 2016-20181 är att minimera spridningen av 
skadliga och smittsamma ämnen från verksamheten genom att kontinuerligt arbeta 
med att ersätta eller minska användningen, där så är möjligt. LiU har även antagit 
en plan för substitutionsarbetet. Var tredje år skickas en enkät ut till 
verksamheterna med frågor om hur utvalda ämnen eller 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 miljön. Arbete 
med substitution påtalas också inom arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverkets 
föreskrift om Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2014:43). 
Mer information om substitutionsarbetet finns i Laboratoriesäkerhetshandboken 
som nås via Insidans A-Ö lista på www.liu.se.  

1.2 Syfte 

Syftet med att skicka ut en substitutionsenkät vid LiU är att stimulera verksamheten 
att substituera eller att minska användningen av kemikalier som är miljö- och/eller 
hälsofarliga. Återkommande enkätförfrågningar gör det möjligt att till viss del följa 
hur användningen av kemikalier prioriterade för substitution förändrats. 

1.3 Metod och urval 

I urvalet av kemiska ämnen och produkter till substitutionsenkäten 2015 valdes s.k. 
CMR-produkter ut som fokusområde. CMR står för cancerframkallande, mutagena 
och/eller reproduktionsstörande produkter och klassificeras utifrån någon av 
följande faroangivelser i märkningen:  

• H340: Kan orsaka genetiska defekter 
• H350: Kan orsaka cancer 

                                                           
 
 
1 Linköpings universitets miljömål 2016-2018 samt indikatorer för uppföljning, dnr LiU-2015-
01850  

http://www.liu.se/
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• H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet 

Anledningen till att CMR-produkter valdes ut som fokusområde var att LiU tidigare 
under 2015 arbetat med information kring CMR-produkter med målet att minska 
användningen där det är möjligt och substitutionsenkäten 2015 fungerade därför 
som en fortsättning och uppföljning i det arbetet.  
Några av de utvalda ämnen är också miljöfarliga, vilka framgår ur bilaga 1. 
 
De CMR-produkter som inkluderades i enkäten för substitution eller minskad 
användning söktes ut med hjälp av kemikaliehanteringssystemet KLARA efter 
kriterierna: 

• Större mängder inventerade i KLARA 
• Allmän utbredning på institutionerna/motsvarande  

De kemiska ämnen och produkter som valdes ut för enkäten var: akrylamid, 
borsyra, tris-borate-EDTA buffert, DPX monteringsmedel, 
formaldehyd, formamid, kaliumdikromat, kaliumkromat och 
kromtrioxid.  

 
Utifrån enkätsvaren från 20122 valdes dessutom blågel ut för fortsatt 
substitutionsarbete eftersom det enkelt kan ersättas med gulgel som är bättre ur 
hälsosynpunkt. Av de 10 utvalda ämnena och produkterna var det endast tris-
borate-EDTA buffert, DPX monteringsmedel och formaldehyd som inte var med i 
substitutionsenkäten från 2012. För mer information om de 10 ämnen och 
produkter som inkluderades i substitutionsarbetet, se bilaga 1.  
 
Alla enheter (institutioner/motsvarande) erhöll ett utdrag ur KLARA med uppgifter 
om inventerad mängd på enheten av de 10 ämnena och produkterna. Utdraget 
innehöll också uppgifter om märkning av respektive ämne eller produkt, möjligt 
förslag till substitution från Nationella substitutionsgruppens exempellista samt 
följande enkätfrågor:   
 

• 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?  

 

                                                           
 
 
2Substitution eller minskad användning av miljö- och hälsofarliga ämnen vid Linköpings 
universitet. Rapport avseende 2012 års inventering. dnr LiU-LIU-2013-01531 
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Enkäten skickades med e-post till prefekt/motsvarande samt till respektive 
avdelningschef och lämplig kontaktperson i verksamheten. Svaren på enkäten 
skickades med e-post. 
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2 Resultat 

2.1 Svarsfrekvens  

Majoriteten av tillfrågade enheter har svarat på enkäten. Dock har inte svar 
inkommit från alla, trots påminnelser. Svarsfrekvensen är trots detta mycket god 
och redovisas fördelad per institution eller motsvarande nedan: 
 
Tabell 1: Svarsfrekvens 

Institution/motsvarande Svarsfrekvens 

IFM 81 % 

IMT 100 % 

IMH  100 % 

Clinicum, Medicinska 
Fakulteten 

100 % 

TEMA  100 % 

IKE 79 % 

IEI 100 % 

ITN 100 % 

 
 

2.2 Resultat - Substituerade eller kasserade ämnen och 
produkter 

Ett antal enheter har angivit att man har kasserat eller kommer att kassera flertalet 
av de ämnen och produkter som var upptagna på de egna listorna. Flera enheter 
anger att de har kasserat samtliga produkter av de 10 ämnena som enkäten 
omfattade. För flera ämnen och produkter anges att mängderna har minskats men 
inte går att helt ersätta, se tabell 2 nedan. För borsyra och formaldehyd ges en mer 
detaljerad redogörelse, se 2.2.1 och 2.2.2.  
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Tabell 2: Resultat - Substituerade eller kasserade ämnen och produkter 

