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Sammanfattning 

Pipelife Sverige AB, som är en del av Pipelife International, har två fabriker varav en ligger i 

Ljung och en i Ölsremma. Företaget tillverkar plaströr för en mängd olika 

användningsområden. Rören tillverkas huvudsakligen av termoplasterna PVC 

(polyvinylklorid, PE (polyeten)och PP (polypropen). Pipelife har i början av 2011 köpt in ett 

webbaserat kemikalieregister från företaget Intersolia med namnet iChemistry. Syftet med det 

här arbetet är att uppdatera varje kemikalie som företaget använder sig av med information 

och därefter göra riskbedömningar på dessa. Riskbedömningarna innefattar alla kemikalier 

som används i Ljung och i Ölsremma, inklusive rengöring och städ.   

En kemisk riskkälla är något som kan skada hälsan eller orsaka en olycka där orsaken är 

kemisk. Alla företag där kemiska riskkällor kan förekomma är skyldiga att riskbedöma dessa. 

Det finns en stor mängd regler och bestämmelser kring kemiska riskkällor och grunden till 

dessa är föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker: Arbetsmiljöverkets författningssamling 

(AFS 2011:19). De risker som finns ska undersökas och åtgärder vidtas för att arbetet ska 

kunna utföras säkert. Riskbedömningsprocessen kan beskrivas på följande sätt: först 

dokumenteras vilka kemiska riskkällor som finns, vilka kemiska egenskaper de har och vilka 

föreskrifter det är som gäller. Därefter ska farliga situationer identifieras och val av åtgärder 

göras.  

Flera myndigheter och förordningar styr hanteringen av kemikalier idag. I EU:s 

kemikalielagstiftning, som upprätthålls av ECHA (European Chemical Agency), ingår Reach 

som reglerar kemikalier och deras användning från tillverkare till slutanvändare. 

Arbetsmiljöverkets uppgift är, utifrån de yttre ramar som riksdagen beslutat, att utforma lagen 

på detaljnivå och se till att alla företag tar ansvar och följer arbetsmiljölagen.   

iChemistry är ett kemikaliehanteringssystem för riskbedömningar som tillhandahålls av ett 

företag inom IT-branchen som heter Intersolia. iChemistry REGISTER är den grundläggande 

nivån som kan byggas på med någon av de mer avancerade varianterna SERVICE, 

COMPLIENCE eller MANAGER. Arbetet sker via webben och uppkoppling på internet 

krävs för att få tillgång till databaserna. Varje företag designar sin egen organisation med 

lämpligt antal grenar, exempelvis med en gren för varje avdelning och inventerar därefter in 

sina kemikalier. Varje kemikalie har sin egen sida där information om hantering, lagring, 

skyddsutrustning och riskbedömning görs. Genom att riskbedöma kemikalien utifrån dess 

riskfraser fås en rättvisande bild av om och hur en kemikalie är farlig.  

De farligaste kemikalierna har i denna rapport sammanställts i bilaga 2 och Pipelife skall 

utifrån det här försöka byta ut de farligaste kemikalierna mot mindre farliga eller helt ofarliga 

kemikalier. Nästan 350 kemikalier har riskbedömts och av dessa är det cirka 40 stycken som 

klassas som farliga för hälsan. De miljöfarliga kemikalierna är något fler, cirka 80 stycken. 

Resultatet av riskbedömningarna visar att skaderisken är mycket låg. Regler för 

avfallshantering och arbetstagarnas närhet till iChemistry är omständigheter som bidrar till att 

Pipelife har en bra och förhållandevis säker arbetsmiljö kring sina kemikalier.  
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1. Inledning 

Pipelife Sverige AB är en del av Pipelife International, en av de ledande 

plaströrsproducenterna i Europa idag. Företaget har 2400 anställda i världen varav 180 i 

Sverige. Pipelife tillverkar huvudsakligen sina produkter av termoplasterna PVC 

(polyvinylklorid, PE (polyeten)och PP (polypropen). Den huvudsakliga produktionen består 

av extrudering och formsprutning.  

Sedan våren 2011 har Pipelife köpt in och använt sig av iChemistry Register, ett webbaserat 

kemikalieregister från IT-företaget Intersolia. Syftet med det här examensarbetet var att 

tillsammans med Pipelife Sverige AB göra riskbedömningar på företagets samtliga 

kemikalier. Arbetet utfördes i ett webbaserat kemikalieregister med namnet iChemistry 

Register och inkluderade båda enheterna: Ölsremma och Ljung. All personal på Pipelife som 

arbetar med eller har tillgång till kemikalier, ska kunna logga in i iChemistry. Arbetstagaren 

får då snabbt tillgång till all säkerhetsinformation kring de kemikalier som han eller hon 

kommer i kontakt med på arbetsplatsen. 

Med hjälp av de säkerhetsdatablad (SDB), som tillverkaren och/eller distributören 

tillhandahåller varje kemikalie, har säkerhetsinformation hämtats. Information kring 

hantering, lagring, skyddsåtgärder och avfallshantering har fyllts i för varje kemikalie på 

kemikaliens egen sida i registret. Med hjälp av den här informationen, kontakt med 

produktionen och uppgifter från Yvette Lennartsson (kvalitets- och miljöansvarig på Pipelife), 

har sedan riskbedömningar gjorts för de ungefär 350 olika kemikalier som företaget använder 

sig av.  

Det slutliga syftet är att Pipelife ska kunna byta ut de farligaste kemikalierna, både ur hälso- 

och miljösynpunkt, till andra mindre skadliga eller förhoppningsvis till helt ofarliga 

kemikalier. I bilaga 2 har de farligaste kemikalierna sammanställts, baserat på de 

riskbedömningar som gjorts och av följande riskfraser: 

 R 40 Misstänks kunna ge cancer  

 R 41 Risk för allvarliga ögonskador  

 R 42 Kan ge allergi vid inandning  

 R 43 Kan ge allergi vid hudkontakt 

 R 45 Kan ge cancer 

 R 46 Kan ge ärftliga genetiska skador 

 R 49 Kan ge cancer vid inandning 

 R 50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer  

 R 51 Giftigt för vattenlevande organismer  

 R 52 Skadligt för vattenlevande organismer  

 R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 

 R 58 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön 

 R 60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga 

 R 61 Kan ge fosterskador 

 R 62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga 

 R 63 Möjlig risk för fosterskador 

 R 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring 
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Innan riskbedömningarna utförs så har de många lagar och regler som finns kring kemikalier 

gåtts igenom. Det var viktigt att ta reda på vilka myndigheter och verk som styr över 

arbetsmiljön på företagen idag och vilka regler som gäller för hur, när och varför 

riskbedömningar ska göras. 

För att rama in arbetet innefattar riskbedömningarna de kemikalier som var inventerade i 

iChemistry från våren 2011 fram till och med den siste december 2012. Riskbedömningarna 

har utförts med hänsyn till kemikaliernas inre faktorer, varpå Pipelife själva kommer 

efterhand att implementera de yttre faktorerna samt mängden av varje kemikalie i iChemistry.  

Examensarbetet startade i mars 2012 vid mitt första besök på Pipelife Sverige AB i Ljung, 

några mil utanför Borås. Här har jag, med hjälp av min handledare Yvette Lennartsson, fått ta 

del av produktionen och de olika arbetsmiljöerna på företaget. Arbetet har utförts både 

hemifrån och direkt på plats i Ljung, där jag har haft tillgång till ett eget rum att arbeta i. Jag 

har blivit väl mottagen av alla jag mött på Pipelife och framförallt av min handledare Yvette.  

Samtlig information om företaget Pipelife och figurer från Intersolias kemikalieregister 

iChemistry, är godkända att använda i det här arbetet. 
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2.  Pipelife Sverige AB 

Pipelife International är en av de ledande plaströrsproducenterna i Europa idag. Företaget har 

sitt säte i Wien och har totalt 27 fabriker distribuerat på 27 länder i Europa och i USA. 

Pipelife har 2400 anställda i världen.  

”Företagets syfte är att öka vår livskvalitet genom att utveckla och tillhandahålla rörsystem 

för transport och skydd av vatten, vätskor och energi” 

Pipelife Sverige AB har två fabriker, en i Ljung och en i Ölsremma med totalt 180 anställda. 

Företaget tillverkar huvudsakligen sina produkter av termoplasterna PVC (polyvinylklorid, 

PE (polyeten)och PP (polypropen).  

