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Sammanfattning 

Den mänskliga aktiviteten på jorden leder till att luften i atmosfären ständigt förändras 
och detta har resulterat i att förhållandet mellan ökningar av växthusgaser (GHG) och 
klimatet har studerats flitigt. Från flertalet studier anses en av nyckelindikatorerna för 
klimatförändringarna vara koldioxid (CO2).  

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC), är ett annat ämne som har studerats. VOC 
kan påverka miljön och bidra till bildandet av marknära ozon i närvaro av kväveoxider 
(NOx) och solljus. VOC kan också ha en negativ hälsoeffekt hos människan vid 
långvarig exponering.  

 
De globala målen är framtagna av FN och består av en agenda till 2030 för hållbar 
utveckling. Ett av de globala målen är nummer 9.4 som innefattar att uppgradera all 
industri och infrastruktur för ökad hållbarhet. Detta ska göras med effektivare 
resursanvändning och fler miljövänliga tekniker och industriprocesser.  

Syftet med studien är att redogöra för hur företag/industrier kan bidra till att uppnå det 
globala målet som innefattar effektivare resursanvändning. I studien genomförs en 
analys av ett industriföretag med avseende på resursanvändning. Användning av 
kemikalier med innehåll av VOC analyseras, samt koldioxidutsläpp från 
lösningsmedlet i färger vid målning/lackering.  

För att analysera utsläpp av VOC genomförs en kartläggning för delar av 
kemikalieanvändningen hos företaget Volvo CE i Braås. Kartläggningen 
sammanställer användningen av kemikalier från förrådet som ett komplement till den 
redan befintliga uppföljningen. Resultatet av kartläggningen redogör för utsläppen från 
förrådskemikalierna under det första kvartalet år 2021. En övervägande del av 
förrådskemikalierna som bidrar till störst andel VOC-utsläpp är av typen aerosoler. 
Dessa kan därför vara fördelaktigt att prioritera vid ett utfasningsarbete. Från 
litteraturstudier av VOC framgår det att olika VOC har olika förmåga att bilda 
marknära ozon och denna aspekt bör också värderas. 
 
Xylen är ett skadligt ämne som bland annat kan orsaka nervskador och även 
cancersjukdomar. Ämnet har bland annat hittats i två artiklar vid kartläggningen och 
båda består av ca 75% xylen. De kan därför vara fördelaktiga att prioritera vid 
utfasning av kemikalier ur ett hälsoperspektiv. Vid utfasning finns dock andra aspekter 
att ta hänsyn till, så som substitutens effektivitet, prestanda och kostnader.  

För att genomföra LCA-processen har ett scenario för färgprodukterna som används i 
detaljmåleriet skapats. Scenariot används för att ställa upp systemgränser för vad som 
ska täckas av analysen. Resultatet visar att det är vid användningen  av färgprodukterna 
hos företaget som mest utsläpp av CO2e förekommer. För att minska klimatpåverkan 
från målningen av fordonen som görs av Volvo CE kan ämnen såsom xylen och 
bisfenol A fasas ut. Den lösningsbaserade färgen kan ersättas med vattenbaserad färg 
för ett mer miljövänligt val. Även vattenbaserad färg involverar vissa nackdelar såsom 
hälsorisker och dessa bör därför analyseras mer. 
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Summary 

Human activity on Earth is causing the air in the atmosphere to change and this has 
resulted in studies about the relationship between greenhouse gas (GHG) and the 
climate. From most studies, one of the key indicators of climate change is carbon 
dioxide (CO2). 

Emissions of volatile organic compounds (VOC) is another substance that has been 
studied. VOC can affect the environment in presence of nitrogen oxides (NOx) and 
sunlight and contribute to the formation of ground-level ozone. VOCs can also have a 
negative effect on human health from long-term exposure. 

The global goals have been developed by the UN and consist of an agenda for 2030 
for sustainable development. One of the global goals is number 9.4, which includes 
upgrading all industry and infrastructure for increased sustainability. This will be done 
with more efficient use of resources among other things. 

The purpose of this study is to account for how companies/industries can contribute to 
achieving the global goal that includes more efficient use of resources. An analysis of 
an industrial company with regard to resource use shall be carried out. The use of 
chemicals with VOC content has been analyzed, as well as carbon dioxide emissions 
from the solvent in paints during painting. 

To analyze VOC emissions, parts of the chemical use are analyzed at the company 
Volvo CE in Braås. The survey compiles the use of chemicals from the warehouse as 
a complement to the already existing compilation. The results show the VOC 
emissions from the storage chemicals during the first quarter of 2021. A predominant 
part of the storage chemicals that contributed to the largest share of VOC emissions 
are of the aerosol type. These can therefore be advantageous to prioritize in a phasing-
out work. Literature studies of VOCs show that different VOCs have different abilities 
to form ground-level ozone and this aspect should also be evaluated. 

Xylene is a harmful substance that has been found in two articles during the survey. 
They can therefore be advantageous to prioritize when phasing out chemicals from a 
health perspective. When phasing out there are other aspects to take into account, such 
as the efficiency of the substitutes. 

To carry out the LCA process, a scenario was created for the paint products used in 
detaljmåleriet. The scenario was used to set system boundaries for what is to be 
covered by the analysis. The results showed that it was during the use of the products 
that most CO2e emissions occurred. To reduce the climate impact of the painting 
substances such as xylene and bisphenol A can be phased out. The solution-based paint 
can also be replaced with water-based paint. Water-based paint also involves certain 
disadvantages such as health risks and these should therefore be analyzed more. 
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Abstract 
Miljöförändringar har resulterat i att växthusgaser (GHG) har studerats. Från flertalet 
studier anses nyckelindikatorerna för klimatförändringarna vara de förändrade 
koncentrationerna av GHG, särskilt koldioxid (CO2). Utsläpp av flyktiga organiska 
ämnen (VOC), är ett annat ämne som studerats. VOC kan i närvaro av kväveoxider 
(NOx) och solljus bidra till bildandet av marknära ozon. VOC kan också ha en direkt 
negativ hälsoeffekt hos människan vid långvarig exponering. 

Syftet med studien är att redogöra för hur företag/industrier kan bidra till att uppnå det 
globala målet som innefattar effektivare resursanvändning genom att analysera ett 
industriföretags resursanvändning. 

För att analysera utsläpp av VOC kartläggs användningen av kemikalier, specifikt från 
förrådet hos företaget Volvo CE i Braås. 

För att genomföra livscykelanalysen skapas ett scenario för färgprodukterna som 
används i detaljmåleriet. Scenariot används för att ställa upp systemgränser för vad 
som ska täckas av analysen. Resultatet visar att det är vid användningen av 
färgprodukterna som mest utsläpp av CO2e förekommer.  

 

 

 

 

Nyckelord: Miljöanalys, Globala mål, Livscykelanalys, CO2e, VOC, marknära ozon, 
industriföretag, färgprodukter, kemikalier, lösningsmedel, resursanvändning 
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Ordlista 
VOC – Flyktiga organiska ämne (Volatile organic compounds)  

LCA – Livscykelanalys 

SDB – Säkerhetsdatablad 

POCP – Fotokemisk ozon bildnings potential (Photochemical Ozone Creation Potential) 

CO2e – Koldioxidekvivalenter 

NTP – Normal temperatur & tryck (Normal temperature & pressure) (T = 273 K, 
p=101 325 Pa) 

IVL – Institutet för vatten och luftvårdsforskning 

BPA – Bisfenol A 

GHG – Växthusgaser (Greenhouse gas) 

HLPF – Högnivå forum för hållbar utveckling (High level Political Forum) 

NMVOC – Icke metan flyktiga organiska ämnen (Non methane volatile organic 
compound) 

NOx – Kväveoxider 

BAT – Bästa tillgängliga tekniken (Best available technology) 

BAT-AEL – BAT-slutsats med tillhörande utsläppsnivåer (BAT Associated Emission 
Level) 

IUF – Industriutsläppsförordningen 
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1. Introduktion 
Den mänskliga aktiviteten på jorden leder dagligen till att luften i atmosfären 
förändras. Förändringarna har lett till många studier som syftar till att förstå 
förhållandet mellan ökningar av växthusgaser (GHG) och klimatet. Från 
flertalet studier anses nyckelindikatorerna för klimatförändringarna vara de 
förändrade koncentrationerna av GHG, särskilt koldioxid (CO2) [1]. 
Koncentrationer av CO2 i atmosfären har ökat med 40 % sedan före den 
industriella tidens start [2].  

Utöver den aspekt som syftar till att förstå förhållandet mellan GHG och dess 
påverkan på klimatet så finns många andra viktiga aspekter gällande 
miljöpåverkan. Utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC), är ett annat ämne 
som studerats. VOC kan lätt komma in i människokroppen genom 
andningsorganen på grund av deras höga flyktighet och människors hälsa kan 
påverkas negativt om långvarig exponering av VOC förekommer. VOC kan 
då vara farligt för blod, lever, andningsorgan och nervsystemet. Till exempel 
kan bensen, toluen, etylbensen och xylener ge upphov till irritation i ögon, 
hud och andningsvägar samt orsaka nervskador och cancersjukdomar [3], [4]. 
Ytterligare en viktig aspekt gällande VOC är bildning av marknära ozon. 
VOC i närvaro av kväveoxider (NOx) och solljus kan nämligen bidra till 
bildandet av marknära ozon som i sin tur kan vara skadligt för både luftkvalité 
och växtlighet [5]. 

År 2015 skrev 197 länder på Parisavtalet där 17 globala mål skulle uppnås för 
en hållbar framtid för världen [6]. Dessa 197 länderna gick tillsammans med 
på att motverka den globala uppvärmningen till en maximal 
temperaturhöjningen på 1,5 °C. Till år 2050 ska nationerna som skrivit på vara 
fossilfria och ha netto-noll-utsläpp. För att detta ska uppnås krävs stora 
ändringar i dagens samhälle. Vissa nationer kan ha kommit längre med de 
globala målen om jämställdhet och minskad ojämlikhet medan andra jobbar 
med hållbar energi, hållbar industri, innovationer, infrastruktur, hållbar 
konsumtion och produktion. Oavsett vart nationerna lägger sitt sikte och fokus 
måste alla hjälpas åt för en hållbar framtid.  

Sverige antog 2017 ett klimatpolitiskt ramverk som består av en klimatlag, ett 
klimatpolitiskt råd och klimatmål [6]. Sverige har ett långsiktigt mål som 
innebär netto-noll-utsläpp av växthusgaser till år 2045. Detta betyder att 
Sverige ska fram till 2045 minska sina utsläpp med 85 % i jämförelse med år 
1990. Till år 2020 skulle utsläppen ha minskat med 40 % jämfört med 1990. 
År 2019 släppte Sverige ut ca 52 Mton CO2e vilket är en minskning med ca 
27 %. Sverige låg alltså långt bakom det förväntade värdet för att uppnå 
klimatmålen till 2045. Drastiska ändringar krävs inom alla sektorer för att 
klimatet ska kunna repa sig. År 2020 skedde också dessa drastiska ändringar 
som en bieffekt av Covid-19 pandemin. Pandemin resulterade i att flertalet 
myndigheter och regeringar världen över införde restriktioner och 
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rekommendationer och det har resulterat i vissa positiva utvecklingar för 
klimatet, tillexempel minskade utsläpp från flygindustrin. Jordens befolkning 
behöver fortsätta i dessa spår för en hållbar framtid och inte återgå till gamla 
vanor efter pandemin.  

1.1 Bakgrund 

Globala målen är framtagna av FN och består av en agenda till år 2030 för 
hållbar utveckling [7]. Framtagandet har letts av FN:s 193 medlemsländer. 
Målen innebär bland annat att avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. 
FN har tagit fram 230 indikatorer för att mäta resultatet för målen på global 
nivå. Varje land ska enskilt ta fram nationella indikatorer och metoder för att 
mäta arbetet. I Sverige är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som kommer att 
få ett uppdrag av regeringen att ta fram nationella indikatorer. 
Medlemsländerna får välja själva om de vill rapportera sitt arbete för att nå 
målen. Detta görs då i New York vid FN:s högnivåforum för hållbar 
utveckling (HLPF), en gång per år. Sverige lämnade in sin första rapport 
under HLPF år 2017. 

Ett av de globala målen är nummer 9.4: Uppgradera all industri och 
infrastruktur för ökad hållbarhet [7]. Målet innefattar bland annat att till år 
2030 anpassa industrin för att göra de hållbara. Detta ska göras med 
effektivare resursanvändning och fler miljövänliga tekniker och 
industriprocesser. I målet uppmuntras både privatpersoner, regeringar och 
industrier att bidra och samarbeta för att hitta hållbara lösningar. Industrier i 
Sverige uppmanas att införa hållbara metoder och uppgradera all industri för 
ökad hållbarhet. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att redogöra för hur företag/industrier kan bidra till 
att uppnå det globala målet som innefattar effektivare resursanvändning. 
Målet är att genomföra en analys av ett industriföretags tillverkning med 
avseende på resursanvändning för att uppnå syftet. Användning av kemikalier 
med innehåll av VOC kommer att analyseras, samt koldioxidutsläpp från 
lösningsmedlen i färger vid målning och lackering.  

1.2.1 Frågeställningar 

I vilken utsträckning bidrar de olika kemikalierna från förrådet hos företaget 
Volvo CE i Braås till utsläpp av VOC? 

Hur förhåller sig de olika stadierna till varandra i livscykeln hos färgprodukter 
som används i detaljmåleriet hos Volvo CE i Braås?   
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Hur kan ett företag minska miljöpåverkan vid användning av kemikalier med 
avseende på VOC-utsläpp och CO2e? 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom arbetet genomförs under en tioveckorsperiod kommer detta sätta 
största begränsningen på arbetet och därav görs en mängd nödvändiga 
avgränsningar för att hålla omfattningen av analysen inom rimliga gränser. I 
detta delkapitel presenteras de avgränsningar som anses vara av störst 
betydelse. 

1.3.1 Avgränsningar för beräkningar av VOC 

Kartläggningen av VOC kommer att genomföras som en komplettering till de 
redan befintliga sammanställningarna hos Volvo CE i Braås. Det innebär att 
kartläggningen kommer att genomföras som en fördjupning, specifikt över 
kemikalier som hämtas ut från förrådet hos företaget. Kartläggningen 
avgränsas till produkter som används främst i monteringssyfte, men även vid 
underhåll och reparation. Kartläggningen som presenteras i denna rapport 
redogör därför inte för företagets totala utsläpp av VOC, utan begränsas till 
utsläpp av VOC från användning av förrådskemikalier.  

VOC-innehåll i kemikalierna bestäms delvis utifrån information från 
säkerhetsdatablad (SDB), tillhörande de kemikalier som kartläggs. I de fall 
där uppgifter om VOC saknas beräknas ett approximativt värde utifrån 
beståndsdelarna och dess sammansättning. Beräkningarna är en ungefärlig 
uppskattning som baseras på EU:s definition [8] av vad som klassas som 
VOC. Vid beräkningar av VOC utifrån beståndsdelar har vissa avgränsningar 
gjorts. 