Ämne   Antal 
svar  

Kasserat  Minskat Minska, går 
ej att ersätta 

Går ej 
 att ersätta 

Akrylamid 12 50% 17% 33%  

Blågel 1 100%       

Borsyra 25 48% 16% 24% 12% 

Tris-Borate-EDTA 
buffer 

3 66%   34%   

DPX 
monteringsmedel 

2 100%       

Formaldehyd 25 12%   36% 52% 

Formamid 12 42%   17% 41% 

Kaliumdikromat 8 75%   25%   

Kaliumkromat 4 50%   50%   

Kromtrioxid 6 50%   50%   

 

2.2.1 Borsyra 
Borsyra används på ett flertal institutioner/motsvarande och i enkäten har 25 svar 
inkommit. Av dessa anger 48% (12/25) att borsyra har kasserats.  

Av resterande anger 24% (6/25) att de redan har minskat mängderna av borsyra 
och att borsyra inte går att ersätta.  

Ytterligare 16% (4/25)  anger att borsyra används i TBE-buffert (tris-borat-
EDTA) och att arbete pågår att ersätta med TAE-buffert (tris-acetat (ättiksyra)- 
EDTA) alternativt med färdig TBE-buffert för att undvika att bereda lösningen.  

Utöver de 25 svaren om borsyra har 3 svar inkommit som rör enbart TBE-
buffert, där anger 66% (2/3) att TBE-buffert har kasserats och 34% (1/3) att de har 
minskat mängderna av TBE-buffert och delvis ersatt med TAE-buffert. 

Borsyra angavs i ytterligare 12% (3/25) av svaren med användningsområden där 
ersättning inte är möjlig enligt verksamheterna (användningsområdena är olika 
typer av ytbehandling samt odlingsmedium för alger). 

2.2.2 Formaldehyd 
Formaldehyd används inom flertalet verksamheter, främst på institutionerna IKE 
och IFM. Användningsområdet är framförallt fixering av celler, vävnad, organismer 
och proteiner men användning förekommer även för synteser samt som 
referenssubstans. I enkäten har 25 svar inkommit. 
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12% (3/25) av de enheter som besvarat enkäten svarar att de kasserat eller kommer 
att kassera formaldehyd. 88% (22/25) svarar att formaldehyd inte går att ersätta. 
Av dessa svarar 36% (9/25) att de redan minskat eller delvis ersatt användningen av 
formaldehyd.  

Formaldehydlösning har en utbredd användning för fixering, inom både 
forskning och sjukvårdsdiagnostik. Bra ersättningsprodukt saknas idag för de flesta 
applikationer, vilket troligen är orsaken till att 88 % svarar i enkäten att 
formaldehyd inte kan ersättas. 
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3 Diskussion  

Enkäten för 2015 omfattar 10 kemiska ämnen eller produkter som är 
cancerframkallande, mutagena och/eller reproduktionsstörande. Anledningen till 
att CMR-produkter valdes ut som fokusområde var att LiU tidigare under 2015 
arbetat med information kring CMR-produkter3  utifrån krav i Arbetsmiljöverkets 
föreskrift ”Kemiska arbetsmiljörisker”. Kraven innebär bl.a. att en dokumenterad 
utredning måste göras och visa att ersättning inte är möjlig innan produkten får 
användas. Därmed sammanfaller kravet på utredning med målet att minska 
användningen där det är möjligt och substitutionsenkäten 2015 fungerade därför 
som en fortsättning och uppföljning i det arbetet.  

Svarsfrekvensen var mycket god (mellan 70-100% av tillfrågade enheterna har 
svarat, efter påminnelser). Detta är en förbättring jämfört med substitutionsenkäten 
för 20124, då svarsfrekvensen på institutionerna låg mellan 44-100% (samt en 
institution där inget svar inkom).  

Många svar innebär att en del av ämnena och produkterna i enkäten ska 
kasseras. Däremot finns flera ämnen och produkter där verksamheterna minskat 
sin användning men inte ser någon möjlighet att helt ersätta med en mindre skadlig 
produkt. Anledningen till detta kan vara flera, både att bra ersättningsprodukt 
saknas som är fallet med formaldehyd men även att ersättning kräver arbete i form 
av studier och utvärdering för att säkerställa att alternativet är tillräckligt bra. Ett 
exempel där flera svarar att de ersatt med en mindre skadlig produkt är borsyra och 
TBE-buffert som till viss del ersatts med den mindre skadliga TAE-bufferten. 

3.1 Uppföljning av resultat 

Resultaten från substitutionsnekäten kommer att följas upp genom en generell 
uppföljning när det gäller användning av CMR-produkter som planeras till 2016-
2017. 
De enheter som har angivit att man har eller kommer att rensa bort de CMR-ämnen 
som var upptagna på de egna listorna kommer kassation att följas upp i samband 
med 2017 års inventeringsperiod i KLARA.   
 