Pipelife tillämpar huvudsakligen extrudering och formsprutning. De rör som tillverkas 

används inom områdena infiltrationssystem, kabelsystem, inomhusavloppssystem, 

tryckrörssystem, infrastruktursystem, dräneringssystem och markavloppssystem inklusive 

brunnar. Varje år bearbetar Pipelife mer än 30 000 ton plastråvara på de båda enheterna.  

Företaget är kvalitets- och miljöcertifierat under ISO 9001 och ISO14001.  

Pipelifes hemsida, www.pipelife.se, är väl utvecklad och innehåller samtlig information om 

företaget och produkterna men också installationsanvisningar för slutanvändaren (Pipelife, 

2012). 
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3. Riskbedömning – en viktig process i flera steg 

Ett återkommande begrepp, som är bra att kunna innan riskbedömningens olika steg beskrivs, 

är kemisk riskkälla. En kemisk riskkälla är något som kan skada hälsan eller orsaka en olycka 

där orsaken är kemisk. En kemisk riskkälla orsakar skador genom sina hälsofarliga 

egenskaper, sin temperatur, minskar syrehalten i luften, ökar risken för brand eller explosion 

samt vilka egenskaper kemikalien har beroende på vilket sätt den används eller förekommer. 

Det finns en stor mängd regler och bestämmelser kring kemiska riskkällor. Grunden är 

föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker; AFS 2011:19 (AFS är en förkortning av 

Arbetsmiljöverkets Författnings Samling) men för vissa av dessa riskkällor finns fler 

föreskrifter. En av dessa föreskrifter är hygieniska gränsvärden. Det finns också föreskrifter 

om asbest, bly, gaser, härdplaster, bekämpningsmedel med flera. Föreskrifterna innehåller 

också krav på åtgärder så som användning av arbetsutrustning, användning av personlig 

skyddsutrustning, utformningen av arbetsplatsen och första hjälpen.  

Inom EU finns en kemikalielagstiftning som gäller för alla länder i unionen och kallas Reach. 

Stora delar av den svenska kemikalielagstiftningen ersätts av Reach. Mer information om 

ECHA och Reach kommer längre fram i rapporten.  

Förutom alla föreskrifter och regler som nämnts innan ställer flera stora myndigheter krav vid 

kemikaliehantering. Dessa myndigheter är Strålsäkerhetsmyndigheten, naturvårdsverket, 

livsmedelsverket, läkemedelsverket, kemikalieinspektionen samt myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (Arbetsmiljöverket, 2013a). 

3.1 Varför ska riskbedömningar göras? 

Alla verksamheter där kemiska riskkällor kan förekomma är skyldiga att riskbedöma dessa. 

Syftet är att undersöka de risker som finns och därefter avgöra vilken typ av åtgärder som bör 

göras för att ett arbete ska kunna utföras säkert (AFS 2011:19 § 1). 

3.2 Hur ska riskbedömningen utföras?  

Det bästa är att först göra en översiktlig riskbedömning och samtidigt göra en uppdelning av 

verksamheten där varje mindre del kan bedömas var för sig. Vad omfattar bedömningen, 

personer, rum och vilka arbetsmoment ingår är nästa fas i riskbedömningen. Processen kan 

beskrivas i tre steg; 

 Steg 1: Vilka kemiska riskkällor finns det, vad har de för kemiska egenskaper och vilka 

föreskrifter är det som gäller?  

 Steg 2: Identifikation av farliga situationer. 

 Steg 3: Vilka åtgärder bör göras? 

3.3 När ska en riskbedömning utföras? 

När det finns ett nytt och ej tidigare bedömt arbete ska alltid en riskbedömning göras. Likaså 

vid förändringar av förutsättningar eller ny riskinformation. Bedömningarna ska göras 

regelbundet för att fånga upp erfarenheter. Även inför ett tillfälligt arbete och inför varje gång 

arbete ska påbörjas i en brunn, silo, cistern, lastutrymme eller liknande måste en 
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riskbedömning göras. För de riskkällor som inte är kända i förväg kan bedömningar av risker 

utföras för de hälsofaror som kan uppstå och därefter bestämma åtgärder för dem. Det här 

gäller för bland annat frätande syror och giftiga pulver (Arbetsmiljöverket, 2013b). 

3.4 Lagar och bestämmelser 

3.4.1  ECHA 

ECHA, the European Chemicals Agency, är den tillsynsmyndighet som genomför EU:s 

kemikalielagstiftning. ECHA vill att lagstiftningen ska vara till stor nytta för både människan 

och miljön.  

ECHA:s uppgift är att hjälpa företag att följa lagstiftningen, främja säker användning av 

kemikalier, uppmärksamma farliga kemikalier samt att informera kring och om kemikalier. 

Det är ECHA som har huvudansvaret för Reachförordningen och för CLP, the Classification, 

Labelling and Packaging regulation. CLP säkerställer att de risker som kemikalier har, 

kommuniceras ut till arbetstagare och konsumenter i hela EU. Det här sker genom tydlig 

klassificering och märkning. För mer information kring CLP rekommenderas ECHA:s 

hemsida http://echa.europa.eu/ (ECHA, 2013a). 

3.4.2 Reach 

Reach står för registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals och trädde i 

kraft den 1 juni 2007. Reach är en förordning som antogs för att förbättra skyddet av 

människors hälsa och miljön. Idén var att skydda mot de risker som orsakas av kemikalier 

samt att främja konkurrenskraften hos EU:s kemiska industri. Samtidigt främjas alternativa 

metoder för riskbedömning av ämnen och en minskning av djurförsök.  

Reach gäller för i princip alla kemiska ämnen. Ämnen som används i industriella processer 

och i vårt dagliga liv, de kemikalier som finns i artiklar såsom möbler, rengöringsprodukter, 

kläder och i elektronik. Reach påverkar därmed de flesta företag i EU direkt eller indirekt och 

lägger bevisbördan direkt på företagen. För att följa förordningen måste företag identifiera 

och hantera de risker som är förenade med de ämnen som de tillverkar och marknadsför inom 

EU. Företagen måste visa för ECHA hur ämnet kan användas säkert samt förmedla 

riskhanteringsåtgärder till användarna, både inom företaget och till konsumenterna. Om de 

identifierade riskerna inte kan hanteras kan myndigheterna begränsa användningen av ämnet 

eller ämnena på olika sätt. På lång sikt ska de farligaste ämnena bytas ut mot mindre farliga.  

Hur fungerar då Reach i praktiken? Jo, förordningen fastställer rutiner för insamling och 

utvärdering av information om egenskaper och risker av kemikalier. Varje företag måste 

registrera vilka ämnen de använder och samarbeta med andra företag som brukar samma 

ämnen. ECHA tar emot och utvärderar specifika ämnen och de stater som är medlemmar i EU 

utvärderar ämnena för att klargöra om det finns något hot mot människan eller mot miljön. 

Olika kemikaliemyndigheter och ECHA har vetenskapliga kommittéer som sedan bedömer 

hur riskerna med ämnena ska hanteras. Om riskerna bedöms som ohanterliga så kan 

myndigheterna förbjuda ett farligt ämne, begränsa användningen av ämnet eller kräva 

företagen ordnar med förhandstillstånd.  

Hur påverkar Reach de företag som direkt eller indirekt hanterar kemikalier? Ett företag kan 

ha en av fyra olika roller; tillverkare, importör, nedströms användare (översatt från engelskans 

downstream user = ett företag eller enskild individ som använder ett kemiskt ämne, antingen 

för sig självt eller i en blandning, under sin industriella eller professionella verksamhet) eller 

etablerat företag utanför EU.  
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För tillverkare av kemikalier, antingen för egen användning eller som exportör, finns flera 

viktiga uppgifter att ge och utföra enligt Reach.  

En importör som handlar kemikalier från länder utanför EU eller EES(Europeiska 

Ekonomiska Samarbetsområdet) kan ha skyldigheter enligt Reach. Det kan vara flera exempel 

som enskilda kemikalier, blandningar som ska säljas vidare eller färdiga produkter så som 

kläder, möbler eller varor tillverkade av plast.  

De flesta företag använder kemikalier, ibland utan att inse det och måste därför kontrollera 

sina skyldigheter om kemikalier hanteras i den industriella eller den professionella 

verksamheten.  