Beskrivningar som avläses från SDB är många gånger komplexa och angivna 
värden för beståndsdelars koncentrationer omfattar ibland mer än ett ämne. 
Detta försvårar avgörandet av hur stora andelar av produkternas innehåll som 
kan klassas som VOC. I dessa fall har ett ämne valts ut att representera hela 
koncentrationen för att förenkla beräkningarna.  

Ett vanligt förekommande exempel på när säkerhetsdatablad anger en hel 
grupp av olika beståndsdelar tillsammans med enbart en koncentration 
redovisas i figur 1.1. I detta fall har det förstnämnda beståndsdelarna, kolväten 
C12-C15, valts ut att representera hela den angivna koncentrationen 70 %-
100 %. Liknande avgränsningar har gjorts för beräkningar av övriga 
kemikalier med samma komplexitet.   
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Figur 1.1 Utklipp från säkerhetsdatablad där en grupp av flera beståndsdelar har en 
gemensam koncentration. 

Avgränsningar har även utformats för bestämmelser angående flyktigheten 
hos olika kolväten. Kolväten presenteras ofta i intervall på SDB, se figur 1.1. 
Detta försvårar fastställandet angående beståndsdelarnas flyktighet då de 
anges i olika intervall för olika produkter. Detta resulterar i att samma längd 
av kolvätekedjor ibland ingår i intervall som har klassats med olika flyktighet.  

I tabell 1.1 presenteras olika antaganden som har gjorts för flyktigheten hos 
olika intervall av kolväten. Utifrån intervallen av kokpunkterna har ett 
medelvärde beräknats. Utifrån EU:s definition 2004/42/EG [8], definieras 
VOC som organiska föreningar vars begynnelsekokpunkt är högst 250 °C, 
mätt vid ett standardtryck av 101,3 kPa. Antaganden som redovisas i tabell 
1.1  är dock baserade på ett valt gränsvärde som är: kokpunkten är under 200 
°C. Kokpunkten ligger alltså under EU:s definition för att ta hänsyn till 
intervallen och inte riskera att klassificera ämnen som VOC felaktigt. 
Avgränsningen påverkar beräkningarna och uträknade värden av VOC i 
kemikalierna bör därför beaktas som ett approximativt värde.  

Tabell 1.1. Kolvätens kokpunkter vid NTP och antagen flyktighet. 

Kolväten Kokpunkt 
(°C) 

Medelvärde 
kokpunkt (°C) 

Flyktighet Klassas som VOC i 
beräkningar 

C3-C4 -161- -0,5 -80,75 Lättflyktig Ja 

C9-C11 130-210 170 Lättflyktig Ja 

C10-C13 186-214 200 Lättflyktig Ja 

C11-C12 179-191 185 Lättflyktig Ja 

C11-C14 180-270 225 Svårflyktig Nej 

C12-C15 233-266 249,5 Svårflyktig Nej 
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1.3.2 Avgränsningar för LCA 

För LCA-processen är det livscykeln hos produkterna som används i 
detaljmåleriet som ligger i fokus under studien. Dessa produkter benämns i 
rapporten som gul färg, härdare och förtunningsmedel. Livscykeln för dessa 
tre produkter har många komponenter och detaljer som inte kan räknas in på 
grund av tidsramen och tillgänglighet av information. Därför kommer fokus 
vara på några utvalda delar. Delstegen är, tillverkning av produkterna, 
användning av produkterna, lagring av produkterna samt 
återvinning/återanvändning av produkterna. Stålbehållarna som produkterna 
förvaras i återanvänds och på grund av detta tas de inte med i beräkningarna.  

Endast den avdelning som kallas för detaljmåleriet hos Volvo CE i Braås 
kommer att analyseras under arbetet då slutmåleriet är en betydligt mindre del 
av måleriprocessen i jämförelse med detaljmåleriet. Transporterna av 
produkterna som görs internt och externt kommer inte beräknas. 
Råvaruutvinningen av beståndsdelarna till varje produkt kommer inte 
inkluderas under beräkningarna och detta påverkar resultatet för utsläppen 
som beräknas vid tillverkningen.  

Olika behov hos den anställda personalen vid anläggningarna där produkterna 
hanteras kommer inte tas någon hänsyn till i denna LCA. Livslängd på 
maskinerna och anläggningarna som används under produkternas livscykel 
tas inte heller med i beräkningarna. Rengöring av behållare till produkterna, 
anläggningar så som detaljmåleriet och annan utrustning som används för att 
använda och transportera produkterna beräknas inte.  

De ämnen som utgör mindre eller lika med 1 % av produkterna tas inte med i 
beräkningarna eftersom de utgör en förhållandevis liten del. Vad som händer 
med produkterna som målats på fordonen och som går vidare till torkning och 
sedan till Volvo CE´s kunder kommer inte undersökas i denna LCA.  

Alla utsläpp som görs kommer beräknas till CO2-ekvivalenter och det 
kommer endast beräknas att det släpps ut koldioxid från alla ämnen som 
förbränns, dunstar eller blir spill i livscykelstegen. 

För de elkrävande och värmekrävande processerna där ingen information har 
funnits att erhålla har det med hjälp av klimatkalkylatorer räknats ut 
ungefärliga värden. Elanvändningen har inte tagits med i beräkningarna. 

Eftersom Linnéuniversitetet inte har tillgång till moduleringsprogram som 
underlättar utförandet av en LCA har även detta avgränsat arbetet då en 
databas och modulering inte kunnat användas och möjliggjort en optimal 
utförd LCA för produkterna. 
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2. Företaget 
I det här kapitlet beskrivs företaget Volvo CE där studien har utförts. 

2.1 Volvo CE 

År 1832 i Eskilstuna, Sverige, startade Johan Theofron Munktell en verkstad 
för att utveckla stadens mekaniska industri [9]. Några år senare blev två 
bröder inspirerade att resa till England för att utöka deras kunskap om 
ingenjörsteknologi och beslöt när de åter kom till Sverige att starta ett eget 
företag. De två företagen slogs samman och kallades AB Bolinder-Munktell 
som år 1950 köptes av Volvo. Över de följande åren utvecklades företaget och 
Volvo CE som det nu kallas är idag en av de ledande internationella 
tillverkarna av premiumkonstruktionsutrustning. Volvo CE i Braås tillverkar 
ramstyrda dumprar [10]. 

2.1.1 Hållbarhet 

Volvo CE strävar efter att vara ett hållbart företag genom att fokusera på 
klimatet, resurser och människor [11]. De fokuserar främst på 4 av de globala 
målen för en hållbar utveckling på jorden och dessa är nummer 3: hälsa och 
välbefinnande, nummer 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 
nummer 11: hållbara städer och samhällen samt nummer 13: bekämpa 
klimatförändringen [12].  

Sedan 2012 har Volvo CE arbetat i samarbete med WWF i Climate Savers-
programmet för att utveckla ny teknik, öka miljömedvetenhet och uppmuntra 
till hållbar utveckling [13]. 

2.1.2 Certifikat 

Volvo CE är certifierade av ISO 9001 (kvalitétledning), ISO 14001 
(miljöledning) och ISO 45001 (ledningssystem för arbetsmiljö) [14]. Volvo 
CE består av 27 siter över hela världen som alla jobbar under samma företag 
och som alla jobbar mot, kvalité, säkerhet och miljömedvetenhet. Alla 27 
siterna är certifierade mot ovan nämnda ISO ledningssystem. 

2.1.3 Detaljmåleriet 

Detaljmåleriet är lokalen hos Volvo CE i Braås där komponenterna till 
fordonen färgläggs. I anläggningen förekommer både robotstyrd- och manuell 
målning. För placering av komponenter används liftar som förflyttar 
föremålen mellan stadierna i målningsprocessen. När komponenterna 
färglagts förekommer torkning i ugn i cirka 110°C följt av en nedkylnings-
fas. 
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3. Teori 
I följande kapitel presenteras beskrivning av delar som är väsentliga för 
förståelsen för rapportens resultat. 

3.1 VOC 
 
VOC är en förkortning för volatile organic compounds som betyder, flyktiga 
organiska ämnen. VOC används som beteckning för alla organiska ämnen 
som har högt ångtryck i rumstemperatur vilket innebär att de lätt förångas i 
rumstemperatur och är lättflyktiga. VOC anses vara en av de mest betydande 
grupperna av luftföroreningar på grund av deras lättflyktighet och komplexa 
komponenter [15]. VOC hamnar i atmosfären till följd av både naturliga- och 
mänskliga fenomen [16]. Naturliga krafter så som vind eller vulkaner kan 
bidra till att vindburet damm hamnar i atmosfären, men även antropogena 
fenomen kan bidra. De huvudsakliga antropogena källorna till VOC 
inkluderar utsläpp från lösningsmedelsanvändning som tillexempel färg och 
lim, vägtransport som exempelvis förbränning av fossila bränslen, samt 
utvinning och distribution av fossila bränslen. 

VOC-källor kan vara ämnen som befinner sig i aggregationstillstånden både 
vätska och gas [16]. Tillexempel så kan användning av färg med innehåll av 
VOC innebära utsläpp av VOC då de lättflyktiga ämnena lämnar ytan och 
sprids till omgivningen vid torkning. Gasformiga artiklar innehåller aerosoler 
som består av små partiklar eller vätskedroppar som är finfördelade och 
suspenderade i en gas. Partiklarna kan befinna sig i aggregationstillstånden 
fast eller flytande. Befattningen aerosol innefattar både partiklarna och gasen. 
Gasen som omger partiklarna kan tillexempel vara luft och vanligt 
förekommande exempel på aerosoler är luftföroreningar. När partiklarna väl 
har blivit luftburna kan deras sammansättning och storlek förändras då de kan 
kondenseras, förångas eller koagulera med andra partiklar. I närvaro av vatten 
kan övermättnad uppstå och dimma eller moln bildas. Atmosfäriska aerosoler 
anses vara de som har en storlek i intervallet 1 nanometer (nm) till 10 
mikrometer (µm) i diameter. Exempel på några vanligt förekommande 
VOC:er i kemisk industri är aceton, bensen, toluen, oktan och xylener [4]. 

3.1.1 Miljöpåverkan och hälsorisker 

Produktion och nedbrytning av ozon sker på naturlig väg i det övre skiktet i 
atmosfären. Här har ozon en betydande roll för absorption av UV-strålning 
och fungerar som en skyddande hinna över jorden. Ozon förekommer även i 
det lägre skiktet av atmosfären (troposfären) i lägre och varierande 
koncentrationer [16]. Höga koncentrationer av ozon i troposfären har en 
negativ miljöpåverkan och denna typ av skadligt ozon benämns ofta som 
marknära ozon. Marknära ozon är ett av de mest betydande miljöhoten på 
regional skala i Europa. Redan vid låga koncentrationer anses ozon vara 
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skadligt för hälsan och kan skada växtlighet och påskynda åldrandet hos olika 
material. Ozon är väldigt reaktionsbenägen och växter som exponeras för 
ozon får ofta försämrad tillväxt och fotosyntes samt kan ha en negativ 
påverkan på luftkvalitén. Ozon har bevisats ha en skadlig inverkan på bland 
annat människors slemhinnor [5]. Även lösningsmedel i sig kan ha negativ 
hälsopåverkan. Det finns studier som visar att barn till föräldrar som 
renoverade under graviditeten, alltså utsattes för färger med lösningsmedel, 
löper hög risk att drabbas av lunginflammation under de första månaderna i 
livet [4]. 

VOC i närvaro av kväveoxider (NOx) och solljus kan bidra till bildandet av 
ozon (O3) i troposfären [17]. De kan även bidra till bildandet av sekundära 
föroreningar, såsom sekundära organiska aerosoler (SOA) [16]. Olika studier 
har genomförts angående olika VOC och dess förmåga att bilda ozon [18], 
[17]. Rangordningar av VOC har genomförts för att avgöra dess förmåga att 
bilda ozon i förhållande till andra VOC. En metod för att rangordna VOC är 
genom att beräkna Photochemical Ozone Creation Potential (POCP). 
Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) har i projektet: 
Ozonbildningspotential för organiska ämnen [17], genomfört en kritisk analys 
av POCP-konceptet och förändringar i den relativa ozonbildningen från olika 
VOC har undersökts då miljön förändras. Resultatet visade att förmågan 
varierar kraftigt med rådande meteorologi och luftmiljön och bildandet av 
marknära ozon kan minska om halterna av NOx och VOC emissioner 
minskar. 

Studien har utförts med hjälp av IVLs fotokemiska trajektoriemodell [17]. 
Fem olika scenarier studerades för att spegla den variation i POCP-värden 
som uppkommer i olika miljöer inom Europa, se tabell 3.2. POCP-värden för 
83 olika VOC redovisas i form av intervall där de ställs i relation till varandra. 
Studiens resultat redovisar att de mest effektiva ozonproducenterna är isopren 
och 2-metyl-2-buten i de olika miljöerna, jämfört med övriga VOC som ingick 
i studien, se tabell 3.1. Rangordningens värden är utformades så att de lägsta 
värdet redogör för den högsta förmågan att bilda ozon. Den största maximala 
förändringar i ozonkoncentration orsakades av 2-metyl-2-buten och propenal. 
Som grupp var alkener de mest kraftigt verkande ozonproducenterna följt av 
alkaner och där efter aromaterna. Resultatet gällde i alla miljöer utom i mycket 
förorenade miljö. Där var det istället många aromater som producerade mer 
ozon än alkaner, dock var alkenerna fortfarande de mest effektiva 
ozonproducenterna.  
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Tabell 3.1. Utklipp från de högsta rangordnande VOC (1-21). Rankning av VOC har 
genomförts angående förmåga att bilda ozon (baserat på medelvärde av 
ozonproduktion) i fem olika miljöer. Rangordningen är utformad så att de lägsta 
värdet redogör för den högsta förmågan att bilda ozon.     
Rankning A B C D E 
1 Isopren Isopren Isopren Isopren 2-Metyl-2-

Buten 
2 1-Penten 2-Penten 2-Penten 2-Penten Isopren 
3 Akrolein 1-Buten 1-Buten 1-Buten 2-Penten 

4 1-Buten 1-Penten 1-Penten Propen Propen 
5 Hexan Propen Propen 1-Penten 1-Buten 

6 Oktan 2-Buten Hexan 2-Metyl-
2-Buten 

2-Buten 

7 Propen Hexan 2-Buten Hexan m-Xylen 
8 2-Penten Heptan Heptan Heptan 1-Penten 
9 m-Xylen Nonan Oktan 2-Buten Metakrolei

n 
10 Metylcyklo

hexan 
Oktan Nonan Oktan i-Buten 

11 Heptan Dekan Dekan Nonan Eten 
12 p-Xylene Odekan Pentan Pentan p-Xylen 
13 Metakrolei

n 
Pentan Odekan Dekan 2-Metyl-1-

Buten 
14 Nonan Dodekan 3-Metyl-

Pentan 
Odekan m-Etyl-

Toulen 
15 Pentan 2-Metyl-2-

Buten 
Dodekan m-Xylen p-Etyl-

Toulen 
16 m-Etyl-

Toulen 
2-Metyl-
dekan 

Valeraldehy
d 

Odekan Metylglyox
al 

17 3-Metyl-
Pentan 

3-Metyl-
Pentan 

2-Metyl-2-
Buten 

Eten o-Xylene 

18 Dekan 2-Metyl-
nonan 

Butyraldeh
yd 

3-Metyl-
Pentan 

1,2,4-
Trimethyl-
Benzene 

19 Butyraldeh
yd 

m-Xylen m-Xylen 2-Metyl-
1-Buten 

Hexan 

20 2-Buten 2-Metyl-
oktan 

m-Etyl-
Toulen 

m-Etyl-
Toulen 

Styren 

21 Eten Valeraldehyd 2-Metyl-
oktan 

2-Metyl-
dekan 

Heptan 
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Tabell 3.2. Beskrivning av luftens sammansättning i de 5 olika miljöer som 
undersökts i studien från IVL [17] med avseende på NOx, VOC & CO. Enhet för 
redovisade värden är: ton/(km2*år) 
Miljö benämning NOx VOC CO 
A 0,3 1 3,6 
B 3 1 3,6 
C 3 10 36 
D 10 10 36 
E 20 10 36 
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3.1.2 VOC Definition 

Definitionen av VOC kan variera beroende på olika direktiv som utfärdats i 
olika länder, samt så har definitionerna förändrats över tiden. Genomgående 
så anges VOC som organiska föreningar som under normala förhållanden är 
gasformiga eller kan förångas och frigöras till atmosfären. För att avgöra om 
ett ämne är lättflyktigt kan kokpunkten vid NTP undersökas. Detta används 
som utgångspunkt i direktivet som följs vid olika bedömningar i Sverige idag. 