3.1.1 Övriga åtgärdsförslag 
Med utgångspunkt i enkätsvaren samt utifrån LiU:s miljömål föreslås följande som 
lämpliga åtgärder på institutioner/motsvarande:  

                                                           
 
 
3 Mejlutskick ”Viktig information om cancerframkallande ämnen”, dnr LiU-2015-00263 
4 Substitution eller minskad användning av miljö- och hälsofarliga ämnen vid Linköpings 
universitet. Rapport avseende 2012 års inventering, dnr LiU-LIU-2013-01531 
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• Information att ett ämne eller produkt är en CMR-produkt eller är ett ämne 
som bör substitueras finns i kemikaliehanteringssystemet KLARA och är 
något man bör uppmärksamma vid all planering av projekt och experiment.  

• Om det har uppgetts att ett ämne ska finnas kvar men att användningen är 
liten (referenssubstans) bör endast en utvald burk/flaska behållas. Övriga 
burkar/flaskor ska 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, koordinator kemikaliehantering, Miljö- och säkerhetsenheten, 
LiU 
Hanna Wessman, koordinator laboratoriesäkerhet och miljö, Miljö- och 
säkerhetsenheten, LiU 
Jenny Vegfors, miljökoordinator, IFM, LiU 
  
 
 



2016-06-20 
DNR LIU-2015-02256 

UTGÅVA 1 
11(16) 

 

  

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
RÄTTSAVDELNINGEN/MILJÖ- OCH SÄKERHETSENHETEN 
 

       
   

 

 

Bilaga 1: Tabell 3 Mer om de ämnen och produkter som prioriterades för substitution 2015 

Ämne Klassning enligt CLP5 och faropiktogram 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 sk CMR-
produkt, och behåller 
faroangivelsen H350 Kan 
orsaka cancer ner till 
koncentrationsnivån 0,1%.  

                                                           
 
 
5 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 A-Ö listan på www.liu.se.  

http://www.liu.se/
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Ämne Klassning enligt CLP5 och faropiktogram Faroangivelser enligt CLP Eventuell övrig 
motivering 

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 och 
kan ersättas av Gulgel som 
inte är klassificerat som farligt.  

Då alternativ finns 
rekommenderas att Blågel 
skickas som farligt avfall och 
ersätts av Gulgel. 

Borsyra 3.7   Reproduktionstoxicitet, kategori 1B 

   

 

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det 
ofödda barnet. 

CMR-klassad kemisk produkt 
vid koncentrationer ≥ 5,5 %. 

Tris-Borate-EDTA 
buffer 
 

3.7   Reproduktionstoxicitet, kategori 1A och 1B  
3.2   Irriterande på huden, kategori 2    
3.8   Specifik organtoxicitet - Engångsexponering, kategori 3, luftvägsirritation    
3.3   Ögonirritation, kategori 2    
 

 

H315 Irriterar huden.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det 
ofödda barnet 
 
 

CMR-klassad kemisk produkt 
vid koncentrationer ≥ 5,5 %. 

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
RÄTTSAVDELNINGEN/MILJÖ- OCH SÄKERHETSENHETEN 
 
 

Substitutionsrapport 2015 
UTGÅVA 1 

13(16) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ämne Klassning enligt CLP5 och faropiktogram Faroangivelser enligt CLP Eventuell övrig 
motivering 

DPX 
monteringsmedel 
 

2.6   Brandfarliga vätskor, kategori 2    
3.7   Reproduktionstoxicitet, kategori 1A    
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. 
H360Df Kan skada det ofödda barnet. Misstänks 
kunna skada fertiliteten. 
 
 

Enligt Nationella 
substitutionsgruppen kan DPX 
monteringsmedel ersättas 
med Pertex mountin medium.  

Formaldehyd 3.1   Akut toxicitet, kategori 3, hud 
3.1   Akut toxicitet, kategori 3, inandning 
3.1   Akut toxicitet, kategori 3, oralt 
3.5   Mutagenitet, kategori 2 
3.6   Cancerogenitet, kategori 1A, 1B. 
3.2   Frätande på huden, kategori 1A, 1B och 1C.          
3.4   Hudsensibilisering, kategori 1    
 3.8   Specifik organtoxicitet - Engångsexponering, kategori 3, 
luftvägsirritation.  

   

 

H301 Giftigt vid förtäring.  
H311 Giftigt vid hudkontakt.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och 
ögon.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
H331 Giftig vid inandning.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
H341 Misstänks kunna orsaka genetiska 
defekter.  
H350 Kan orsaka cancer.  
  
 

Formaldehyd har fått en ny 
klassificering vilket innebär att 
det är en sk CMR-produkt, och 
behåller faroangivelsen H350 
Kan orsaka cancer ner till 
koncentrationsnivån 0,1%. 
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Ämne Klassning enligt CLP5 och faropiktogram Faroangivelser enligt CLP Eventuell övrig 
motivering 

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.  
H410 Mycket giftigt för vattenlevande 
organismer med långtidseffekter. 
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Ämne Klassning enligt CLP5 och faropiktogram Faroangivelser enligt CLP Eventuell övrig 
motivering 

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. 
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Ämne Klassning enligt CLP5 och faropiktogram Faroangivelser enligt CLP Eventuell övrig 
motivering 

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.    
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    

       

 

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.  
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. 
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