Företag som är etablerade utanför EU men exporterar varor till länder inom EU, är inte 

bundna av förpliktelser i Reach. Ansvaret för att kraven i förordningen uppfylls ligger helt 

hos importörerna. Det är företaget som importerar kemikalierna som har det yttersta ansvaret 

för registrering och hantering (ECHA, 2013b). 

Arbetsmiljöverket (AMV) sköter tillsynen av en del av Reach sedan den 1 juni 2008. AMV 

ska se till att artikel 35 i Reach följs. Artikel 35 innebär att arbetstagare och dess 

representanter har rätt att få information om kemiska ämnen och beredningar som de 

använder i arbetet eller kan exponeras för. AMV kontrollerar att säkerhetsdatablad finns 

tillgängliga och att arbetstagarna har fått information också för de ämnen som inte kräver 

SDB. AMV har rätt att meddela förelägganden och förbud för att artikel 35 ska följas 

(Arbetsmiljöverket, 2013c). 

3.4.3 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen (AML) bestäms av riksdagen. Lagen reglerar de yttre ramarna för 

arbetsmiljön på jobbet. Riksdagen har gett Arbetsmiljöverket i uppgift att reglera ramarna på 

detaljnivå. AMV ger ut föreskrifter och allmänna råd genom arbetsmiljöverkets 

författningssamling. Här finns de krav som ska gälla för arbetsmiljön preciserat. Dessa 

föreskrifter innefattar risker, fysiska och psykiska belastningar, farliga maskiner och 

kemikalier (Arbetsmiljöverket, 2013d). 

I AML finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Lagen reglerar också samverkan mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Enligt arbetsmiljölagen 1 § 1 är lagens ändamål att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöverket, 2013e). 

3.5 Riskbedömning - steg för steg 

3.5.1 Steg 1: Ta reda på vad som är farligt 

Vilka kemiska riskkällor finns eller kan bildas? För varje kemisk riskkälla som identifieras 

ska följande anges; riskkällans namn; det vill säga samma namn som används i märkningen, 

typ av farlighet, förvarings- och hanteringsplats, i sådant fall att det finns – hygieniskt 

gränsvärde, eventuella specifika regler samt vilket datum uppgifterna har antecknats.  

Alla kemiska produkter som säljs ska ha information om på vilket sätt de är farliga. Det är 

viktigt att läsa etikett- och produktinformationen. En kemisk produkt är kanske i sig inte farlig 

men kan bli farlig vid hanteringen, exempelvis då produkten hettas upp. Det kan bildas 

luftföroreningar vid arbete med produkten som kan vara mycket farliga eller vid en kemisk 

process kan syrgashalten i luften minska (Arbetsmiljöverket, 2013f). 
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3.5.2 Steg 2: Identifiera farliga situationer 

Om de farliga egenskaperna hos en riskkälla kommer till uttryck kan en skada uppstå. 

Exempelvis så kan ett brandfarligt ämne orsaka en eldsvåda. Den information som finns om 

en kemisk riskkälla hjälper till vid identifieringen av situationer där en specifik riskkälla kan 

orsaka skada. Samtidigt ska det gå att förutse vilka fel i en arbetssituation som kan inträffa 

och vilka konsekvenser som felen kan orsaka. Det är nödvändigt att ta med i beräkningen de 

avvikelser som kan förekomma i arbetet, vid exempelvis reparation, underhåll eller kanske 

vid ett strömavbrott.  

Farliga situationer kan orsaka skador på hälsan på olika sätt. En hälsofarlig egenskap orsakar 

skada efter en längre tid och tillräckligt stor mängd av riskkällan. Det kan ta alltifrån några 

sekunder till flera år för en skada att uppstå och olika individer är olika känsliga. Ohälsa kan 

vara bestående; allergi, nervskador eller lungsjukdomar samt obestående; tillfällig huvudvärk, 

ögonirritation eller illamående. Obestående ohälsa kan senare utvecklas till mer bestående 

skador vid längre tids exponering.  

För fysikalisk-kemiska egenskaper, som exempelvis brandfarlighet, behöver vissa 

förutsättningar finnas för att en farlig reaktion ska kunna uppstå. Koncentration, temperatur 

och energi är förhållanden som påverkar brandfarlighet. För den här typen av kemiska 

riskkällor ska följande undersökas och tas med i riskbedömningen; Skadlig exponering vid 

inandning, hudkontakt, förtäring eller stänk i ögonen. Bildning av antändbara luftblandningar, 

brandrisk och personskador på grund av reaktiva, explosiva eller materialförstörande 

egenskaper ska också tas med i beräkningen.  

De farliga situationerna ska riskbedömas med hänsyn till följande sex faktorer;  

1. Hur kan riskkällans farliga egenskaper komma i uttryck i hanteringen? 

2. Hur lång tid, hög halt och på vilket sätt en individ blir utsatt för riskkällan? 

3. Finns det flera kemiska riskkällor eller arbetsmiljöfaktorer som kan samverka och öka 

risken? 

4. Kan kemiska reaktioner uppstå med andra riskkällor eller material på arbetsplatsen? 

5. Finns det övriga faktorer som kan inverka - faktorer som personalens erfarenhet, stress 

eller brist på vidtagande av åtgärder? 

6. Tidigare erfarenheter från olyckor, ohälsa eller tillbud samt beredskapsövningar och 

medicinska kontroller? 

Det är mycket viktigt att ha fungerade rutiner för rapportering av olycksfall och ohälsa. När 

en rapport görs behöver den som är ansvarig genast bedöma om en ny undersökning behöver 

göras direkt. Arbetsmiljöverket har regler som säger att orsaker till allvarliga tillbud, ohälsa 

och olycksfall ska utredas och i vissa fall har företaget skyldighet att underrätta AMV om 

tillbud av allvarligare grad inträffar. Vilka tillbud som det här gäller för står i 

arbetsmiljöförordningens 2§ (Arbetsmiljöverket, 2013g). 

3.5.3 Steg 3: Bestäm vilka åtgärder som behöver göras 

När riskerna är identifierade ska det bestämmas vad som kan och ska göras för att minska 

dem. Det är tre viktiga punkter som ska följas, 

 Välja kemikalier som medför så låga risker som möjligt 

 Hålla nere antalet personer som blir exponerade för kemikalien 

 Mängden av högriskkemikalier ska hållas så låg som möjligt 
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Genom att välja bästa val av arbetsmetod, utrustning, tid och plats minskar också risken för 

exponering av kemikalien.  

Om det ändå finns risker kvar efter att åtgärderna vidtagits så kan det krävas att arbetet eller 

processen ska utföras i ett slutet system. Tekniska åtgärder eller att använda fjärrstyrning är 

exempel på vad som kan behöva göras för att minimera riskerna. Skyddsåtgärder såsom 

processventilation i anslutning till den kemiska riskkällan ska också utföras. Slutligen är det 

bäst om arbetet kan förläggas på en sådan tidpunkt att så lite personal som möjligt behöver 

närvara alternativt att använda personlig skyddsutrustning. Dock ska det här ske i minsta 

möjliga mån, det är de tekniska lösningarna som ska prioriteras (Arbetsmiljöverket, 2013h). 

Det är viktigt att vid en riskbedömning ta hänsyn till samtliga risker för ohälsa och olycksfall 

som kan uppstå vid hanteringen av kemikalier. Om en kemikalie ska bytas ut så kan det 

medföra att även arbetsmetoden behöver bytas ut mot en annan. Det ska alltså tas hänsyn till 

både metod och kemikalie när substitution övervägs. Den yttre miljön ska också tas med i 

beräkningen eftersom lagstiftningen för yttre miljö och arbetsmiljö gäller parallellt och ska 

uppfyllas samtidigt.  

Den form som en kemikalie har vid hantering är av stor vikt då risken för ohälsa kan öka om 

ämnet hanteras i pulverform istället för exempelvis i tablettform. Pulver ökar risken för 

dammbildning vilket leder till större risk för exempelvis lungskador för personal som hanterar 

kemikalien. Genom att överföra kemikalien från behållare till maskin med hjälp av pumpning 

minskar exponeringen och risken för stänk.  

Risken för olycksfall varierar med arbetsmetoden, exempelvis maskinell slipning av en yta 

kan medföra ökad risk i motsats till om man använder en kemikalie. Halkrisk ska också tas i 

beaktande samt bullernivån vid val av arbetsmetod.  

Hur städningen går till påverkar i allra högsta grad riskbedömningen. Vid dammbildning bör 

man välja en dammsugare istället för att sopa eller med hjälpa av tryckluft blåsa bort dammet. 