I Sverige är det Europakommissionens direktiv som följs [19]. 
Europakommissionen har som uppgiften att bevaka EU:s gemensamma 
intressen och att se till att direktiv och regler följs och är den enda av EU:s 
institutioner som har rätt att föreslå nya lagar och bestämmelser. I Sverige 
delegeras många delar av arbetet sedan till myndigheter så som 
Naturvårdsverket [20]. Naturvårdsverket skapar handlingsplaner, bland annat 
inom området för kemikalier, samt klimat och luft. Handlingsplanerna ger 
vägledning för Naturvårdsverkets arbete inom EU. 

EU antog år 1999 det så kallade VOC-direktivet [21]. Direktivet berör 
begräsningar av flyktiga organiska ämnen från användning av organiska 
lösningsmedel från olika verksamheter. I direktivet definieras VOC utifrån 
ångtrycket. Definitionen av VOC i direktivet beskrivs enligt följande: Flyktig 
organisk förening (FOF) är en organisk förening som vid 293,15 K har ett 
ångtryck av minst 0,01 kPa, eller som har motsvarande flyktighet under de 
särskilda användningsförhållandena. En organisk förening definieras i sin tur 
som en förening som innehåller elementet kol och ett eller flera av väte, 
halogener, syre, svavel, fosfor, kisel eller kväve, med undantag av koloxider 
och oorganiska karbonater och bikarbonater. 

Vissa ändringar av direktivet har senare genomförts under åren och genom 
direktiv 2004/42/EG [8], genomfördes ändringar som bland annat innebar att 
en viss del av fordonsreparationslackering inte längre omfattas av det tidigare 
direktiv från 1999. I det nya direktivet från 2004 definierades VOC som 
organisk förening vars begynnelsekokpunkt är högst 250 °C, mätt vid ett 
standardtryck av 101,3 kPa [22]. EU-direktivet implementerades i svensk rätt 
med hjälp av naturvårdsverket genom ändring av föreskriften NFS 2001:11 
[22]. 

Den 7:e januari 2013 implementerades industriutsläppsdirektivet 
(2010/75/EU) [23] i Sverige. Direktivet förkortas IED och står för engelskans 
Industrial Emissions Directive. IED:s huvudsakliga syfte är att minska 
påverkan från industrin på miljön och människors hälsa. Syftet ska uppnås 
genom en integrerad tillståndsprövning där den centrala utgångspunkten är att 
den bästa tillgängliga teknik (BAT), ska tillämpas. Direktivet är ett så kallat 
minimidirektiv och det innebär att medlemsländerna kan införa strängare, 
men inte mildare krav än de som direktivet anger. 
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I förordning (2013:254) [24] finns svenska regler om användning av 
organiska lösningsmedel samt olika begränsningsvärden för utsläpp från vissa 
slag av verksamheter. Förordningen införlivar bestämmelserna i IED i svensk 
rätt och ersätter den tidigare förordningen (NFS 2001:11) [22]. 
Naturvårdsverket har inte någon befogenhet att utfärda bestämmelse om 
strängare krav än direktivet. Dock kan en prövnings- eller tillsynsmyndighet 
förelägga strängare villkor eller ställa högre krav vid behov.  

3.1.3 VOC i Sverige 

Enligt naturvårdsverket härstammade 38 procent av utsläppen av VOC i 
Sverige år 2019 från avdunstning av lösningsmedel från olika produkter och 
detta är den allra största källan till utsläpp av VOC [25]. Användning av 
organiska lösningsmedel har visat sig vara den primära industriella källan till 
utsläpp av VOC och i Sverige finns upp emot 100 miljoner aerosolbehållare 
till försäljning årligen. Utsläpp av VOC från produktanvändning inklusive 
lösningsmedel har under åren 1990-2019 varierat i Sverige och uppgick år 
2019 till 50 800 ton, se figur 3.1.  
 

 
Figur 3.1. Utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) från produktanvändning 
(inklusive lösningsmedel) till luft i Sverige under åren 1990-2019. 

EU:s direktiv om marknära ozon från 2002/3/EG [26] trädde i kraft 2003. 
Direktivet kräver mätningar av Ozonbildande ämnen. Nedan följer lista av 
VOC som rekommenderas för mätning av naturvårdsverket handbok [27] som 
syftar till att tydliggöra vad Sverige bör göra för att införa det nya direktivet, 
se tabell 3.3.  
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Tabell 3.3. Ozonbildande VOC som rekommenderas för mätning enligt lista i 
direktivet 2002/3/EG 
Etan  n-Pentan Toluen 
Eten  Isopentan Etylbensen 
Etyn 1-Penten m+p-Xylen 
Propan 2-Penten o-Xylen 
Propen Isopren 1,2,4-

Trimetylbensen 
n-Butan n-Hexan 1,2,3-

Trimetylbensen 
Isobutan Isohexan 1,3,5-

Trimetylbensen 
1-Buten n-Heptan Formaldehyd 
Trans-2-Buten n-Oktan Yotalkolväte 
Cis-2-Buten Isooktan  
1,3-Butadien Bensen  

 

3.2 BAT 

Inom EU ställs det krav på utsläpp från industrier utifrån den bästa tillgängliga 
tekniken (BAT) [28]. Kraven ställs på de branscher som omfattas av 
industriutsläppsdirektivet. Så kallade BAT-slutsatser har införts i Sverige som 
föreskrifter i industriutsläppsförordningen (IUF). Den 22e juni 2020 antog 
Europakommissionen beslutet om fastställande av så kallade BAT-slutsatser 
för ytbehandling med organiska lösningsmedel i enlighet med direktivet 
2010/75/EU [23] gällande industriutsläpp. BAT-slutsatserna avser olika 
verksamheter som specificeras i bilaga I till direktivet. En verksamhet som 
ingår är: Ytbehandling av material, föremål eller produkter med användning 
av organiska lösningsmedel, i synnerhet för appretering, tryckning, 
bestrykning, avfettning, vattenskyddsimpregnering, limning, målning, 
rengöring eller impregnering med en förbrukning av organiskt lösningsmedel 
som överstiger 150 kg per timme eller mer än 200 ton/år. I Europeiska 
unionens officiella tidning [23] beskrivs den bästa tillgängliga tekniken för att 
minska förbrukningen av lösningsmedel för att minska VOC-utsläppen. 
Strategin är att använda en eller en kombination av de lackeringssystem som 
anges i tabell 3.4. 
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Tabell 3.4. Bästa tillgängliga teknik för att minska förbrukningen av lösningsmedel, 
andra råvaror och energi, samt för att minska VOC-utsläppen. 
Lackeringssystem Beskrivning 
Blandad lackering 
(lösningsmedelsbaserad 
blandning)  
 

Lackeringssystem där ett lackeringslager 
(grundfärg eller baslack) är vattenbaserat. 

Vattenbaserad 
lackering  
 

Lackeringssystem där grundfärgs- och 
baslackslagren är vattenbaserade.  

Integrerad 
lackeringsprocess  
 
 

Lackeringssystem som kombinerar funktionerna 
hos grundfärg och baslack och appliceras genom 
sprutlackering i två steg.  

Three-wet-process Lackeringssystem där lagren grundfärg, baslack 
och klarlack appliceras utan mellanliggande 
torkning. Grundfärgen och baslacken kan vara 
lösningsmedelsbaserade eller vattenbaserade.  

Inom fyra år efter offentliggörandet av besluten om BAT-slutsatserna ska den 
behöriga myndigheten säkerställa att anläggningen, vid behov, uppdateras för 
att säkerställa att direktivet och utsläppsnivåer som motsvarar BAT följs, se 
tabell 3.5 [23]. 

Tabell 3.5. Utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik (BAT-AEL) för 
totala VOC-utsläpp från lackering av fordon. 
Fordonstyp BAT-AEL 

(årsmedelvärde) 
g VOC/m2 

Personbilar 8-30 
Lätta lastbilar 10-40 
Lastbilshytter 8-40 
Lastbilar 10-50 
Bussar 90-150 

3.3 Koldioxidekvivalenter 

Jorden omges av en atmosfär som består av många olika gaser [29]. En del av 
dessa gaser ingår i de så kallade växthusgaserna och dessa är bland annat 
metan, vattenånga, lustgas och koldioxid. Dessa växthusgaser kan absorbera 
en del våglängder av värmestrålning som håller på att lämna jorden. 
Växthusgaserna återstrålar den värmen tillbaka till jorden fast i en längre 
våglängd som sedan absorberas igen och så håller det på om och om igen. Det 
är när värmestrålning uppnått en så lång våglängd så att den inte längre går 
att absorberas som den slutligen lämnar jorden. Ju mer växthusgaser som 
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befinner sig i jordens atmosfär desto mer värmestrålning återstrålas då till 
jorden och därav ökar den globala temperaturen. 

Växthusgaserna påverkar jordens klimat olika mycket och för att kunna göra 
jämförelser mellan gaserna kan varje gas klimatpåverkan räknas om till 
koldioxidekvivalenter [29]. Koldioxidekvivalenter motsvarar hur mycket 
klimatpåverkan växthusgasen hade gjort om den var i form av koldioxid. De 
olika växthusgaserna har alla olika livslängd och skiljer sig då mot koldioxid 
i klimatpåverkan beroende på under hur lång tidsperiod som beräknas. 

Ämnen som kan räknas om till koldioxidekvivalenter är metan och HFC-404a 
som är ett köldmedie. Metan har 25 g CO2/g [30] och HFC-404a har 3922 g 
CO2/g [31]. 

3.3.1 Xylen 

Xylen består av tre olika former av isomerer, meta-xylen, ortho-xylen och 
para-xylen [32]. Xylen är en syntetisk kemikalie som är färglös och en 
brandfarlig flytande substans som doftar sötaktigt. Den används främst som 
ett lösningsmedel för olika industrier, bland annat för att minska viskositeten 
för färger. När xylen tillverkas, packas, transporteras och används kan det 
släppas ut till omgivningen och luften. Det kan även läcka ut till vatten, jord 
och luften vid oavsiktliga utsläpp så som spill. Solen kan bryta ner större 
mängd av den xylen som oavsiktligt släps ut till mindre farliga ämnen. Väldigt 
små mängder kan tas upp av växtligheter och djur. Om xylen inte dunstar bort 
och kommer ner till grundvattnet kan det dessutom hamna i dricksvatten. Om 
xylen släpps ut och hamnar i jord kan organismer så småningom bryta ner det 
efter flera månader. 

Xylen genererar i utsläpp av CO2e med en storlek på 2,32 g CO2e per g 
NMVOC vid förbränning och när det dunstar [33]. När xylen används bidrar 
det även med utsläpp vid torkning efter att färgen målats på ytan, utsläppen 
uppgår till 0,5 kg CO2e per kg färg [34]. 

3.3.2 Butylacetat 

Butylacetat är en brandfarlig vätska. Butylacetat som släpps ut till jord eller 
vatten är lättnedbrytbart [35]. I jord kan det brytas ner mellan tiden en halv 
dag till en hel dag och i vatten tar det mellan en och tio dagar att brytas ner. I 
luften kan det brytas ner med hjälp av reaktioner med fotokemiskt 
producerade hydroxylradikaler. 

När Butylacetat används vid tillverkning av färg har det även utsläpp av 0,12 
kg CO2e per kg färg [34]. Butylacetat har även utsläpp av CO2e som är 2,28 
g CO2e per g NMVOC vid förbränning och när det dunstar [33]. 
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3.3.3 Etylbensen 

Etylbensen fås när etylen och bensen reagerar med en katalysator så som 
aluminiumklorid [36]. Etylbensen kan användas i bland annat 
beläggningsprodukter, plastprodukter, mineralprodukter och möbler. 
Etylbensen används bland annat vid tillverkning inom olika industrier. Ämnet 
släpps då ofta ut till omgivningen under hantering av ämnet och förekommer 
också vid tillverkning av andra substanser då det ibland används som 
bearbetningshjälpmedel på industrianläggningar [37]. Etylbensen som liknar 
styren har även antagits ha samma utsläpp av CO2e som styren och dessa är 
3,39 g CO2e per g NMVOC vid förbränning och när det dunstar [33]. 

3.3.4 Bisfenol A, BPA 

Bisfenol A är en toxisk industrikemikalie som används inom många områden. 
Bisfenol A bildas genom att en acetonmolekyl och två fenol molekyler 
genomgår en syrakatlyserad kondensation [38]. BPA har farliga egenskaper 
och anses av EU vara farligt för människors hälsa samt för miljön och bör 
därför användas med försiktighet. BPA är ett miljö- och hälsofarligt ämne som 
är hormonförstörande och därav farligt för människor att arbeta med. BPA 
finns i bland annat polykarbonater och epoxiharts [39]. 

BPA används även i färg. Det finns ersättare till BPA som till exempel 4,4-
bisfenol F och bisfenol S som är vanligast [40]. Bisfenols utsläpp av CO2e 
kan antas vara ungefär ett värde mellan aceton och två fenoler och är då 2,63 
g CO2e per g NMVOC vid förbränning och när det dunstar [33]. 

3.3.5 1-Butanol 

1-butanol är en alkohol som klassas som brandfarlig vätska och klassas som 
svagt vattenskadligt om det släpps ut till miljön. Det rekommenderas att inte 
släppa ut ämnet till miljön men i allmänhet är det inget ämne som utgör någon 
miljöfara [41]. I vissa studier har det visats att 1-butanol är ett bättre 
smörjmedel i jämförelse med andra alkoholer [42]. När butanol används vid 
tillverkning av färg har det även utsläpp på 0,05 kg CO2e per kg färg [34]. 1-
butanol har även utsläpp av CO2e som är 2,38 g CO2e per g NMVOC vid 
förbränning och dunstning [33]. 

3.3.6 Etanol 

Etanol är en alkohol som kan användas i t.ex. lösningsmedel eller som bränsle 
till fordon [43]. Det kan framställas från antingen biomassa eller 
petroleumprodukter. Etanol från biomassa är fördelaktigt gentemot etanol 
från petroleumprodukter ur ett miljöperspektiv, bland annat blir det mindre 
biprodukter vid framställning. Den tillverkning av etanol som görs årligen i 
världen går till användning inom industrier (omfattar cirka 21 %), 
biodrivmedel (omfattar 68 %) och dryckesändamål (omfattar11 %) [44]. 
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Etanol har även utsläpp av CO2e som är 1,91 g CO2e per g NMVOC vid 
förbränning och dunstning [33]. 

3.4 Lösningsmedel i målarfärger 

Dumprarna som tillverkas hos Volvo CE i Braås målas med en gul färg som 
är en kombination av tre produkter, gul färg, härdare och förtunningsmedel. I 
denna studie kommer  ingen hänsyn att tas till ämnen som utgör mindre än 1 
% av färgprodukter eller ämnen som saknar tillgänglig information i andra 
studier. 

3.5 Vattenbaserad färg 

Det finns alternativ till lösningsmedelsbaserad färg. Bland annat finns det 
vattenbaserad färg som visat sig vara mer fördelaktig för miljön och bidrar 
med mindre utsläpp [34]. Vattenburen färg har generellt lägre utsläpp av 
CO2e i jämförelse med lösningsmedelsbaserad färg enligt IVL. 

Det finns dock vissa miljö- och hälsorisker även med vattenbaserad färg [45]. 
Vattenbaserad färg kan bland annat innehålla etylenglykol, propylenglykol, 
etylenglykolbutyleter, isobutanol, glykoletrar och isopropanol. Dessa ämnen 
kan bidra till utsläpp av VOC. Glykoletrar har rapporterats orsaka 
reproduktionsproblem för män och kvinnor. Exponering av ånga från 
vattenbaserad färg har visats öka risken för utveckling av astma och allergier 
för barn. 

3.6 Substitut till skadliga ämnen 

Användning av kemikalier kan påverka både människors hälsa och miljön 
negativt [46]. För att skydda människor och miljö mot farliga kemikalier krävs 
ett aktivt arbete med utfasning av farliga ämnen inom samtliga områden där 
kemikalier förekommer. Xylen är ett omdiskuterat ämne med många negativa 
miljö- och hälsoaspekter. Flera substitut till ämnet och andra lösningsmedel 
har funnits under många år, men i de allra flesta fall är deras effektivitet och 
prestanda betydligt sämre än de lösningsmedel som de är avsedda att ersätta. 
Vid utbyte av lösningsmedel till mindre skadliga substitut finns även en 
ekonomisk aspekt som kan påverka valet av kemikalier. Att byta kemikalier 
till ersättare kan innebära att anpassning av fabrikens utrustning krävs och 
således vara en mycket kostsam process som kräver stora investeringar. 
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4. Metod 
För att uppnå syftet ska det redogöras för hur företag/industrier kan bidra till 
att uppnå målet som innefattar effektivare resursanvändning vid tillverkning 
med avseende på utsläpp av VOC och koldioxid. För att uppnå målet har tre 
olika frågeställningar undersökts med olika metoder. I följande kapitel 
presenteras metoderna för arbetet. 

4.1 Litteraturstudier 

För att undersöka hur företag/industrier kan uppnå effektivare 
resursanvändning har en analys genomförts av miljöpåverkan med avseende 
på VOC-utsläpp och CO2e från användning av kemikalier. Olika 
litteraturstudier har genomförts. Utsläppskällor av VOC i Sverige samt olika 
VOC:ers förmåga att bilda marknära ozon har analyserats. Litteraturstudier 
har även genomförts gällande användning av kemikalier och dess bidrag av 
CO2e, samt av färgprodukter baserade på både lösningsmedel och vatten. 

4.2 Kartläggning av VOC-innehållande produkter 

För att analysera miljöpåverkan från företaget Volvo CE i Braås har en del av 
företagets utsläpp av VOC analyserats. En fördjupande kartläggning av 
förrådskemikalier har skapats. Det som undersökts är de specifika 
kemikaliernas bidrag till utsläpp av VOC. Företagets syfte är att ta fram en 
uppföljningsfil för förrådskemikalierna som kan underlätta i företagets 
reduktions-/substitutions arbetet av VOC:er. 

För att möjliggöra detta kartläggs utsläppen och metoden är kvantitativ. 
Kartläggningen består av en Excel-fil med sammanställningar av använda 
förrådskemikalier och dess VOC-innehåll. Kartläggningen innehåller 
information om VOC-innehåll per produkt som kan matchas med den 
kontinuerliga användningen av produkter från företaget. Filen summerar 
VOC-innehållet av de använda produkterna och de produktgrupper som bidrar 
till störst utsläpp av VOC redovisas utifrån ett valt gränsvärde på 500gram 
VOC. Gränsvärdet har tagits fram för att avgöra vilka produktgrupper som 
bidrar mest till utsläpp av VOC i förhållande till övriga förrådskemikalier. 
Utifrån kartläggningen har slutsatser tagits angående lämpliga prioriteringar 
vid utfasningsarbete av kemikalier. Hjälpmedlet är utformat med funktioner 
som möjliggör upprätthållande av kartläggningen och som gör att det enkelt 
kan hållas uppdaterat löpande. 

Utsläpp av VOC från företagets detaljmåleri har också analyserats 
överskådligt. Utsläppen har jämförts med referensvärden som är baserade på 
BAT-slutsatser från liknande kategorier. 
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4.3 Livscykelanalys 

Livscykelanalys (LCA) är en kvantitativ metod som kan användas för att 
redovisa miljöpåverkan [47]. LCA används även för att se vilka resursflöden 
som existerar, vilket kan underlätta för att se vart en minskning av 
miljöpåverkan kan göras. Livscykelanalyser ser över hela processen från 
råvaruutvinningen enda till det blir avfall och inte längre kan användas av 
människor. Processen delas in i fyra delar: formulering av mål och omfattning 
av studien, inventering av flöden och netto systemflöden, kvantifiering av 
dess miljöpåverkan och sist är tolkning av resultaten. 

4.3.1 De fyra delarna i en LCA 

Som ovan nämnts kan en LCA delas in i fyra steg. Se figur 4.3-1 för hur 
sammankopplingen mellan stegen sker. 

4.3.1.1Formulering av mål och omfattning av studien 

För att uppnå syftet med arbetet ska det bestämmas vad som vill uppnås med 
arbetet [47]. Det ska bestämmas varför studien utförs, vem utförs den åt och 
hur resultaten ska framföras. Det ska även bestämmas en funktionell enhet 
som resultatet ska presenteras i när studien redovisas. Det ska vara en enhet 
som stämmer överens med syftet till studien. Avgränsningar ska även göras 
för att hålla studien inom rätt tidsram, geografiskt samt vart resursflödena 
slutar följas. 

4.3.1.2 Inventeringsanalys 

Denna analys hjälper till att finna ut vilka flöden som existerar och hur stora 
dessa är [47]. För många varor finns redan existerande LCAer att använda för 
att sammanställa och beräkna flödena. För den data som används är det viktigt 
att den stämmer överens med syftet till studien och de avgränsningar som 
gjorts. I allmänhet är det bättre att använda data som är mer generell för hela 
branschen som studien utförs i jämfört med att ta data från ett enskilt företag. 

4.3.1.3 Kvantifiering av dess miljöpåverkan 

Genom att utföra inventeringsanalysen kan flödena för produkten utge hur 
mycket miljöpåverkan som produkten har [47]. Denna information kan senare 
jämföras med standarden ISO 14040 där tre kategorier utvärderas: mänsklig 
hälsa, ekosystemkvalitet och tillgång på ändliga resurser. 

4.3.1.4 Tolkning av resultaten 

Hela LCA ger många siffror och värden och det är tolkningen av dessa som 
är viktiga för att se vart den största ändringen kan ske för produkten [47]. Det 
är viktigt att ge dessa värden betydelse och se hur det är i förehållande till 
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syftet och frågeställningarna till studien. Det är också viktigt att tolka alla 
stegen i en LCA-process eftersom tolkning av stegen kan leda till eventuella 
omformningar i nästa steg i processen. 

 

Figur 4.3-1. Visar LCA-processens olika steg. Alla stegen tolkas kontinuerligt 
för att senare kunna inverka och eventuellt omforma nästa steg i processen. 

4.3.1.5 Funktionell enhet och referensflöde 

Den funktionella enheten är bestämd till hur stor mängd av de tre 
färgprodukterna som används i detaljmåleriet som krävs för att måla 1000 
fordon. Referensflödet blir då X kg färgprodukter/1000 fordon av de tre 
produkterna tillsammans givet att förhållande mellan de tre produkterna vid 
användning är X % gul färg, X % härdare och X % förtunningsmedel. 

4.3.2 Övergripande scenariobeskrivning 

I denna studie har en livscykelanalys genomförts med tre övergripliga steg, 
tillverkning, användning av färgprodukterna och återvinning. Mellan dessa 
steg sker det lagring av produkterna som också har analyserats. 
Råvaruutvinningen, tillverkning av stålbehållarna som färgprodukterna 
förvaras i och vad som händer med färgen som hamnar på fordonen som 
används av Volvo CE´s kunder har inte inkluderats i denna LCA-process och 
momenten är därför gråmarkerade i figur 4.3-2. 

För genomförande av en LCA krävs en systemgräns som indikerar på vad som 
är i fokus under analysen, systemgränsen kan ses i figur 4.3-2. Det första 
steget som studerats i detta arbete är tillverkningen av själva produkterna hos 
färgleverantören. Där blandas beståndsdelarna ihop för att framställa 
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produkterna. Produkterna har sedan lagrats hos färgleverantören innan de 
transporterats till Volvo CE´s mellanlager, miljöhuset. Sedan har produkterna 
använts i detaljmåleriet där färgen sprayats på komponenterna till fordonen. 
Det förekom spill i detaljmåleriet eftersom all färg inte fäste på ytan av 
komponenterna. Det som inte fäste på komponenterna gick antingen upp i 
ventilationssystemet eller föll ner på golvet. Färgen som använts i 
detaljmåleriet har bevarats i ett färgsystem som rengjorts och det, tillsammans 
med det spill som fallit till marken vid målningen har samlats ihop till avfall 
som lagrats. Detta avfall har transporterats till avfallsföretaget som hanterat 
det och transporterat det vidare till cementindustrin där det använts som 
bränsle och då förbränts. 

 

 
Figur 4.3-2. En enklare systemgränsen för LCA-processen för färgprodukterna som 
använts i detaljmåleriet hos Volvo CE i Braås. De stora blocken indikerar de 
huvudsakliga delarna i LCA-processen. De tjockare pilarna mellan de stora blocken 
i LCA-processen är interna och externa transporter men dessa tas ej med i 
beräkningarna för LCA-processen. De mindre pilarna är inputs till varje 
huvudsaklig del i LCA-processen. 

4.4 Uppgift från Volvo CE i Braås 

För att redogöra för hur företag/industrier kan bidra till att uppnå målet som 
innefattar effektivare resursanvändning har en kartläggning gjorts över delar 
av utsläpp av VOC, samt en LCA genomförts på uppdrag av Volvo CE i 
Braås. 

Det ena syftet med uppgiften från företaget var att ta fram en 
uppföljningsfil/kartläggning. Lösningsmedel finns i flera av företagets 
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kemikalier och den stora delen lösningsmedel används i måleriprocessen i 
fabriken. För alla kemikalier finns en befintlig sammanställning över dessa 
med ett nätverk av personer där var och en ansvarar för kemikalierna på sitt 
område. Kemikalier byts successivt ut till mindre skadliga alternativ sett till 
miljö, hälsa och brandfarlighet. Förbrukning och prestanda kontrolleras och 
styrs med tillståndskrav och interna miljödirektiv. En betydligt mindre del i 
förhållande till den totala användningen av lösningsmedel finns i de 
kemikalier som används från förrådet och dessa används på olika ställen i 
fabriken. 

Syftet från företaget var därför att skapa en fördjupande uppföljningsfil för 
det som kallas förrådskemikalier. Filen skulle underlätta i företagets 
reduktions-arbete av VOC:er och kunna hållas uppdaterad löpande, samt 
möjliggöra jämförelser av kemikaliernas VOC-innehåll. Koppling mellan 
VOC-innehåll i förrådskemikalierna och bildandet av marknära ozon 
inkluderades. Kartläggning har genomförts på cirka 70-80 stycken kemikalier. 
Samtliga produkter hämtades från förrådet på företaget och de användes 
främst vid montering, reparation och underhåll. Kemikalierna var i form av 
aerosoler, vätska, pasta/gel. 

Det andra syftet med uppgifterna från företaget var att fördjupa kunskapen om 
miljö- och klimatpåverkan i de olika livcykelstegen för de kemikalierna som 
användes i detaljmåleriet. Detta gjordes med en livscykelanalys. 

En LCA har genomförts med avseende på koldioxidutsläpp från 
lösningsmedlet i färger vid målning/lackering av dumprar. LCA:n har 
genomförts för att ta reda på relationen mellan stegen för färgprodukternas 
livscykel och redovisas i CO2e. LCA-processen har utförts på färgprodukter i 
fyra delar som innefattar, tillverkning, användning av färgprodukterna, 
lagring och avfall. Genom att implementera LCA har det undersökts vilka 
delar i livscykeln hos färgprodukterna som bidrog mest till utsläpp av 
koldioxid. Utifrån utfallet av analysen har lämpliga åtgärder presenterats. 

4.5 Datainsamling 

Under arbetet har insamling av data utförts. Dels har företaget själva bistått 
med väsentliga data för både kartläggning av VOC och LCA. För 
kartläggningen har säkerhetsdatablad för de produkter som har kartlagts 
erhållits, samt transaktionsfiler från förrådet för utvalda perioder. Från dessa 
har antalet använda produkter kunnat fastställas. 

Delar av nödvändiga data om livscykelanalysen har inte funnits tillgänglig 
offentligt, vilket har krävt en personlig kontakt med de berörda på företag som 
involveras i livscykelanalysen. Personlig kontakt med företag genererar ofta 
till att den nyaste data kan erhållas vilket gör analysen mer relevant. Vid 
personlig kontakt kan det dock förekomma risk för partiskhet vid utlämning 
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av data från anställda vid företagen och data kan vara uppmätt på missledande 
sätt. Metod och källa på insamlade data saknas ofta. 

I de fall där data inte är tillgänglig har först andra studier använts för att 
uppskatta värden. I andra hand har schablonvärden antagits där inga data 
funnits tillgänglig, varken från företag eller andra studier. 