Genom att väga in hur det går att skydda sig mot en risk blir riskbedömningen mer 

rättvisande. Belastningsskador som kan uppstå av en felaktig arbetsställning kan vara svårare 

att skydda sig emot än en kemisk skada.  

Vid produktval ska den kemikalie som har den lägsta nivån av hälsofara väljas i den mån det 

är möjligt. Exempelvis vid sammanfogning av plaströrssystem ska limning undvikas och 

gummiringsfogning väljas, om det är tekniskt möjligt vill säga. Om det inte går att genomföra 

arbetet på annat sätt så ska valet av lim göras noggrant och med stor hänsyn till ämnets 

hälsofarlighet och samtidigt förebygga ohälsa genom åtgärder som personlig 

skyddsutrustning.  

Vid val av material ska, på samma sätt som val av produkt, det material väljas som påverkas 

minst eller ingenting av miljön och ämnena runt omkring. Slangar ska undvikas och istället 

ska fasta rörledningar användas. Fast installerade maskiner och arbetsredskap är oftast att 

föredra framför lösa. Det finns mer information att läsa om AMV:s föreskrifter kring 

användande av arbetsutrustning under AFS 2006 § 4 (Arbetsmiljöverket, 2013i). 
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3.6 Dokumentation 

Avslutningsvis i riskbedömningen är den viktigaste punkten: dokumentation. Av den 

informationen ska följande punkter framgå tydligt, 

 Vilka delar av verksamheten som ingått i undersökningen och riskbedömningen 

 I vilka situationer eller utrymmen en kemisk risk behöver elimineras eller minskas 

 Vilka skyddsåtgärder som ska göras när man utför olika typer av arbetsuppgifter och 

vilka skadebegränsande och avhjälpande åtgärder som ska vara förberedda 

 Vilka övriga åtgärder eller mer detaljerade undersökningar som är beslutade, vem som 

har ansvaret och när de ska vara klara 

 Vilka personer som deltagit i bedömningen 

 Tidpunkten för nästa planerade undersökning och riskbedömning, såvida det inte är en 

bedömning av ett tillfälligt arbete 

 Vilket datum dokumentet skrivits 

 Vem som i egenskap av ansvarig godkänt undersökningen och riskbedömningen. 

All dokumentation ska vara utformad på ett sådant sätt att arbetstagarna förstår 

riskbedömningen, även om de personligen inte har medverkat. Personalen ska veta vilka 

risker som utretts och vad följderna samt åtgärderna är. På AMV:s hemsida finns exempel 

på hur förteckningar och dokumentation kan se ut.  

När nästa riskbedömning ska göras beror på hur länge resultatet anses pålitligt, om det 

sker några tillbud eller fall av konstaterad ohälsa. Om det sker förändringar i 

verksamheten bör man se över om riskbedömningen ska göras om på nytt 

(Arbetsmiljöverket, 2013j). 
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4. iChemistry 

4.1  Intersolia 

iChemistry är ett kemikaliehanteringssystem som tillhandahålls av ett företag inom IT-

branchen som heter Intersolia. Företaget startade 1999 och har 55 anställda fördelade på fyra 

kontor i Sverige, Tyskland, England och Serbien. Intersolia erbjuder kvalificerade tjänster, 

utbildningar, och datasystem inom områdena hälsa, miljö och säkerhet vid hantering av 

kemiska produkter. Syftet är att effektivisera företags kemikaliehantering genom anpassning 

till kemikalielagarna. Kostnaderna minskar, säkerheten för de anställda ökar och likaså 

minskning av belastningen på miljön. iChemistry finns i fyra huvudversioner och kan 

skräddarsys och anpassas utifrån varje företags eget behov (Intersolia, 2013a). 

Intersolias databas innehåller information om mer än 200 000 olika kemiska produkter från 

mer än 10 000 olika leverantörer (Intersolia, 2013b). 

4.2  iChemistry REGISTER 

iChemistry REGISTER är ett webbaserat kemikalieregister. Registret bygger på ett IT-system 

och standardiserade tjänster. REGISTER är den grundläggande versionen av iChemistry som 

man senare kan byta ut till en mer avancerad variant. I fortsättningen används endast namnet 

iChemistry istället för iChemistry REGISTER. 

Idén är att ett företag ska kunna strukturera, effektivisera och förbättra sitt kemikaliearbete. 

Intersolia ser till att alla produktförteckningar stämmer och att det finns tillräckligt med 

riskinformation kring de ämnen företaget hanterar. Hela systemet baseras på de 

säkerhetsdatablad som varje kemikalie har. I iChemistry uppdateras SDB löpande av 

Intersolias egna avdelning för just SDB i samarbete med leverantörer av kemikalier 

(Intersolia, 2013c). 

Det finns flera versioner av iChemistry. REGISTER är den första nivån som sedan kan 

byggas på med fler skräddarsydda funktioner om företag så vill. Pipelife har idag den första 

nivån; REGISTER som kommer att förklaras mer ingående i kapitel 1.6. För att kunna få en 

uppfattning om möjligheterna och iChemistry:s kapacitet kommer här några korta 

beskrivningar av de olika nivåerna i registret; iChemistry COMPLIENCE är nästa steg efter 

den grundläggande nivån REGISTER. Här finns flera tjänster där fokus ligger på rådande 

lagkrav som tillgång till skyddsblad och etiketter samt funktioner för riskvärdering och 

koppling till myndighetslistor (Intersolia, 2013d). 

iChemistry SERVICE har samma tjänster som COMPLIENCE men med följande tillägg; 

Kunden lämnar uppgifter på vilka kemikalier som används och svarar på några grundläggande 

frågor om verksamheten. Intersolia gör mestadels av arbetet själva och uppmärksammar 

kunden på om något behöver åtgärdas. Intersolia ser till att någon i personalen blir instruerad 

på hur ärendet ska åtgärdas eller skickar egen personal till hjälp. Inventering och 

riskbedömning kan också ske från Intersolias sida eller utbildning om dessa. Det är behov, 

budget och önskemål som styr utformningen av Service (Intersolia, 2013e). 

iChemistry MANAGER är den högsta och mest avancerade nivån av iChemistry. Systemet 

används framförallt av tillverkare av kemikalier eller företag som hanterar kemikalier efter 

stramare riktlinjer. Verktyget är mycket omfattande och utgörs av, förutom tidigare nämnda 
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tjänster i SERVICE och COMPLIENCE, kontroll av kemikaliehantering, skapande av 

dokumentation och uppfyllande av externa och interna miljökrav.  

Mer information om kemikalieregistret iChemistry och företaget Intersolias återfinns på deras 

hemsida www.intersolia.com (Intersolia, 2013f).  

4.3 Tillvägagångssätt i iChemistry 

Arbetet i iChemistry sker via webben så det krävs uppkoppling på internet för att få tillgång 

till och kunna arbeta med databaserna. iChemistry är lösenordsskyddat och är endast 

tillgängligt för företaget som köper in tjänsten. Varje företag som anlitar Intersolia använder 

sig av olika kemikalier i olika mängder och på sin egen valda nivå i iChemistry. Pipelifes 

användarprofil är därför unik och skräddarsydd efter just deras produktion och behov. Nu 

följer en stegvis förklaring om tillvägagångssättet av en riskbedömning i iChemistry.  

Det finns två olika användarprofiler, den ena är för administratören och den andra för 

personalen. I personalens användarprofil kan inga ändringar göras så tillvägagångssättet 

förklaras utifrån administratörens profil. Förklaring till alla rubriker och hur man använder 

dem förklaras kortfattat medans själva riskbedömningen klargörs mer utförligt.  

4.3.1 Steg 1: Logga in  

iChemistry:s inloggningssida ser ut enligt Fig 1. Efter ifyllning av användarnamn och 

lösenord kommer nästa bild som är startmenyn.  
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Steg 2: Startmeny 

 

 

Nu är inloggningen genomförd och nästa vy visas, se Fig 2. En sökruta med rullista finns där 

sökning av kemikalier kan ske genom att antingen skriva i en kemikalies produktnamn och 

nummer, registreringsnummer i Reach eller på leverantörsnamn exempelvis. Avdelningarna 

visas automatiskt i bokstavsordning; Ljung och Ölsremma som sedan kan expanderas för att 

finna samtliga underavdelningar för respektive fabrik.  

 Steg 3: Menyn och dess underkategorier 

 

 

Fig 3. Huvudmeny med funktioner i iChemistry (iChemistry, 2013c). 