Flertalet personer har även kontaktats utanför företaget för att samla in 
inventeringsdata gällande livscykel för lösningsmedel i färg samt 
transaktionsfiler. Metoderna för datainsamling har inkluderat mailkontakt, 
dokument och observationer. 

4.6 Kritik till metoden 
 
4.6.1 LCA 

När en LCA genomförs finns det många saker som kan ge osäkerhet i studien 
[47]. Den funktionella enheten som väljs, avgränsningarna, 
beräkningsmetoderna och osäkra indata kan vara saker som gör en LCA 
metod osäker. Det bör även nämnas att vid en LCA studie kan även utföraren 
av en LCA för en produkt vinkla resultatet för att få produkten framstå som 
bättre än andra produkter. Därav görs kritik mot metoden i denna rapport. 

4.6.2 Kritik till beräkningar i LCA-processen 

Eftersom beräkningarna är beräknade utifrån den information som finns 
tillgänglig och att tidsramen inte är större har avgränsningarna som gjorts i 
rapporten avgjort hur noggrann LCA det kommer blir. Beräkningarna har 
även utförts för hand och utan modelleringsprogram med databas. Detta gör 
att beräkningarna bör tas med kritik då den mänskliga faktorn kan vara en 
felkälla. 

4.6.3 Källkritik 

Källor som används vid detta arbete är inte alla nyligen gjorda och bör därför 
hanteras med viss reservation. Källor om olika processer i LCAn kan vara ur 
tiden då teknik hela tiden utvecklas och förbättras. 

4.6.4 Kritik till kartläggning av VOC 

Kartläggningen av VOC i de olika produkterna är baserad på approximativa 
beräkningar av VOC-innehåll utifrån ingående beståndsdelar. Resultatet av de 
beräknade utsläppen av VOC är därför inte ett exakt värde. Därav görs kritik 
mot metoden i denna rapport.   
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5. Genomförande 
I följande kapitel presenteras genomförandet av hur arbetet gick till. 

5.1 Företagskontakt 

Arbetet inleddes med ett möte med Volvo CE där uppgifterna introducerades. 
Det diskuterades vilka delar av processen som analysen av färgprodukterna 
skulle täcka för att öka kunskapen om klimatpåverkan i livscykelstegen för de 
färgprodukter som används. Avgränsningar av kartläggningen presenterades 
och det framgick att den skulle genomföras över förrådets kemikalier. 

Projektet startades upp med ett fysiskt möte ute i Volvo CE´s lokaler i Braås. 
Kontraktsskrivning genomfördes angående sekretess. En rundtur i lokalerna 
gjordes för att se hur processen för att framställa dumprarna går till. Den data 
som erhållits från Volvo under arbetets gång delades via SharePoint där all 
data samlades för att enkelt kunna dela information om olika områden i 
projektet. 

5.2 Litteraturstudier 

Litteraturstudier genomfördes angående utsläppskällor av VOC i Sverige och 
dess betydelse. Litteraturstudierna utfördes även för olika VOC-klassade 
ämnen och dess förmåga att bilda marknära ozon. Utifrån en studie om 
ozonbildningspotential för organiska ämnen som genomförts av IVL [17], 
användes information om rangordning av olika VOC och dess förmåga att 
bilda marknära ozon. 

Utsläppsvärden i BAT-slutsatser för lackering av olika fordonstyper 
undersöktes för att möjliggöra jämförelse av företagets utsläpp. 

Litteraturstudierna för CO2 utsläppen utfördes för de ämnen som ingår i 
färgprodukterna som analyseras i LCA-processen. Från studierna kunde 
slutsatser tas angående hur industrier kan minska sin miljöpåverkan vid 
användning av kemikalier vid fabriken med avseende på VOC-utsläpp och 
användning av färgprodukterna vid detaljmåleriet med avseende på CO2 

utsläpp. 

5.3 Kartläggning av VOC 

För att skapa en fördjupande kartläggning av förrådskemikalierna skapades 
en Excel-fil. Från företaget erhölls data i form av transaktionsfiler med 
utplockade produkter som utförts under året 2018, 2019, 2020, samt första 
kvartalet år 2021 från förrådet. Från transaktionsfilerna sammanställdes de 
produkter/artiklar som var relevanta för kartläggningen. För att avgöra 
relevansen jämfördes produkterna mot listade kemikalier från företagets 
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interna databas. Databasen används inom alla Volvos företag och innehåller 
uppgifter om ca 6000 kemiska produkter. De produkter som ingick i 
transaktionsfilerna och kunde matchas mot databasen sammanställdes i den 
skapade Excel-filen. Efter sammanställningen påbörjades arbetet med att 
tillfoga alla produkters specifika volym, vikt och densitet. Dessa egenskaper 
är nödvändiga för beräkning av produkternas VOC-innehåll då VOC 
presenteras antingen som procent av produktens vikt eller gram per liter 
produkt. VOC-innehållet kunde i vissa fall tillhandhållas från produktens 
tillhörande säkerhetsdatablad. 

5.3.1 Funktioner i Excel-filen 

I filen adderades funktioner utifrån några valda gränsvärden. De grupper av 
produkter som utifrån användning uppgår till ett VOC-innehåll på 500 gram 
eller mer, markeras med rosa ruta och röd text. De enskilda produkter som har 
ett VOC-innehåll på mer än 100 gram markeras med orange ruta och är alltså 
oberoende av användningen. Filen skapades också med en funktion som 
redovisar antalet produktgrupper som uppgår till gränsvärdet av VOC-
innehåll, mer eller lika med 500 gram. Efter kartläggningen kunde de 
förrådskemikalier som bidrar mest till utsläpp av VOC, i förhållande till 
varandra, fastställas för första kvartalet 2021. 

 
5.3.2 Beräkning av VOC i produkter 

Mängden VOC-innehåll i de enskilda produkterna fastställdes delvis utifrån 
given information på säkerhetsdatablad men i några fall saknades uppgifterna. 
Ett ungefärligt VOC-innehåll beräknades istället utifrån information om 
ämnesinnehållet. Utifrån definitionen av vad som klassas som VOC enligt 
EU:s direktiv kunde approximativa beräkningar genomföras. 

Från SDB utläses sammansättningen av beståndsdelar i den undersökta 
produkten, se figur 5.1. För att avgöra vilka av beståndsdelarna som är 
lättflyktiga och därför klassas som VOC, undersöktes ämnenas fysikaliska 
egenskaper. Detta gjordes genom sökningar på de olika CAS-nr och EG-nr 
tillhörande ämnena i olika databaser. Databaser som användes var, ECHA 
[48] och RIB [49]. Från databaserna kunde ämnens specifika flyktighet 
erhållas direkt för vissa ämnen. När informationen saknades i databaserna 
utgick bedömningen istället från EU:s definition på vad som klassas som 
VOC. De fysikaliska egenskaperna användes då som utgångspunkt. 

I databasen ECHA hämtades information om ämnets kokpunkt. I direktivet 
2004/42/EG [8], definieras VOC som organiska föreningar vars 
begynnelsekokpunkt är högst 250 °C, mätt vid ett standardtryck av 101,3 kPa. 
Utifrån definitionen utsågs därför de organiska ämnen som har en kokpunkt 
på 250 °C eller lägre vid NTP till VOC vid beräkningarna, med vissa undantag 
för kolväten (se avsnitt i avgränsningar). Flyktigheten hos beståndsdelarna 



  

 

Amanda Hjalmarsson & Therese Ottosson 

 
27 

kan också påverkas av andra faktorer som vattenlöslighet [50]. Därför följdes 
inte definitionen från direktivet strikt om annan information angående 
flyktighet kunde erhållas från databaserna.  

Figur 5.1, tabell 5.1 och ekvation 5.1-1 redogör för ett exempel på hur 
beräkningarna genomförs under kartläggningen. I tabell 5.1 sammanställdes 
de ämnen från figur 5.1 som kan klassas som lättflyktiga utifrån kokpunkten. 
Organiska ämnen med kokpunkt angivet som intervall utgår ifrån medelvärdet 
i intervallet och om värdet är mindre än 250 °C vid NTP, klassades det som 
VOC i beräkningarna.  

 
Figur 5.1. Utklipp från säkerhetsdatablad tillhörande den produkt som kartläggs 
 

Tabell 5.1. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som lättflyktiga (VOC) 
och dess kokpunkt och koncentration.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Propylenglykol 57-55-6 200-338-0 30 184 184 

Från tabell 5.1 framgår det att en utav beståndsdelarna kan klassas som 
lättflyktigt och mängden VOC beräknas utifrån koncentrationen av detta 
ämne. Beräkningarna utgår alltid från det högsta angivna värdet för innehållet 
av vikten för att inte riskera att försumma något innehåll av VOC. I tabell 5.1 
framgår det att ämnet propylenglykol enligt definitionen kan klassas som 
VOC och koncentrationen uppgår till max 30 % av vikten. Produktens VOC-
innehåll kan då beräknas genom att multiplicera procentsatsen med vikten, se 
ekvation 5.1-1.  

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡	𝑉𝑂𝐶	𝑎𝑣	𝑣𝑖𝑘𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠	𝑣𝑖𝑘𝑡 = 𝑉𝑂𝐶	(𝑔𝑟𝑎𝑚)  Ekvation 5.1-1  

Samtliga beräkningar av VOC presenteras i bilaga 1-25. Alla värden av VOC-
innehåll i de totalt 77 stycken utvalda produkterna sammanställs sedan i 
Excel-filen.  

5.3.3 Upprätthållande av kartläggningen 

För att möjliggöra upprätthållande av filen för löpande användning skapades 
olika kalkylblad i Excel-filen. Filen inleds med en sammanställning där de 
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olika årtalens utsläpp av VOC redovisas. Efter sammanställningen följer 
kalkylblad med beräkningar för varje delperiod som tillsammans med 
företaget har beslutats till kvartalsvis. Varje blad innehåller en kolumn där 
användningen av kemikalier för det specifika kvartalet kan fyllas i. 
Beräkningsflikarna sträcker sig till och med kvartal 4 år 2023 och för att 
möjliggöra fortsatt användning har en kopia av beräkningar infogats sist bland 
flikarna. Hjälprutor har skapats på första kalkylbladet och här beskrivs hur 
kopian ska användas för att upprätthålla kartläggningen. För att förenkla vid 
användningen har hyperlänkar infogats mellan sammanställningen och 
beräkningsbladen.  
   

5.3.4 VOC från detaljmåleriet  
 

Från företaget kunde värden erhållas angående utsläpp av VOC från 
detaljmåleriet per dag. För att möjliggöra jämförelser av värdet med 
referensvärden från BAT-slutsatser räknades värdet om till gram VOC-
utsläpp per målad yta på dumprarna. Antal dumprar som produceras per år 
varierar, vid beräkningarna används referensårets värde. Antalet dumprar som 
tillverkas per dag beräknas med ekvation 5.3-1, sedan beräknas ytan som 
färgläggs per dag utifrån dumperns yta, se ekvation 5.3-2. Gram VOC-utsläpp 
per yta beräknas sedan, se ekvation 5.3-3.  
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5.4 LCA 

Detaljmåleriet hos Volvo CE använder tre olika produkter för att måla deras 
komponentdelar till fordonen som tillverkas hos de. Dessa produkter är gul 
färg, härdare och förtunningsmedel. Den gula färgen kommer i 950 L 
behållare, härdaren och förtunningsmedlet kommer i 200 L behållare. Med 
uppgifter från ett referensår har beräkningar gjorts och kan ses i 
nästkommande kapitel.  

Målet med LCAn är att ta reda på hur fördelningen på utsläppen sker längst 
med livscykeln samt vart i livscykeln som de största utsläppen av CO2e sker 
för färgprodukter som används i detaljmåleriet hos Volvo CE i Braås för att 
kunna gå vidare och eventuellt minska dessa utsläpp. Resultatet är avsett för 
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Volvo CE i Braås för att få bättre förståelse på vart i livscykeln hos 
färgprodukterna som mest CO2e utsläpp sker. 

Den funktionella enheten har valts till 1000 st fordon och referensflödet är 
den färgmängd som krävs för att måla 1000 st fordon. Systemgränsen som 
görs i denna LCA ses i figur 4.3.2 i kapitel 4.  

5.5 Datainsamling LCA 

Ett inledande möte hölls på Volvo CE i Braås där uppgiften presenterades och 
en rundvandring i anläggningen hölls. Uppföljningsmöten hölls därefter med 
Mattias Hermander på Volvo CE kontinuerligt. Andra medarbetare på Volvo 
CE har givit efterfrågad information, som t.ex. information om detaljmåleriet, 
transporter och interna processer. Information som genererats av Volvo CE 
har inte behandlats med källkritik utan har antagits vara tillförlitlig. 

För tillverkning av färgprodukterna har kontakt med företaget 
Färgleverantören gjorts. Där tillverkas produkterna och en hel del antagandet 
har gjort då all information som behövdes för beräkningar av LCA-processen 
inte gavs ut av Färgleverantören. De antaganden som gjorts har antingen varit 
stöttade av litteraturstudier eller antagits till samma värde som för information 
som är given av Volvo CE eller Avfallsföretaget. 

För hanteringen och förbränningen av avfallet som blir från detaljmåleriet 
hanteras av Avfallsföretaget och kontakten med de har skett genom mail där 
mesta delen av den efterfråga informationen har getts. Den information som 
givits av Avfallsföretaget har inte behandlats med källkritik utan har antagits 
vara tillförlitlig. 

Det har även framkommit vid kontakt med en systerfabrik att de använder sig 
av ett annat färgsystem samt andra färgprodukter än Volvo CE i Braås. Dessa 
produkter ska då enligt anställda på systerfabriken vara mer miljövänliga och 
samtidigt ha snabb torkningstid efter målning.  

5.6 LCA beräkningar 

I detta delkapitel presenteras och beskrivs de beräkningar som gjorts för 
LCA-processen för de tre produkterna som används i detaljmåleriet hos Volvo 
CE i Braås. 

5.6.1 Beräkning av referensflödet 

Den funktionella enheten för LCA-processen är mängden lösningsmedel som 
krävs för att måla 1000 fordon. Referensflödet för LCA-processen är X kg 
färgprodukter/1000 fordon och beräknades med ekvation 5.6-1 nedan: 
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!"#.%	'ä)*	+,/å/
01223.45/657	89/å/

∗ 1000	𝑠𝑡	𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛 = 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡												Ekvation 5.6-1 

Tot.V färg = Totala vikten i kilogram av färgprodukter som används i 
detaljmåleriet under referensåret. 

Tillv. Fordon = Antalet tillverkade fordon som Volvo CE i Braås gjorde under 
referensåret.  

5.6.2 Tillverkning och lagring av färgprodukterna 

Från rapporteringen under referensåret har den totala volymen och vikten för 
produkterna beräknats. Där finns även information om hur mycket varje 
produkt utgör av den totala användningen i detaljmåleriet.  