Menyn har sex knappar representerade av följande underkategorier; överblick, organisation, 

inventering, riskbedömning, förteckning och dokument som alla visas i Fig 3.  

Varje knapp används efter att valet av önskad avdelning gjorts. Funktionerna för varje knapp 

beskrivs kortfattat här, 
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Överblick – Total överblick för hela Pipelife, alltså antal avdelningar, inventerade produkter 

och hur många olika leverantörer företaget använder sig av.  

Organisation – Här finns möjlighet att vid behov modifiera i företagsstrukturen, det vill säga 

lägga till eller ta bort avdelningar på företaget. 

Inventering – Samliga kemikalier kan här inventeras in, mängden som förbrukas samt 

mängden som finns på lagret. Pipelife inventerar in alla nya produkter med hjälp av den här 

funktionen.  

Riskbedömning – Används då en kemikalies egen sida ska uppdateras med information och 

då kemikalien ska riskbedömas, knappen förklaras mer ingående i kapitel 4.3.4 

Förteckning – Vid knappen förteckning listas alla produkter för vald avdelning i alfabetisk 

ordning. Det finns möjlighet att få de här förteckningarna över kemikalierna som xls-filer 

(Microsoft Exel) med en lätt knapptryckning, se bilaga 1. 

Dokument – Om det finns dokument med tekniska data till en specifik kemikalie, så finner 

man dem på den här rent informativa sidan. Ytterligare säkerhetsdatablad på engelska hamnar 

också under knappen dokument.  

Steg 4: Informationsdelen 

Från startmenyn görs valet av avdelning, som i det här exemplet faller på Ljung med dess 

underkategorier. Den kemikalie som ska uppdateras med information, för att senare 

riskbedömas, ligger i underavdelningen ”Produktion FS”. (FS är här en förkortning av 

formsprutning). Muspekaren sätts på länken och alla kemikalier som används i 

formsprutningen listas i alfabetisk ordning, se Fig 4. Vyn går att förstora så att också de 

farosymboler, som respektive kemikalie eventuellt är märkt med, går att granska.   

 

 

Fig 4. Vald avdelning samt vald underavdelning i iChemistry (iChemistry, 2013d). 

För att uppdatera en av kemikalierna väljs först meny och sedan knappen riskbedömning. En 

ny vy dyker upp där det går att utläsa om kemikalien är riskbedömd eller inte och i så fall 

vilken grad av risk som kemikalien har. Om det inte finns några kända hälso- eller miljörisker 
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enligt kemikaliens SDB, får kemikalien beteckningen ”Riskbedömning ej nödvändig”. Även 

om kemikalien inte behöver riskbedömas så ska ändå all information om hantering, lagring, 

skyddsåtgärder och avfallshantering finnas på kemikaliens egen sida. Samtlig information om 

hantering, relaterad direkt till produkten, är hämtad från kemikaliens SDB. Fakta som står i 

direkt relation till arbetsstället, exempelvis hur många personer och när som hanterar 

produkten, fås från Pipelife.   

Följande kemikalie har valts som exempel på hur information läggs till och hur en 

riskbedömning utförs i iChemistry: Fig 5. visar Oks 2661, en kemikalie som används för 

rengöring av metallytor i formsprutningen. Produkten är märkt med de tre farosymbolerna; 

miljöfarlig-, extremt/mycket brandfarlig- och hälsoskadlig/irriterande. Genom att klicka på 

länken Oks 2661 i kemikalieförteckningen fås kemikaliens egen informationssida upp. Här 

finns det flera funktioner som kan användas.  

En kemikalie med flera farosymboler, och i regel med fler risker, får per automatik en större 

sida än en kemikalie som är markerad med ”Riskbedömning ej nödvändig”. På grund av den 

stora mängd information som fås fram så visas sidan först i sin helhet. 

 

 

 

Fig 5. Oks 2661:s egen sida i iChemistry – helhetsvy (iChemistry, 2013e). 

De nya knapparna som nu visas på sidan är underlag, substitution, radera, ändra och signera. 

Varje enskild kemikalie har en likadan sida med likadana knappar och funktioner. Vid 

knappen underlag hittas kemikaliens SDB, substitutionsknappen visar eventuella alternativ till 

kemikalien. Kemikalien kan raderas om den inte längre ska användas, ändras vid behov samt 

signeras av administratören, det vill säga markeras som riskbedömd.  
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Fig 6. Egenskaper och hantering/arbetsmoment för Oks 2661 i iChemistry (iChemistry, 

2013f). 

I Fig 6. ses vilken kemikalie som är aktuell, i vilken avdelning som kemikalien arbetas med 

och längst upp till höger ses att kemikalien bedöms som medelstor risk. Hur kemikaliens 

riskbedömning har gått till tas upp sist i det här kapitlet.  

Under rubriken egenskaper står initialerna för de personer som har medverkat under 

riskbedömningen. Om tidigare tillbud har skett ska det finnas information om vad som hände, 

när och vilka åtgärder som vidtogs.  

Hantering/arbetsmoment visar vad kemikalien används till och hur det hanteras vid själva 

arbetsmomentet. Antal personer som använder kemikalien och hur ofta den används.  

 

Fig 7. Hanteringsinstruktioner och skyddsutrustning för Oks 2661 i iChemistry (iChemistry, 

2013g) 

Hanteringsinstruktionerna i Fig 7. talar om vilka förebyggande åtgärder som ska utföras i 

samband med hantering vid arbetstillfället, vid förvaring, vilken skyddsutrustning som ska 

användas och hur produkten och dess förpackning ska tas om hand vid sanering och avfall.  

Skyddsutrustningen visas som symboler, för Oks 2661 ska skyddsklädsel, skyddsglasögon 

och skyddshandskar användas. Vid rubriken personlig skyddsutrustning står det specificerat 

om något speciellt material som utrustningen ska bestå av. I det här fallet ska 

skyddshandskarna vara i nitril.  
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Fig 8. Annan, signatur och datum för Oks 2661 i iChemistry (iChemistry, 2013h). 

Näst längst ner på kemikaliesidan finns ett fält där övrig information kan läggas till och 

slutligen ett fält för signering och datum, se Fig 8. Datum för när sidan är skapad, senast 

ändrad, vem som har signerat och när. Riskbedömningen är giltig i maximalt tre år och bör i 

det här fallet göras om senast i början av maj 2015.  

Steg 5: Riskbedömningen 

Den information som nämnts tidigare ligger till grund för riskbedömningen i kommande 

exempel. Lägg märke till att en riskbedömning ytterst sällan eller aldrig ser likadan ut för 

samma kemikalie på olika avdelning eller olika företag. Med det här i åtanke tas nu ett 

exempel av hur själva riskbedömningen kan gå till. Vid bedömningen tas endast hänsyn till de 

rådande inre faktorerna, vid förutsättning att personalen följer säkerhetsföreskrifterna och 

använder rätt skyddsutrustning. Mängden kemikalie tas inte med i beräkningen men kommer 

senare att vara en del av det fortsatta arbetet med riskbedömningar av Pipelife. 

 

För att få en så rättvisande riskbedömning som möjligt läggs riskfraserna till från kemikaliens 

SDB istället för att bara utgå ifrån de farosymboler som produkten är märkt med. Riskfraser 

är en del av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) som leverantören måste 

märka sina kemiska produkter med. Mer information om riskfraser och märkning av 

kemikalier återfinns på Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se/  

Från Oks 2661:s säkerhetsdatablad har följande riskfraser med beteckning hämtats;  

 R12 Extremt brandfarligt 

 R38 Irriterar huden 

 R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön. 

 R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad 
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Ovan nämnda riskfraser återfinns i iChemistry och ger motsvarande risker enligt Fig 9.  

 

Fig 9. Risker och åtgärder för Oks 2661 i iChemistry (iChemistry, 2013i). 

Varje risk ska sedan modifieras och till att börja med ska sannolikhetsgraden väljas. En 

rullista med olika alternativ visas. Valet faller här på ”Osannolikt” eftersom inga 

antändningsskällor eller gnistbildare finns i närheten på den plats i produktionen där 

kemikalien hanteras, se Fig 10. 

 

Fig 10. Modifiering av risk: sannolikhet för brand vid användning av Oks 2661 (iChemistry, 

2013j). 
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Fig 11. Modifiering av risk: val av konsekvens vid brand för Oks 2661 i iChemistry 

(iChemistry, 2013k). 