Information om produkterna har tagits från SDB som erhållits från 
Färgleverantören som är tillverkare av samtliga produkter. De ämnen som 
beräknas i denna rapport är xylen, 1-butanol, etanol, etylbensen, butylactetat 
och bisfenol A. Detta innebär att tre av de ämnen som ingår i produkterna inte 
beräknas med eftersom de antigen utgör mindre eller lika med 1 % av 
produkten eller att information om ämnet är svåråtkomligt och har därav tagits 
bort från beräkningarna. 

Den rapportering som Volvo CE visat använder alla produkternas 
beståndsdelars inräkning men på grund av att SDB endast anger de ämnen 
som klassas som farliga för människa och miljö är det dessa ämnen som 
beräkningarna i detta arbete grundar sig på. Med detta menas att om ett ämne 
enligt SDB består av 5 % av ämne A och 70 % av ämne B och sedan inte 
anger vilka mer ämnen som ingår i produkten så används inte resterande 25 
% av okänt ämne i någon beräkning. Det är alltså ämnena som är angivna i 
SDB som räknats om till en mängd eller volym utifrån vilken procentandel 
som ämnet upptar i produkten.  

X liter/år använts i detaljmåleriet, det motsvarar X liter för referensflödet. 
Multipliceras denna volym med densiteten för varje produkt samt produktens 
procentandel kan massan som används. 

Lagringen antas vara samma som för de övriga två lagringarna (se delkapitel 
5.6.3).  

För att beräkna hur mycket utsläpp av koldioxidekvivalenter som blir vid 
tillverkning av lösningsmedelsbaserad färg har en LCA-process från IVL 
använts som berör just detta ämne. I rapporten står det att 1 kg färg bidrar ca 
0,05 kg CO2e för tillverkningen [34]. För att ta reda på referensflödets 
påverkan multipliceras bara massan som används på detaljmåleriet med 0,05 
kg CO2e. Detta visas i ekvation 5.6-2. 
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0,05	kg	CO2e	per	kg	färg ∗ 𝑋	𝑘𝑔	𝑓ä𝑟𝑔 = 𝑋	kg	CO2e  
Ekvation 5.6-2 

 
Fjärrvärmen som används för att värma upp lokalen där färgen produceras 
antas vara samma som för Volvo CE´s måleri men att det är en annan 
koldioxidekvivalentfaktor på X g CO2/kWh som är ett värde på energi från 
Borås energi där de har 58 % förnybar energi [51] [34]. 

Detta räknas ut med ekvation 5.6-3. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖	𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑡 ∗ 𝐶𝑂:𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 𝐾𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑	𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑡 

Ekvation 5.6-3 

5.6.3 Lagring och användning av färgprodukterna i detaljmåleriet 

Lagring 

Lagringen av dem tre färgprodukterna har en klimatpåverkan eftersom de tar 
upp en plats på lagret där det krävs fjärrvärme och elektricitet för att hålla 
lokalen i drift. För att beräkna hur mycket fjärrvärme som krävs för lagring 
av referensflödet kan hjälpverktyg på nätet användas som kalkylerar 
fjärrvärmen för platsen som behållarna tar upp. Klimatkontot är en sådan 
klimatkalkylator och med hjälp av den sidan har behållarnas lagring 
beräknats. Ytan som behållarna tar upp har antagits till cirka 10m2 och 
lagringstiden beräknas till X dagar för referensflödet (1000st/X per dag). För 
uppvärmning av ytan uppstår utsläpp av 0,7 ton CO2 per år. Lagring av 
referensflödet beräknas därför bidra med cirka X kg CO2-utsläpp, se ekvation 
5.6-4. 

I;982ä<<	<=/	å/
>?@	6A,A/

J ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 𝑋	𝑘𝑔	𝐶𝑂2 

Ekvation 5.6-4 

 
 
Energiförbrukning 
 
Detaljmåleriet drar enligt information från Volvo CE i Braås X MWh/år och 
om energin kommer från VEAB så motsvarar det X g CO2/kWh. För att  
beräkna hur mycket CO2-utsläpp från fjärrvärmen det blir för referensflödet 
används ekvationerna 5.6-5 till 5.6-8. Detta har beräknats med hjälp av en 
excelfil från Energiföretagen . 
 

059A2	=7=/,14ö/C/D+717,	<=/	å/
E79A2	91223=/+A6=	45/657	<=/	å/

∗ 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑓ö𝑟	𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡                    Ekvation 5.6-5 
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	𝑓ö𝑟 refernsflödet 	𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑋	𝑔	𝐶𝑂:/𝑘𝑊ℎ
= 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛	𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑡	𝐶𝑂: 

Ekvation 5.6-6 

𝑋MWhår ∗ 1000𝑠𝑡
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛	𝑝𝑒𝑟	å𝑟 ∗ 1000𝑠𝑡 = 𝑋	𝑘𝑊ℎ 

Ekvation 5.6-7 

𝑋	𝑘𝑊ℎ ∗ 𝑋
𝑔	𝐶𝑂:
𝑘𝑊ℎ = 𝑋	𝑔𝑟𝑎𝑚	𝐶𝑂: 

Ekvation 5.6-8 

Mängden utsläppt CO2 som blir från fjärrvärmen som driver detaljmåleriet 
blir X kg. 
 

 
Avdunstning & förbränning 

Under användningen av färgprodukterna dunstar lösningsmedel från 
maskinerna. Enligt uppgifter från Volvo CE så uppgår detta lösningsmedel till 
X kg VOC per år. För referensflödet beräknas utsläppen enligt ekvation 5.6-
9 till X kg.  

Z	
X	kg
år

X st	fordonår

		] ∗ 1000	st	fordon = X	kg 

Ekvation 5.6-9 

Utav de X kg lösningsmedel som dunstar går X kg VOC till rening och 
förbränns till CO2 medan X kg går förbi reningen och blir utsläpp i form av 
VOC. I rapporten görs antagandet att allt lösningsmedel som släpps ut 
förbränns till CO2 för att förenkla vid beräkningarna.  

För att då beräkna dem potentiella CO2-utsläppen behöver procentandelen av 
de organiska delarna i färgprodukterna beräknas. För beräkning av massan för 
beståndsdelarna se kapitel 5.6.2 ”Tillverkning och lagring av 
färgprodukterna”.  

För att räkna ut procentandelen för varje produkt används ekvation 5.6-10.  
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∗ 100 = 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛	𝑓ö𝑟	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛        

Ekvation 5.6-10 

För att beräkna procentandelen för varje beståndsdel divideras beståndsdelens 
massa med färgens totala massa enligt ekvation 5.6-11. 

𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑠	𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
𝑓ä𝑟𝑔𝑒𝑛𝑠	𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 = 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛	𝑓ö𝑟	𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 

Ekvation 5.6-11 

För att beräkna vilken massa beståndsdelarna utgör i dessa utsläpp 
multipliceras procentandelen med massan för de totala utsläppen som 
ekvation 5.6-12 visar.  

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 VOCer∗ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛	𝑓ö𝑟	𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛
= 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛	𝑉𝑂𝐶𝑒𝑟	𝑓ö𝑟	𝑏𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 

Ekvation 5.6-12 

Totalt, energiförbrukning & avdunstning/förbränning 

För detaljmåleriet blir de totala utsläppen de som beräknats från fjärrvärmen 
och förbränning av lösningsmedel. 

5.6.4 Hantering och lagring hos Avfallsföretaget 

Lagringen hos Avfallsföretaget antas vara samma som för dem övriga två 
lagringarna (se delkapitel 5.6.3). Fjärrvärmen hos Avfallsföretaget antas vara 
samma som för färgleverantören (se kapitel 5.6.2). 

Samtliga produkterna som studeras i LCA-processen innehåller ämnen som 
klassas som farliga för människan och miljön. Det är dessa ämnen som 
beräknas in i dem eventuella koldioxidutsläppen. För att beräkna hur mycket 
av varje ämne som finns i varje produkt har SDB för varje produkt använts 
för att läsa av procentandelar. Vikterna för varje ämne har beräknats med 
ekvation 5.6-13.  

𝑝äF7= ∗ 𝑣</56 = 𝑣äF7=                           

Ekvation 5.6-13 

Pämne = Procentandel av ämnet i produkten. 

Vprod = Vikten av produkten som krävs för tillverkningen av 1000 st fordon. 

Vämne= Vikten av ämnet i produkten som krävs för tillverkning av 1000 st fordon. 
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I en dansk rapport från National Environmental Research Institute i Danmark 
har olika ämnen beräknats om direkt till koldioxidekvivalenter. Omräkningar 
från beståndsdelar till CO2e görs på samma sätt i denna rapport och samma 
konverteringsvärdena används.  

Eftersom styren och etylbensen har väldigt lika strukturformel har samma 
koldioxidekvivalentfaktor antagits eftersom etylbensen saknas från listan.  

Bisfenols faktor för konvertering till koldioxidekvivalenter antas vara ett 
medelvärde mellan en aceton och två fenoler eftersom just bisfenol inte fanns 
med i listan med ämnens konverteringsvärde. 

Ekvation 5.6-13 används för att beräkna massorna av samtliga ämnen som 
finns i färgen som används. Beräkningarna utgår från de massor av de olika 
produkterna som används. Samtliga ämnen beräknas: 

Xylen = X kg 

1-Butanol = X kg 

Butylacetat = X kg 

Etanol = X kg 

Etylbensen = X kg 

Bisfenol A = X kg 

För att sedan beräkna avfallet multipliceras massorna först med 20% som är 
den andel som går till avfall från detaljmåleriet. Sedan multipliceras värdet 
med konverteringsvärdet för ämnet enligt ekvation 5.6-14 för att beräkna de 
koldioxidutsläpp som ämnena bidrar med. 

Ä𝑚𝑛𝑒𝑡𝑠	𝑣𝑖𝑘𝑡	(𝑘𝑔) ∗ 0,2 ∗ 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 = 	𝐾𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑(𝑘𝑔) 

Ekvation 5.6-14 

Ekvation 5.6-12 redogör för samtliga beståndsdelars CO2-utsläpp och totalt 
uppgår utsläppen till X kg CO2.  

För att beräkna koldioxidutsläpp för avfallsstadiet i livscykeln hos 
produkterna genomfördes ännu en beräkning utifrån andra erhållna uppgifter. 
Avfallet som varje år hanteras av Avfallsföretaget var enligt uppgifter från 
Volvo CE, X liter. För att beräkna hur mycket avfall det blir för referensflödet 
användes ekvation 5.6-15. 
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𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙	𝑝𝑒𝑟	å𝑟	𝑖	𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑𝑒	𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛	

∗ 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑛	𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 

Ekvation 5.6-15 

𝑋	𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟
𝑋	𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛	

∗ 1000	𝑠𝑡𝑦𝑐𝑘𝑒𝑛 = 𝑋	𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 

Ekvation 5.6-16 

Det blir X liter avfall för referensflödet som hanteras av Avfallsföretaget, se 
ekvation 5.6-16.  

Förtunningsmedlet som går till avfall är X kg för referensflödet och vid 
omräkning till massa uppgår förtunningsmedlet till X liter. För att beräkna 
mängden gul färg och härdare som går till avfall för referensflödet subtraheras 
förtunningsmedlet från den totala volymen, se ekvation 5.6-17.  

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚	𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 − 𝐹ö𝑟𝑡𝑢𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑡𝑠	𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 = 𝐺𝑢𝑙	𝑓ä𝑟𝑔 + 𝐻ä𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒	 

Ekvation 5.6-17 

Sedan beräknas andelen gul färg och härdare av avfallet utifrån de kända 
andelarna. Avfallet består av X% gul färg och X% härdare.  

Massorna beräknas som nedan: 

Gul färg: X liter * densitet kg/liter = X kg 

Härdare: X liter * densitet kg/liter = X kg 

Förtunningsmedlet: X liter *densitet kg/liter = X kg 

Avfallet totalt: X kg + X kg + X kg = X kg 

Den totala massan av avfallet för referensflödet uppgår till X kg. Från 
Avfallsföretaget har uppgifter fåtts om energiinnehållet i de avfall som erhålls 
och det uppgår till X MJ/kg. För att beräkna energiinnehållet i avfallet för 
referensflödet används ekvation 5.6-18.  

 

𝑋
𝑀𝐽
𝑘𝑔 ∗ 𝑋	𝑘𝑔 = 𝑋	𝑀𝐽 

Ekvation 5.6-18 
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Detta motsvarar X kWh och kan kalkyleras på samma sätt som vid beräkning 
av Volvo CE´s fjärrvärme fast med en annan omvandlingsfaktor. X g 
CO2/kWh multiplicerat med antal kWh blir då massan CO2 utsläpp av 
förbränningsenergin. Det blir X kg CO2 utsläpp från förbränningen. 

För att få ett värde som baserar sig på båda uträkningarna av förbränningen 
beräknades ett medelvärde enligt ekvation 5.6-19. 

(𝑋	𝑘𝑔 + 𝑋	𝑘𝑔)/2 = 𝑋	𝑘𝑔	CO2 

Ekvation 5.6-19 

5.7 LCA-processen sammanställning 

I detta delkapitel sammanställs den mängd koldioxidutsläpp som blir från 
LCA-processen för färgprodukterna som används i detaljmåleriet. 

I figur 5.7.1 visas varje steg i LCA-processen som är med i beräkningen i 
denna studie av färgprodukterna som används i detaljmåleriet. Där framgår 
det att användningen av produkterna hos företaget är det stadie i livscykeln 
som genererar de största utsläppen av kg CO2e. 

  

Figur 5.7.1. Visar koldioxidutsläpp för varje del i LCA-processen i kilogram. Stegen 
är ordnade i den ordning som livscykeln sker. OBS, eventuella siffror i diagrammet 
är fiktiva. 

Tillverkning
av

produkterna

Lagring 1 Lagring 2 Användning
av

produkterna

Lagring 3 Hantering Förbränning

Utsläpp av CO2e under livscykelns olika stadier
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit från kartläggningen. 
Figurer/tabeller som presenteras innehåller ibland fiktiva värden & 
benämningar.  

6.1 Kartläggning 

Det totala VOC-innehållet i förrådskemikalierna för perioden 2021-01-01 till 
och med 2021-03-31 uppgick till X gram. Resultatet visar att 19 stycken 
produkter översteg det framtagna gränsvärdet på 500 gram VOC per 
produktgrupp. Gränsvärdet har tagits fram för att avgöra vilka produktgrupper 
som bidrar mest till utsläpp av VOC i förhållande till övriga 
förrådskemikalier. 

Kartläggningen består av ett inledande kalkylblad där årtalens totala VOC-
utsläpp från användningen av produkterna redovisas, se figur 6.1. 
Kalkylbladet redogör för VOC-utsläpp från kemikalier som använts år 2018, 
2019, 2020 och första kvartalet år 2021. Kartläggningen är från och med år 
2021 och framåt skapad för att möjliggöra kvartalsvis uppföljning av VOC-
utsläppen. Det inledande kalkylbladet innehåller därför summeringar av 
VOC-utsläpp för hela årtal samt kvartal ett till fyra med start år 2021. Kvartal 
ett till fyra redovisas under årtalen och siffran för kvartalet är länkad till 
periodens beräkning av VOC. Beräkningsflikar som har ifylld användning för 
perioden har markerats med grön flik-färg. 

 
 

Figur 6.1. Överblick av sammanställning i Excel-filen som kartlägger VOC-innehåll 
i produkter. 
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Sammanställningen innehåller blåa rutor med kommentarer som fungerar som 
hjälpmedel vid användning av Excel-filen. Dessa innehåller bland annat 
instruktioner för hur upprätthållning och användning framöver ska gå till, se 
figur 6.2 och 6.3.  

  
Figur 6.2. Hjälp-ruta med beskrivning av funktioner i Excel-filen. 
 

 
Figur 6.3. Hjälp-ruta som beskriver hur kartläggning kan upprätthållas efter år 2023 

Kalkylblad för beräkning av VOC har skapats för varje kvartal till och med år 
2024. Beräkningarna är utformade med artikelbenämningar följt av dess 
volym, densitet och vikt. En kolumn har skapats med tillhörande VOC-
innehåll angiven antingen som procent av vikten eller gram per liter produkt.  

Nästan alla kemikaliers VOC-innehåll har fastställts. I kolumn J har 
användningen lagts in i den mån som varit möjligt utifrån erhållen data från 
företaget. Överst på sidan summeras det totala VOC-innehållet som ingår i de 
använda produkterna, se figur 6.4. Övrig information för de olika produkterna 
har även redovisats till höger i fliken, se figur 6.5. Här redovisas noteringar 



  

 

Amanda Hjalmarsson & Therese Ottosson 

 
39 

för uppgifter som inte kunnat fastställas samt referenser till hur beräkningar 
av VOC-innehåll i produkterna har genomförts.    

 

 
Figur 6.4. Utklipp från beräkningsflik som redogör för upplägget av filen. Olika 
värden som redovisas i figuren är fiktiva.  
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.  

 
Figur 6.5. Noteringar och referenser till beräkningarna från Excel-filen  

 

6.1.1 Analys av produkter som överstiger gränsvärdet 

Utav de kartlagda produkter som använts under perioden 2021-01-01 till 
2021-03-31 översteg 19 stycken produkter gränsvärdet på 500 gram VOC-
innehåll baserat på antalet använda, se tabell 6.1.  

Tabell 6.1. Sammanställning av produktgrupper som överstiger 500 gram VOC 
baserat på användning. 
Artikel nr Benämning Typ VOC (g)  
4 Artikel  Vätska 831,6 
15 Artikel  Aerosol 624 
22 Artikel Aerosol 4443,6 
23 Artikel  Aerosol 3258,64 
24 Artikel  Aerosol 2666,16 
25 Artikel  Aerosol 6517,28 
26 Artikel  Aerosol 5628,56 
27 Artikel   Aerosol 1777,44 
28 Artikel  Aerosol 5332,32 
29 Artikel  Aerosol 2073,68 
30 Artikel Aerosol 1777,44 
34 Artikel Vätska 604,8 
42 Artikel Aerosol 5351 
54 Artikel Aerosol 1820 
55 Artikel   Aerosol 735 
64 Artikel Aerosol 714 
65 Artikel Aerosol 1041,3 
66 Artikel Aerosol 40047,5 
69 Artikel  Aerosol 21648 

  
En övervägande del av kemikalierna är av typen aerosoler. Två kemikalier 
som sticker ut från övriga är artikel 66 som är en rengöringsspray och artikel 
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69 som är en svetsspray. Rengöringssprayen bidrog med VOC på 40 047,5 
gram och svetssprayen 21 648 gram. Dessa två produkter är de som bidrar 
mest till användning av VOC utav de som undersökts på företaget. Värdena i 
tabell 6.1 är sammanställda från kartläggningen som är baserad på 
användningen av produkten och slutsatser kan därför inte tas från detta värde 
angående produktens specifika bidrag av VOC. För att avgöra vilka produkter 
som innehåller en stor andel VOC bör resultatet analyseras oberoende av 
användningen.      
 
I tabell 6.2 sammanställs alla produkter som har ett VOC-innehåll som uppgår 
till 90 % eller mer av sin vikt eller volym. För att avgöra vilka produkter som 
innehåller en hög andel VOC i förhållande till sitt eget innehåll är denna 
sammanställning nödvändig. Tabell 6.2 visar att nio stycken produkter har ett 
VOC-innehåll av cirka 100 %. 

 
Tabell 6.2. Sammanställning av produktgrupper som överstiger 90 % VOC 
(oberoende av användning). 
Artikel 
nr Benämning Typ VOC %  
3 Artikel Vätska 98 
6 Artikel Aerosol 100 
12 Artikel Vätska 100 
14 Artikel Vätska 98 
18 Artikel Vätska 100 
33 Artikel Vätska 100 
34 Artikel Vätska 90 
40 Artikel Vätska 100 
43 Artikel Vätska 99 
51 Artikel Vätska 100 
59 Artikel Vätska 100 
66 Artikel Aerosol 97 
67 Artikel Aerosol 100 
69 Artikel Aerosol 100 

 

För företaget är det mer väsentligt att utgå ifrån tabell 6.1 för att avgöra vilka 
produkter som bidrar till mest VOC då beräkningarna är baserade på 
företagets specifika användning. Utifrån tabell 6.1 framgår det att 
förrådskemikalierna med störst bidrag av VOC hos företaget, främst är av 
typen aerosoler. Däremot är de produkterna som har en hög andel VOC i 
förhållande till sin vikt eller volym i form av vätska, se tabell 6.2.  
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6.2 LCA 

I detta delkapitel presenteras de resultat som LCA-processen tagit fram. 

6.2.1 Antaganden 

De antaganden som gjorts under studien är gjorda för att tillräckligt med 
information inte har funnits om vissa delar i LCA-processen. Antaganden om 
fjärrvärmen vid lagringen hos Färgleverantören och Avfallsföretaget har 
antagits vara samma. Volvo CE i Braås har fossilfri fjärrvärme och el. 
Eftersom Färgleverantören inte givit ut information om de utsläpp som görs 
under tillverkningen av färgprodukterna antogs att tillverkningsprocessen har 
liknande utsläpp som på den tillverkningen av lösningsbaserad färg som LCA 
rapporten som IVL ansvarar för. Denna rapport är från 1999 och bör därför 
ses från ett källkritiks perspektiv då tekniker och processer kan ha utvecklats 
sedan dess. Det har även gjorts antaganden om att det endast är den gula 
färgen samt härdaren som använts i detaljmåleriet och sedan tillförs 
förtunningsmedlet först i avfallet som går till avfallsföretaget. 

6.2.2 Tolkning av resultaten 

Efter beräkningar av varje delprocess i färgprodukternas livscykel blev 
användningen hos företaget det delsteg om visade sig ha störst miljöpåverkan. 
Användningen är då ämnena i färgprodukterna dunstar bort samt förbränns 
och bildar växthusgaser som kan räknas om till koldioxidekvivalenter. Se 
figur 5.7.1 för diagrammet med resultatet. 

De ämnena som bidrar med mest växthusgaser är xylen, etylbensen och 
bisfenol A sett till hur mycket ett gram av ämnet bidrar till 
koldioxidekvivalenter. 
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7. Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras resultaten och slutsatser från arbetet dras. 

7.1 Kartläggning av VOC  
 

Kartläggningen över använda förrådskemikalier hos Volvo CE i Braås under 
första kvartalet år 2021 redogör för utsläpp av VOC. VOC kan vara skadligt 
för både hälsa och miljö. Dels så kan VOC lätt komma in i människokroppen 
genom andningsorganen på grund av deras höga flyktighet och kan då vara 
farligt för blod, lever, andningsorgan och nervsystemet. VOC kan i närvaro 
av kväveoxider (NOx) och solljus även bidra till bildandet av marknära ozon. 
Marknära ozon är i sin tur ett av de största regionala miljöproblemen i Europa 
och kan leda till skador på växtlighet. Därför bör utsläpp av VOC analyseras 
utifrån både ett hälsoperspektiv i form av dess direkta negativa påverkan på 
människors hälsa, men även dess förmåga att bidra till bildandet av marknära 
ozon. 
 
Från tabell 6.1 framgår det att en övervägande del av förrådskemikalierna som 
bidrog mest till VOC-utsläpp, i förhållande till varandra, hos företaget är av 
typen aerosoler. Två produkter som sticker ut från övriga är en 
rengöringsspray och en svetsspray med sina bidrag av VOC på ca 40 000 
respektive 21 000 gram. Ur ett hälsoperspektiv kan dessa därför vara 
fördelaktiga att prioritera vid utfasningsarbete av den anledning att 
människors hälsa kan påverkas negativt om långvarig exponering av VOC 
förekommer.  
 
Exempel på ämnen som kan ge upphov till irritation i ögon, hud och 
andningsvägar, samt orsaka nervskador och cancersjukdomar är: bensen, 
toluen, etylbensen och xylen. Xylen är ett ämne som har identifierats i några 
kemikalier i de fall där VOC har beräknats utifrån produktens beståndsdelar. 
Till exempel i artikel 12, se bilaga 4 och artikel 51, se bilaga 17. De båda 
artiklarna består av ca 75 % xylen och kan därför vara fördelaktiga att 
prioritera vid utfasning av kemikalier ur ett hälsoperspektiv. Dock visar 
kartläggningen att artiklarna används i en liten utsträckning som gör att de 
totala utsläppen av VOC från artiklarna inte överstiger det skapade 
gränsvärdet på 500 gram per artikelgrupp.   
 
Vid utfasning av xylen finns också andra aspekter att ta hänsyn till. Substitut 
till xylen har funnits under många år, men i de allra flesta fall är deras 
effektivitet och prestanda betydligt sämre än de produkter som de är avsedda 
att ersätta. Vid utbyte till mindre skadliga substitut finns även en ekonomisk 
aspekt. Att byta kemikalier till ersättare kan innebära att anpassning av 
fabrikens utrustning krävs och således vara en mycket kostsam process som 
kräver stora investeringar. 
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Olika ämnen har olika förmåga att bilda ozon och rangordningar av VOC har 
genomförts i olika studier för att avgöra dess förmåga att bilda ozon. En metod 
för att rangordna VOC är POCP-beräkningar som står för, Photochemical 
Ozone Creation Potential. POCP ger ett mått på förmågan hos VOC att bilda 
ozon i förhållande till andra VOC. Institutet för Vatten- och 
Luftvårdsforskning (IVL), har genomfört en analys av POCP-konceptet och 
förändringar i ozonbildningen från olika VOC har undersökts i olika miljöer. 
Studierna har utförts så att de ska spegla variationer av miljöer som 
uppkommer inom Europa. Studien visar att bakgrundsemissionerna av NOx 
och VOC påverkar POCP-värdena i hög grad.  

En del av studien från IVL:s resultat redovisas i tabell 3.1. Från tabellen kan 
de ämnen som rangordnades som mest effektiva ozonproducenterna från de 5 
olika miljöerna avläsas. Det framgår att de mest effektiva ozonproducenterna 
är isopren i alla miljöer förutom den som kallas E, där hamnar ämnet på andra 
plats i rangordningen. 2-metyl-2-buten, 2-Penten och 1-Buten hamnar också 
högt i rangordningen, jämfört med övriga VOC som ingick i studien. De 
grupper som rangordnades som de mest kraftigt verkande ozonproducenterna 
var alkener följt av alkaner och aromater. Kartläggningen av 
förrådskemikalierna hos företaget visar att 19 produkter överstiger det utsedda 
gränsvärdet som uppgår till 500 gram VOC. Dessa utses därför till de 
produkter som bidrar förhållandevis mest till utsläpp av VOC. Det behöver 
nödvändigtvis inte betyda att de har den största negativa påverkan på miljön 
med avseende på bidrag till bildandet marknära ozon. 

Som tidigare nämnts framgår det från resultatet av kartläggningen att två av 
förrådskemikalierna sticker ut med sina bidrag av VOC-utsläpp utifrån 
användningen hos företaget. En av dessa är en svetsspray som har ett beräknat 
VOC-innehåll utifrån beståndsdelarna, se bilaga 25. Från beräkningen 
framgår det att butan och aceton är de två ämnen som klassas som VOC i 
produkten. Butan ingår i gruppen alkaner och enligt studien som utförts av 
IVL är alkaner den grupp av VOC som är näst mest benägen att bilda ozon i 
förhållande till andra VOC. Aceton har lägre rankning och hamnar utanför 
nummer 21 i rangordningen, se tabell 3.1. För att genomföra en analys av 
VOC-utsläpp med avseende på bildandet av marknära ozon bör alltså varje 
beståndsdel undersökas mer specifikt för att uppnå optimala slutsatser.  

7.2 VOC från detaljmåleriet 

Enligt de BAT-slutsatser som har införts i Sverige har olika referensvärden 
fastställts. Dessa representerar värden som uppkommer vid användning av 
den bästa tillgängliga tekniken, se tabell 3.4. Från erhållen data från företaget 
framgår det hur många gram VOC som genereras från företagets detaljmåleri 
per dag från användningen av färgprodukter. I beräkningarna under avsnitt 
5.3.3 beräknas utsläppen VOC per kvadratmeter färglagd yta till X gram. 
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Värdet kan jämföras med de BAT-AEL värden som införts, se tabell 3.5. De 
utsläppsnivåer som motsvarar den bästa tillgängliga teknik för totala VOC-
utsläpp från lackering av fordon presenteras för olika fordonstyper och bland 
dessa ingår inte dumprar. Fordonstyper som presenteras är personbilar, lätta 
lastbilar, lastbilshytter, lastbilar och bussar. Dumprarna som tillverkas 
jämförs därför med lätta lastbilar och lastbilshytter för att få en ungefärlig 
uppfattning. BAT-AEL årsmedelvärde för dessa uppgår till 8-40, respektive 
10-40 g VOC/m2. Det beräknade värdet för detaljmåleriet hamnar inom 
intervallet som representerar den bästa tillgängliga tekniken för lackering av 
fordon.  

7.3 Slutsatser för utsläpp av VOC 

Utsläpp av VOC från produktanvändning inklusive lösningsmedel uppgick i 
Sverige år 2019 till 50 800 ton, se figur 3.1. Enligt naturvårdsverket kommer 
38 procent av utsläppen av de totala utsläppen av VOC i Sverige år 2019 från 
avdunstning av lösningsmedel från olika produkter. Användning av organiska 
lösningsmedel har visat sig vara den primära industriella källan till utsläpp av 
VOC. Därför är det mycket relevant att kartlägga all användning av 
kemikalier från företag och industrier. Från studier av VOC och dess förmåga 
att bidra till bildandet av marknära ozon har gruppen alkener utsetts till de 
mest kraftigt verkande ozonproducenterna. Produkter som innehåller dessa 
ämnen kan därför vara fördelaktiga att prioritera vid utfasning- eller 
substitutionsarbete.  
 