Om det skulle börja brinna så skulle konsekvensen kunna bli ”mindre skada/sjukdom” baserat 

på att ämnet hanteras på en sådan plats i produktionen där risken för att branden ska sprida sig 

är nästintill obefintlig se Fig 11.  

Efter att valen av sannolikhet och konsekvens gjorts, visar riskbedömningen fram tills nu att 

kemikalien är en lågriskkemikalie med risktalet 50, markerat med rött i Fig 12. 
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Fig 12. Modifiera risk: låg risk med risktal 50 ur brandsäkerhetssynpunkt för Oks 2661 

(iChemistry, 2013l). 

Nästa steg är valet av faktor som vanligtvis ligger mellan 1-5 för kemikalier med låg risk i Fig 

12. Det är upp till riskbedömaren att välja faktorn utifrån de konsekvenser som risken medför. 

I det här fallet ses konsekvensen för brand som ganska allvarlig och faktorn väljs här till 

siffran 2. Återigen bör det nämnas att det sannolikt kommer att ske förändringar i 

riskbedömningen om hanteringen av kemikalien ändras på något sätt.  

Det finns också ett fält för kommentarer om någon specifik uppgift bör tilläggas. I fältet för 

engångsåtgärd kan det exempelvis stå att brandsläckare ska installeras och i nästkommande 

två fält vem som är ansvarig för att installationen blir gjord och tidpunkten när åtgärden ska 

vara klar.  

När risken för brand är bedömd väljer man okej och går vidare till nästa risk. Samtliga fyra 

risker bedöms på likande sätt och till slut får man en så rättvisande helhetsbedömning som 

möjligt av kemikalien Oks 2661.  
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Fig 13. Reslutat av riskbedömningen för Oks 2661 i iChemistry (iChemistry, 2013m). 

Fig 13. visar att Oks 2661 klassas som en kemikalie med ”medelstor risk”. Som resultatet 

visar så bedöms brand, hudirritation och miljöpåverkan som låg risk medans dåsighet bedöms 

som en medelstor risk. Det är alltid den största risken som kemikalien blir klassad efter, i det 

här fallet medelstor risk. Oks 2661 och alla andra kemikalier som är riskbedömda återfinns i 

bilaga 1. 

När samtlig information är inlagd och riskbedömningen är gjord ska sidan signeras av en 

person i ansvarsposition på företaget. Arbetet med riskbedömningar fortsätter sedan löpande 

genom alla avdelningar fram tills att alla kemikalier är riskbedömda. Uppdateringar sker 

samtidigt som förändringar sker i produktionen. En ny riskbedömning, eller uppdatering av en 

riskbedömning, ska göras så snart som möjligt efter att en ny kemikalie köpts in eller när ett 

nytt arbete påbörjas.  
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5. Diskussion 

Det finns en mängd lagar och regler kring hanteringen av kemikalier. Lagar kring kemikalier 

är ett krav för att företag ska ta sitt ansvar gentemot medarbetar och miljön runt omkring, dels 

inom företagets gränser men också utanför. Utan riskbedömningar skulle alla typer av 

arbetsplatser där kemikalier hanteras vara mycket farliga. Det är ett måste att de här lagarna 

och reglerna finns.  

En riskbedömning ser ytterst sällan eller aldrig likadan ut för samma kemikalie på olika 

företag. Det är miljön kring kemikalien som avgör hur låg eller hög en risk är för just den 

platsen där ämnet förvaras, hanteras eller produceras vid. Hos en plaströrstillverkare som 

Pipelife så hanteras självklart större mängder av exempelvis olika typer av plastråvara och 

färgadditiv än vad ett företag med en annan inriktning använder sig av. Mängden ämne är 

också av stor betydelse då stora mängder av en farlig kemikalie också ökar risken för att 

skada eller olycka ska inträffa.  

Datorprogram och kemikalieregister med riskbedömningsfunktioner som Intersolias 

iChemistry är mycket användbara verktyg. För företag med stor kemikaliehantering är de här 

verktygen ett måste för att kunna följa de höga krav som kemikaliehanterande företag har 

idag.  

Det går snabbt och lätt att få tillgång till en kemikalies riskbedömning. iChemistry:s tekniska 

fördelar ligger först och främst i designen. Det är enkla bilder och informationen är lättläst 

vilket är en stor fördel då inte alla är kemister. Arbetstagaren kommer snabbt fram till 

kemikaliens egen sida och får direkt tillgång till kemikaliens säkerhetsföreskrifter och 

eventuell skyddsutrustning via personalens användarprofil. För mer information har 

arbetstagaren också tillgång till kemikaliens säkerhetsdatablad. Det finns ett par tekniska 

nackdelar med iChemistry. Den första är saknaden av en knapp för att spara data under tiden 

som uppdateringar i informationen eller riskbedömningar görs på kemikaliens egen sida. En 

stor mängd information som inte sparats kan behöva skrivas in på nytt vilket hände mig ett 

flertal gånger. En sådan funktion, antingen genom en ”sparaknapp” eller per automatik, skulle 

spara mycket tid för administratören. Den andra tekniska nackdelen visar sig i samband med 

kemikalielistorna: den senaste kemikaliesidan jag har besökt blir inte markerad. Jag måste 

själv komma ihåg vilken kemikalie jag senast gjort uppdateringar på.  

Slutligen kan det konstateras att Pipelife idag använder en del farliga kemikalier men att 

säkerheten kring dessa är hög. Av de nästan 350 kemikalier som riskbedömts är det ungefär 

40 stycken kemikalier som klassas som farliga för hälsan och av dessa är det endast fem 

stycken kemikalier som är cancerframkallande, se bilaga 2. De miljöfarliga kemikalierna är 

något större till antalet, ungefär 80 stycken och de återfinns från sida 3 och framåt i bilaga 2. 

Riskbedömningarna visar, trots att en tredjedel av Pipelifes kemikalier klassas som farliga, att 

skaderisken och miljöpåverkan är mycket låg. Utformningen av produktionen, tydliga regler 

för avfallshantering och tillgängligheten av iChemistry är några av faktorerna som bidrar till 

att Pipelife har en bra arbetsmiljö. Förhoppningsvis kommer flertalet av de skadliga 

kemikalierna att kunna bytas ut mot andra mindre skadliga eller helt ofarliga alternativ så att 

antalet farliga kemikalier minskar. 
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6. Slutsats  

Efter att ha gått igenom de olika myndigheter, verk och många lagar som gäller kring all 

hantering av kemikalier så kan följande utläsas: Den drivande kraften för upprätthållandet av 

EU:s kemikalielagstiftning är tillsynsmyndigheten ECHA. Sedan juni 2007 är det 

Reachförordningen som styr all kemikaliehantering inom EU och det är 

kemikalieinspektionen som ansvarar för Reach i Sverige och ser till att företagen följer 

reglerna.   

Arbetsmiljölagen, som bestäms av vår riksdag, ger de yttre ramarna för vilka bestämmelser 

som gäller för miljön vi har på våra arbeten. Arbetsmiljöverket, som är en av 

arbetsmarknadsdepartementets myndigheter, har som uppdrag från regering och riksdag att se 

till att arbetsmiljölagstiftningen följs. Vilka föreskrifter som gäller för miljön på vår 

arbetsplats återfinns i Arbetsmiljöverkets författningssamling; AFS. 

Alla Pipelifes kemikalier som var inventerade i iChemistry till och med den 31 december 

2012 har nu varsin sida med information. Hur respektive kemikalie ska hanteras, förvaras och 

avfallssortteras går att finna med några få knapptryck och tillgång till internet. Varje 

kemikalie är också riskbedömd utifrån dess inre faktorer och kommer att uppdateras löpande 

av Pipelife. Registret är färdigt att använda av arbetstagarna i de olika miljöerna och 

avdelningarna på Pipelife.  

En mindre rapport med två stycken olika listor har sammanställts åt Pipelife och återfinns i 

bilaga 2. De farligaste kemikalierna är listade i två grupper där den ena är en förteckning över 

de kemikalier som är farliga för människan och den andra är en sammanställning av de 

kemikalier som är skadliga för miljön. Pipelife kommer att gå igenom sammanställningen av 

de hälsovådliga kemikalierna och se över om det finns alternativ till de farliga kemikalierna 

för substitution. Om inte, så ska åtgärder vidtas för att höja säkerheten vid hanteringen av de 

skadliga kemikalierna.  
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Bilaga 1: Kemikalieförteckning 

  Artikelnummer: Kemikalie: 

i8726 24ML 648  

i7448 Absol 

i3998 Acetylen (löst i lösningsmedel) 

i70703 Adekema Maskindiskpulver  

i85030 Adhesin J 1658-22 

i3011 AGA Leakfinder TL4 

i19741 Alu Stick 

i70732 Amoil 112 

i11688 Aquasol Plus 

i56514 Araldit DBF 

i70729 ARC 10 del A 

i70731 ARC 10 del B 

i17954 Argon-Helium-Nitrogen 

i29662 Artline Paint Marker - all colors 

i61026 Asaclean up 

i5682 Assa Låsspray 

i6601 Atal 

i54366 Autosol® Cream Polish (Kromglans) 

i10691 Autosol® Cream Polish (Polercreme) 

i70711 BA202E (Polypropen) 

i70802 Baerolub l-ko 

i70717 Baerolub PA 

i70716 Baeropan R 9462 RR/1 

i70722 Baeropan R 9628R 

i70719 BEC5012 (Polypropen) 

i9099 Belt grip remspray Aerosol  

i7384 Biosperse® 48L Mikrobiocid 

i8643 Biral (Visco grease hight temperature) 

i71541 Black PE MB 

i10217 BorECO BA212E (Polypropylene BorECO) 

i29286 BorSafe HE3490-LS  

i70774 Borstar ME 3440 

i5421 Bostik 1782 Kontaktlim 

i68396 BrakeCleaner 

i8412 Brakleen Aerosol 

i2324 Casco kontaktlim 

i3901 Castrol APS 2 

i4070 Castrol LMX Grease 

i20190 CCX-77 Blu Aerosol 

i46025 Certi Etch NF 

i5740 Chain Saw Oil 
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i70756 CIJ EA Top-Up 201-0001-254  

i70753 CIJ EA Top-Up 201-0001-753 

i70754 CIJ EA Washdown Solution 201-0001-755 

i2876 CIJ MK Washdown Solution 201-0001-702 

i10639 Cimstar 501-02 

i13250 Citronsyra 1-hydrat 

i12240 Coldmex 

i6670 Contact Cleaner Aerosol 

i12883 Copper paste aerosol 

i12028 Coratex HT Rengörningsemulsion 

i41930 Coratex Rengörningsemulsion 

i83641 CRC glass clean 

i41830 CRC Zink Primer spray 

i69999 CRICK 120 Aerosol 

i20577 CRICK 130 Aerosol 

i6449 CU-800 Copper paste 

i7403 Descalon 

i2415 Diesel (CAS 68334-30-5)  

i24263 Diklormetan 

i70723 DMA 600 

i20590 Dow corning -7 release compound 

i11289 Dowcal - 10 Heat Transfer Fluid 

i14471 Dragprovare/Rökutvecklingsrör 

i7572 Drewclean C705 

i16381 Drewgard® 315 Closed system treatment 

i49156 Easyline edge - all colours 

i41897 Eldningsolja 1 E10 & E32 

i70770 Eltex TUB 350-HM00 (PP Eltex 350 HM00) 

i69462 Eltex TUB172 

i15005 Enviroplus 3505 Cooling water treatment 

i70781 EOU41400 

i37240 EXXSOL D80 

i70780 EYU42455 

i70759 EYU42956 

i89484 Fasta glänsvaxer röda 

i10017 Finesse-it-polervätska3M 09639  

i28308 FIXXA Syntetisk förtunning 

i22053 Flänstätning orange 

i70782 FPO® PE Compound 239  

i47745 Fritt ventilerande blysyrabatterier 

i59866 Frostvätska 

i8567 Fuktskydd 775  

i39475 Gasol 

i12965 Gatusalt (Natriumklorid) 
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i70786 Genetron 134a (Kylmedium HFC-134a) 

i70788 

Genetron 407C (Kylmedium R-407c) (byt till art. nr. 

i13336) 

i70787 Genetron® 404A (Kylmedium R-404a) 

i13336 Genetron® 407C (R407C) 

i70744 Gleitmo 800 

i6001 Gleitmo 805 

i88434 Globex 80 

i9755 Grumme såpa grön 

i3023 Grumme såpa gul 

i7639 Grunda Rödsprit 

i34075 Gängolja Ridgid 5l  

i43452 Gängtätningspasta 

i15073 Hagmans Asfaltkitt 

i70683 Hagmans blank svart 

i4080 

Hagmans Carosol Tjockflytande Rostskyddsmedel F40 

spray 

i70662 Hasco Z 260  

i70698 HC Blau 590 502 

i70760 HCA 195.6808G PE/PP Brown 

i70750 HCA 195.7108G PE/PP Grey 

i70751 HCA 195.7508G PE/PP Brown 

i12907 Hermetite - all colours 

i70697 Heucobatch Black 990 021 

i70701 Heucobatch Copper brown 804 500 PO 

i70675 Heucobatch Dark grey 790 107 

i70692 Heucobatch Dust grey 737 500 PO 

i98968 Heucobatch Grey 790 508 PO 

i70676 Heucobatch Orange brown 823 265  

i70693 Heucobatch stabgrau 737 018 

i70689 Heucobatch staubgrau 737 011 

i70687 HeucobatchOrange 290 001  

i28857 HHS Drylube 

i29314 High Density Polyethylene  

i70777 High Density Polyethylene Black Eltex TUB121  

i70776 High Density Polyethylene Black Eltex TUB131N2010  

i70783 High Density Polyethylene Black Eltex TUB171  

i70779 Hostacom M2 N01 102942 

i29279 Hostalen CRP 100  PE 

i29280 Hostalen GM5010 T3 PE 

i29310 HPE125037C Svart Silicon Comp  

i7611 Hydraulic Oil HDZ 32 

i80492 Hylomar Standard 

i46098 Hypoid Gear Oil 80W90 LS GL5   
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i42478 IC-291BK Printing Ink 

i70769 Impact Copolymer Resin 433-NA00 

i13620 InkSource Make-Up Fluid 16-8425  

i42480 IR-291BK Printing Ink 

i17614 Isfritt  

i19648 Jif Professional Sanitet 

i47128 Jontec Tensol free QS 

i5712 K Release Pe Aerosol 

i70724 Kalciumkarbonat OM coated 

i13862 Kalciumkarbonat_OG_coated  

i36455 Kalciumkarbonat_ST_GNCC 

i34073 Katepal-tätklister/kitt (K36 tätklister/kitt) 

i28546 Kaustiksoda 

i6403 Kilremsspray 

i12423 Koncentrat av industriellt avfettningsmedel 

i6618 Kontaktspray  

i6010 Kresto 

i32557 Kärcher GMP 90 OIL  

i35706 Köldbärarsprit Bio Grön 

i15829 Köldmedium R134a 

i54229 Lacknafta  

i19552 Lackspray Högglans Röd 

i6467 Lackspray svart matt 650°C 

i70710 Lacqtene HDPE 2005 TN 59 

i70741 LE 1232 Almatek allroundfett 

i70740 LE 1233 

i38078 LE 1235 Almatek general purpose lubricant 

i36355 LE 451 Almasol fett 

i9382 Leak finder aerosol 

i70663 LGMT 3  

i70661 LGMT 3 Grease L6MT 

i55757 LGWA 2 (2/4 Fett)  

i37423 Locher Pasta special 

i8603 Loctite 243 

i5843 Loctite 270  

i6086 Loctite 330 

i43054 Loctite 401 

i3929 Loctite 454 

i62915 Loctite 5188 

i5320 Loctite 542 

i5320 Loctite 542 

i5345 Loctite 574 

i5322 Loctite 577  

i43068 Loctite 5926 
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i9471 Loctite 638 

i8727 Loctite 7063 

i10242 Loctite 7649  

i10679 Loctite 8102 

i5334 Loctite 8150 

i3793 Loctite 8201 

i3793 Loctite 8201 

i4168 Longtime PD 2 

i26177 Lösningsmedel för stämpelfärg R 9 

i4140 Magna glide D 220 

i32283 Make Up 0121C 

i16436 Master primer röd-brun  

i11755 Master snabblack all färger 

i36638 Master zink 

i63114 Master zink kallgalv  

i70726 Masterbatch (MB brown 85258-2) 

i101281 Mastertek 373322 50x25kg CP7 

i51753 Mataki Adiodon Kallasfalt  

i51756 Mataki Asfaltkitt 

i5490 Mega Shot (Bas) 