Studie av IVL visar att den mängd ozon som bildas variera kraftigt beroende 
på rådande luftmiljö och meteorologiska förhållanden. En del av studiens 
resultat redovisas i tabell 3.1 och från tabellen kan de ämnen som 
rangordnades som de mest effektiva ozonproducenterna från de 5 olika 
miljöerna avläsas. Det framgår att de mest effektiva ozonproducenterna är 
isopren i alla miljöer förutom den som kallas E, där hamnar ämnet på andra 
plats i rangordningen. 2-metyl-2-buten, 2-Penten och 1-Buten hamnar också 
högt i rangordningen, jämfört med övriga VOC som ingick i studien. 
Kemikalier som innehåller dessa ämnen kan också vara fördelaktiga att 
prioritera vid utfasning- eller substitutionsarbete för att inte bidra till bildandet 
av marknära ozon. 
 
EU:s direktiv om marknära ozon från 2002/3/EG kräver mätningar av 
ozonbildande ämnen. I tabell 3.3. redovisas VOC som rekommenderas för 
mätning av naturvårdsverket handbok. Ämnen som redovisas i tabellen är 
bland annat etan, eten, etyn, propan och propen. Vid utfasningsarbete av 
kemikalier kan produkter med innehåll av följande ämnen därför vara 
fördelaktiga att prioritera. 
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7.4 LCA av färgprodukter 

Resultaten från LCA-processen visade att det är vid användningen av 
färgprodukterna som störst påverkan görs. Detta beror antagligen på att 
lösningsmedlet i färgen som dunstar vid användningen renas och förbränns 
hos företaget. Beståndsdelarna i färgprodukterna släpper ut allra mest 
koldioxidekvivalenter vid förbränning hos företaget eftersom att det som går 
till avfall och som förbränns i cementindustrin är en mindre del. 
Förbränningen av produkterna innebär att beståndsdelarna i produkterna 
reagerar med syre och kan potentiellt bilda koldioxid eller andra växthusgaser 
som kan påverka miljön. 

Förbränningen hos Avfallsföretaget var det delsteg som hade näst störst 
miljöpåverkan men var bara ungefär en tredjedel av förbränningens 
miljöpåverkan.  

Tillverkningen av färgprodukterna visade sig generera förhållandevis lite 
utsläpp av CO2. Detta kan bero på de antaganden som gjordes för beräkningen 
av CO2-utsläppen utgick från en LCA på lösningsbaserad färg från IVL där 
tekniker och framställningsprocesser antagligen inte är samma som för den 
framställningen som Färgleverantören har. Ingen hänsyn har tagits till 
råvaruutvinningen och detta påverkar de beräknade utsläppen för 
tillverknings-stadiet i livscykeln. Antagligen blir utsläppen i verkligheten 
större för just tillverkningen under livscykeln för produkterna.     

Eftersom inte alla delar i LCA-processen kan tas med på grund av dels 
tidsramen, saknad av modelleringsprogram och tillgänglig information är det 
svårt att få en fullständig och komplett LCA av färgprodukterna. Med 
avgränsningarna som gjorts har ändå ett resultats uppnåtts och målet att 
fördjupa kunskapen om färgprodukternas livscykel är uppnådd.  

Vid lagringen av färgen har tiden som färgprodukterna lagras beräknats, samt 
ytan antagits och detta kan möjligtvis ge felaktiga beräkningar, men eftersom 
lagring inte är en huvuddel i LCA-processen så accepteras det i denna analys. 

Eftersom beräkningarna gjorts för hand och utan ett modelleringsprogram kan 
även beräkningar gjorts fel och utan en och samma databas till varje steg i 
LCA-processen kommer värdena att skiljas från varandra jämtemot om alla 
stegen var modellerade i ett program med en och samma databas. Om mer 
LCA-processer ska genomföras rekommenderas ett moduleringsprogram då 
detta underlättar beräkningar och felmarginalerna minskas. 

Eftersom alla de beståndsdelar som finns i färgprodukterna inte har beräknats 
med i LCA-processen är det självklart CO2-utsläpp som kan ha missats. Alla 
ämnen som färgprodukterna innehåller är heller inte med i SDB vilket kan ses 
då två av produkternas innehåll inte kommer upp till 100 % och det innebär 
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också bortfall av de eventuella CO2-utsläpp som hade kunnat bli av de okända 
ämnena. Ämnen som inte inkluderas på SDB har inte beräknats i detta arbete. 

7.5 Minska utsläpp av CO2e 

Utsläppen av koldioxidekvivalenterna görs främst vid torkning/användandet 
av färgprodukterna. 

Xylen, etylbensen och bisfenol A kan med fördel fasas ut från 
färgprodukternas livscykel eftersom det enligt den danska rapporten och IVL 
utgör mest CO2-utsläpp i lösningsbaserad färg. Xylen utgör även störst mängd 
av de substanser som klassas som miljöfarliga och bör därför vara det ämne 
som prioriteras vid substitutions-arbete. Bisfenol A är ett miljö- och 
hälsofarligt ämne som med stora fördelar bör fasas ut eftersom det är 
hormonstörande och farligt att arbeta med för människor. 

Det finns ny teknik för att måla komponenter till fordon hos Volvo. På en 
systerfabrik används en teknik som kan vara av intresse för Volvo CE i Braås 
att kolla närmare på. Arbetsmiljöperspektivet kan analyseras mer då 
färgprodukterna som den tekniken använder kan innehålla hälsofarliga 
ämnen. 

I jämförelse mellan lösningsbaserad och vattenbaserad färg är vattenbaserade 
färgen mer fördelaktig ur miljösynpunkt då färgen genererar i mindre utsläpp 
av CO2e. Att byta till vattenbaserad färg kan därför ha en positiv effekt på 
bland annat miljön, men det är många andra faktorer som också bör räknas in 
när färgprodukter ska väljas. Företag vill ofta optimera sin tillverkning och 
för att tillexempel tillverka så många fordon som möjligt under en viss tid 
krävs det att bland annat att torktid är kort och att färgen håller över tid. Det 
finns dock även vissa hälsorisker med vattenbaserad färg då det kan utveckla 
astma och allergier hos barn samt förhindra reproduktionen för män och 
kvinnor. För att få mer förståelse om vattenbaserad färg kan en ny LCA 
utföras med fokus på att jämföra lösningsbaserad färg och vattenbaserad färg. 

7.6 Slutsatser för LCA 

Den slutsats som kan dras efter LCA-processen är att de största utsläppen av 
koldioxidekvivalenter sker vid användningen hos företaget på grund av att 
lösningsmedlet förbränns där. Ämnen som xylen och etylbensen bidrar 
mycket till dessa växthusgaser vid förbränningen. Bisfenol A bidrar också till 
mycket växthusgaser, men i detta fall är det en så pass liten mängd i 
färgprodukterna så den anses inte bidra mycket till utsläppen. För att minska 
dessa utsläpp är ett alternativ att byta den lösningsbaserade färgen till 
vattenbaserad färg. 
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För vidare arbete med en livscykelanalys för färgprodukterna kan ett 
modelleringsprogram användas för att få en mer specifik bild av vart 
utsläppen sker. Vissa värden vid beräkningarna av LCA:n har hämtats från 
liknande referenser och dessa kan även granskas mer och det kan möjligtvis 
finnas mer relevanta referenser att ersätta de som använts med. 
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BILAGA 1 - Produkt nr: 3 

 
Figur 9.1. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.1. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) Kokpunkt vid NTP (°C) 

Propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 >97,5 82 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.1. I tabell 9.1 
sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas som 
VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 97,5 
% av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. Kokpunkter vid 
NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 2 - Produkt nr: 6 

 
Figur 9.2. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.2. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Etanol 64-17-5 200-578-6 70 78 78 

Propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 20 82 82 

Hydrocarbons, 
C9-C10  927-241-2 10 110-190 150 

Butanon 78-93-3 201-159-0 5 79,6 79,6 

Hydrocarbons, 
C3-C4 

68512-
91-4 270-990-0 30 -161- -0,5 -80,75 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.2. I tabell 9.2 
sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas som 
VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till max 
100% av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. Kokpunkter 
vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 3 - Produkt nr: 11 

 
Figur 9.3. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.3. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt 
(%) 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Butan & 
isobutan 106-97-8  58 -1 -1 

Butylacetat 123-86-4  10 126 126 

Nafta 
(petroleum) 

64742-82-
1  8,9 90-230 110 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.3. I tabell 9.3 
sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas som 
VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 76,9 
% av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. Kokpunkter vid 
NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 4 - Produkt nr: 12 

 
Figur 9.4. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.4. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Xylen 1330-20-7 <75 136-144 140 

Butan-1-ol 200-751-6 <20 118 118 

Etylbensen 100-41-4 <20 136 136 

Toluen 108-88-3 <1 110 110 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.4. I tabell 9.4 
sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas som 
VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 100 
% av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. Kokpunkter vid 
NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 5 - Produkt nr: 17 

 
Figur 9.5. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.5. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Hydrocarbons, 
C3-C4 

68512-91-
4 

270-990-0 30 -161- -0,5 -80,75 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.. I tabell 9.5 
sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas som 
VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 30 % 
av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. Kokpunkter vid 
NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 6 - Produkt nr: 18 

 
Figur 9.6. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.6. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Nafta 
(petroleum) 64742-82-1 265-185-4 100 90-230 110 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.6. I tabell 9.6 
sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas som 
VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 100 
% av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. Kokpunkter vid 
NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 7 - Produkt nr: 19 

 
Figur 9.7. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.7. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

(ethylenediox
y)dimethanol 3586-55-8 222-720-6 10 158,8 158,8 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.7. I tabell 9.7 
sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas som 
VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till max 
10 % av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. Kokpunkter 
vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 8 - Produkt nr: 20 

 
Figur 9.8. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.8. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

C10-C13   0,3 186-214 200 

C11-C12   10 179-191 185 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.8. I tabell 9.8 
sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas som 
VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till cirka 
10 % av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. Kokpunkter 
vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 9 - Produkt nr: 32 

 
Figur 9.9. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.9. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

- - - - - - 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.9. I tabell 9.9 
sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas som 
VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 0 % 
av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. Kokpunkter vid 
NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 10 - Produkt nr: 33  

 
Figur 9.10. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.10. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Etanol 64-17-5 200-578-6 100 78 78 

Propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 30 82 82 
1-Propoxy 
Propanol-2 1569-01-3 216-372-4 5 149,4 149,4 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.10. I tabell 
9.10 sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas 
som VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 
max 100 % av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. 
Kokpunkter vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 11 - Produkt nr: 34  

 
Figur 9.11. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.11. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Nafta 
(petroleum) 

64742-48-
9 265-150-3 30 175-240 207,5 

Butan 106.97-8 203-448-7 60 -1 -1 

Propan 74-98-6 200-827-9 - -42 -42 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.11. I tabell 
9.11 sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas 
som VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 
max 90 % av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. 
Kokpunkter vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 12 - Produkt nr: 39 

 
Figur 9.12. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.12. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Etanol 64-17-5 200-578-6 <1 78 78 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.12. I tabell 
9.12 sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas 
som VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 
max 1 % av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. 
Kokpunkter vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 13 - Produkt nr: 40 

 
Figur 9.13. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.13. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Aceton   100 56 56 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.13. I tabell 
9.13 sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas 
som VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 
100 % av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. Kokpunkter 
vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 14 - Produkt nr: 43 

 
Figur 9.14. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.14. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Kolväten 
C10-C13  919-164-8 99 186-214 200 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.14. I tabell 
9.14 sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas 
som VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 
max 99 % av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. 
Kokpunkter vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 15 - Produkt nr: 45 

 
Figur 9.15. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.15. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

- - - - - - 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.15. I tabell 
9.15 sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas 
som VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 
0 % av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. Kokpunkter 
vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 16 - Produkt nr: 47 

 
Figur 9.16. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.16. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Propylenglykol 57-55-6 200-338-0 30 184 184 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.16. I tabell 
9.16 sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas 
som VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 
30 % av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. Kokpunkter 
vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 17 - Produkt nr: 51 

 
Figur 9.17. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.17. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Xylen 1330-20-7 <75 136-144 140 

n-butanol 71-36-3 <25 118 118 

etylbensen 100-41-4 <19 136 136 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.17. I tabell 
9.17 sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas 
som VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 
max 100 % av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. 
Kokpunkter vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 18 - Produkt nr: 52 

 
Figur 9.18. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.18. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Etanol 64-17-5 200-578-6 70 78 78 

Isopropanol 67-63-0 200-661-7 10 82 82 
Tert-Butyl 
alkohol 75-65-0 200-889-7 1 83 83 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.18. I tabell 
9.18 sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas 
som VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 
max 81% av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. 
Kokpunkter vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 19 - Produkt nr: 53 

 

 
Figur 9.19. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.19. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Nafta 
(petroleum) 

64742-82-
1 265-150-3 9 90-230 110 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.19. I tabell 
9.19 sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas 
som VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 
max 9% av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. 
Kokpunkter vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 20 - Produkt nr: 56 

 
Figur 9.20. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.20. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

- - - - - - 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.20. I tabell 
9.20 sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas 
som VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 
0 % av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. Kokpunkter 
vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 21 - Produkt nr: 58 

 
Figur 9.21. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.21. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Paraffins(petro
leum), C5-20 64771-72-8 265-233-4 <10 175-240 207,5 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.21. I tabell 
9.21 sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas 
som VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 
max 10 % av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. 
Kokpunkter vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 22 - Produkt nr: 59 

 
Figur 9.22. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.22. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Etanol 64-17-5 200-578-6 100 78 78 

Propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 20 82 82 

Butanon 78-93-3 201-159-0 10 79,6 79,6 

Aceton 67-64-1 200-662-2 5 56 56 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.22. I tabell 
9.22 sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas 
som VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 
100 % av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. Kokpunkter 
vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 23 - Produkt nr: 60 

 
Figur 9.23. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.23. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Carbonic acid 21829-52-7 244-600-2 5 103 103 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.23. I tabell 
9.23 sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas 
som VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 
max 5% av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. 
Kokpunkter vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 24 - Produkt nr: 62  

 
Figur 9.24. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.24. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

- - - - - - 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.24. I tabell 
9.24 sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas 
som VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 
0% av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. Kokpunkter vid 
NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. 
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BILAGA 25 - Produkt nr: 69  

 
Figur 9.25. Utklipp från säkerhetsdatablad som tillhör den produkt som VOC  
beräknas för 

 

Tabell 9.25. Sammanställning av ämnen från SDB som klassas som VOC samt 
tillhörande kokpunkt.  

Ämne CAS-nr EG-nr Vikt (%) 
maxvärde 

Kokpunkt vid 
NTP (°C) 

Medelvärde 
kokpunkt 

Butan 106-97-8 203-448-7 60 -1 -1 

Aceton 67-64-1 200-662-2 60 56 56 

 

Produktens innehåll av VOC beräknas utifrån SDB, se figur 9.25. I tabell 
9.25 sammanställs de ämnen som utifrån kokpunkten vid NTP kan klassas 
som VOC då de understiger 250°C. Värdet för VOC i produkten uppgår till 
100 % av vikten. Beräkningarna är endast ett ungefärligt värde. Kokpunkter 
vid NTP har hämtats från databasen ECHA [48]. Alla ämnen som kan 
klassas som VOC sammanställdes inte i tabell 9.25 eftersom dessa inte 
påverkade resultatet som redan uppgick till max (100%).
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