i5729 Mega Shot Aktivator 

i8242 Mercalin LS linjespray 

i8240 Mercalin RS märkspray 

i6821 Mobil antifreezw BS6580 

i70657 Mobil Delvac Super 1400 10W-30 

i70654 Mobil DET 22 

i16928 Mobil DTE 22 (Hydraulolja Dte 22) 

i70653 Mobil DTE 25 

i12580 Mobil glycole grease 00 

i3040 Mobil glycoyle 30 

i11954 Mobil pyrolube 

i8674 Mobil rarus 427 

i33903 Mobil SHC 524 

i13153 Mobil SHC 629 

i3043 Mobil SHC 630 

i6824 Mobil Vactra Oil No 2  

i55377 Mobilcut 321 

i7516 Mobilgear 460 

i71194 Mobilgear 600 XP 150 

i19695 Mobilgear 600 Xp 320 

i3045 Mobilgear 629 

i5834 Mobilgear 630 

i3046 Mobilgear 632 

i7525 Mobilgear 634 



Sida 6 av 9 
 

 

i3047 Mobilgrease XHP 222 

i70655 Mobilube GX 80W-90 

i40626 Mobilube SHC 75W-140 

i70660 Molycote 1000 spray 

i62050 Molycote Cu-7439 Plus 

i82804 Mouldpro lubricant aerosol 

i70767 Mouldpro mould cleaner aerosol 

i37051 MR 68C Penetrant röd och fluorescerande 

i37050 MR 85 Rengörare normal, alkohol 

i7290 Natriumhypokloritlösning 

i7425 Natronlut 5-50% 

i70725 Natrosafe T RX 722 A OBS 

i6117 Nitrogen  

i49314 No1 Finish 63 

i70707 Norvinyl S 6770 

i15904 Norvinyl S grades 

i3362 Nyrmo 40 

i14778 Oel M 100  

i14306 Oks 2661 

i4000 Oxygen komprimerad 

i70691 PEB 2050 

i11845 Performax 13 AL 

i7852 Performax AL  

i6744 Petrosol petro röd 

i14780 Pevicol 

i70669 PEZ 132570X2 Grå 

i70747 PEZ 132673X2 Remafin grå 

i70686 PEZ 143077Q2 Remafin röd 

i70688 PEZ 151323X2 Remafin orange 

i70746 PEZ 162233X2 Remafin brun 

i70673 PEZ 192413 Remafin blå 

i70748 PEZ330278X2 Remafin ljusgrå 

i9101 Plamako silikonfri spray 

i13333 Plastic Padding Elastic 

i9731 Plastic Padding Härdare Gul  

i7464 Plastlim 2K Snabb A  

i61819 Plastlim 2K Snabb, 50 ml 

i70677 Polyethylene ink 337 P white  

i70772 Polyetylene H1000 PC / H5211 PC 

i13510 Polypropylene 400-CB08 

i70773 Polypropylene impact copolymer 

i70705 Pow-r-wash CZ 

i4082 Pro-clean 82 

i30622 Propan Gasol LPG 
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i60340 Prorange™ universal finish 

i5796 PTFE-spray(Teflon-spray) 

i44658 PU Brandskum 588  

i19283 PU Montageskum 592 

i11627 Pulve BND 60A 

i69463 PVC blue 4124-BU-35  

i70679 PVC green 4112-GN-35 

i70678 PVC grey 4129-GY-35  

i70690 PVC red 4056-RD-35  

i70694 PVC rigid grey 4168-GY-35  

i70681 PVC yellow 4056-YE-35 

i8364 Pyropen Refill gasflaska 

i27619 Q8 Bizet Bio 68 

i37177 R404A  

i5955 Ratema Corrosafe 

i7364 Redi Seal 

i70749 Remafin-blue PEZ194503X2  

i70672 Remafin-brown PEZ162283X2 

i70670 Remafin-green PEZ182823Q  

i70671 Remafin-yellow PEZ171915X  

i72673 Ren HY 956 

i7252 Ren HY 956 (Härdare HY 956) 

i67482 Ridgid Mineralsk Skæreolie 

i18767 Roundup G 

i71542 Sabic ABIC PP 71EK71PS -00900 

i70775 Sabic HDPE 

i88391 Sealer SF 

i64627 Seize eeze 

i9729 Shell CityDiesel B5  

i12175 Shell Glykol P (koncentrerad) 

i2392 Shell Limax EP 2 

i33723 Shell Omala Oil 150 

i33724 Shell Omala Oil 220 

i33725 Shell Omala Oil 460 

i20392 Shell Ondina Oil 917 

i20393 Shell Ondina Oil 927 

i20394 Shell Ondina Oil 933 

i20395 Shell Ondina Oil 934 

i73484 Sievert gasflaskor 2000, 2012  

i18731 Sievert Powergas gasbehållare 2203, 175g, 320ml  

i40148 Sievert Ultramapp gasolbehållare 2206, 450g, 750 ml 

i70743 Silicone Glidemiddel (MABO Smörmiddel) 

i46909 Snowclean truckschampo glans 

i5285 Sprint Glass E3c 
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i20302 Stainclean 

i72930 Striper PRO 

i13442 Strovels alfasol extra 

i70758 Stämpelfärg M Svart 

i45625 Sun Professional Tab(maskindiskmedel, tabletter)  

i3928 Super bonder 496 instant adhesive 

i6398 Sure Flow (103240R1) 

i18574 Surface Cleaner 

i71539 Sågkedjeolja Kap 

i29248 T-99,5% Frysskydd 

i71543 Taboren 

i6195 Tangit KS Servett 

i7129 Tangit Rengöring PVC-U/C ABS 

i53410 Tangit speciallim för PVC 

i12772 Taski Sani 100 fresh W1b 

i37851 Taski Sani Clonet fresh W4f 

i34514 T-Blå Färdigblandad  

i12757 Temala FD 50 

i20569 Temalac ML 90  

i26005 Termorens 

i70704 Termosafe 

i32317 Terokal-2444 DS 340GR EPIG 

i35573 Texaco Meropa 320 

i35575 Texaco Meropa 460 

i70695 Titanoxid R902 

i70771 Topilene HB242P 

i10574 Total Petrochemicals Polyethylene HDPE and MDPE  

i14627 Tri-flow lubricant aerosol 

i79525 Tronox CR-826 

i7940 Trutest smådelstvätt 

i5909 Trutest smådelstvätt 100  

i61596 T-röd 

i7833 Ulltra-melt 

i5958 Unipak Rörkitt 

i67196 Universal rengöringsmedel 1221  

i70733 Watershield Zyvax 

i70706 Winnofil Coated 

i70727 Vinuran DS 2391 

i27156 Wl-200 Wash 

i82338 Yellow PE MB 

i20212 Yellow PE MB 

i6556 YES Original  

i8947 Z 260 

i70736 Zitrec MC 
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Bilaga 2:  

Sammanställning över Pipelifes farligaste kemikalier ur hälso- och 

miljösynpunkt 

 

Hälsoskadliga kemikalier 

 R 40 Misstänks kunna ge cancer 

2K Plastlim Snabb A (2K Plastlim Universal A) 

Eldningsolja 1 E10 & E32 (Färgad/Blank) (Eldningsolja E10 max 0,05% svavel) 

Mastertek 373322 50x25kg CP7 

PU Brandskum 588  

PU Montageskum 592 

 R 41 Risk för allvarliga ögonskador 

648 24ML 

AdeKema Maskindiskpulver (Bioren maskindisk) 

Araldit DBF 

Biosperse® 48l Mikrobiocid 

Globex 80 

Loctite 638 

Pro-clean 82 

Ren HY 956 

Ren HY 956 (Härdare HY 956) 

Sun Professional Tab (Maskindiskmedel, tabletter)  

YES (YES Original, YES Citron Frisk, YES Aroma Vårblom YES Aroma Äpple) 

 R 42 Kan ge allergi vid inandning 

2K Plastlim Snabb A (2K Plastlim Universal A) 

PU Brandskum 588  

PU Montageskum 592 

 R 43 Kan ge allergi vid hudkontakt 

2K Plastlim Snabb A (2K Plastlim Universal A) 

648 24ML 

Alu Stick 

ARC 10 del A 

ARC 10 del B 

CCX-77 Blu Aerosol 

Loctite 243 

Loctite 270  

Loctite 5188 

Loctite 574 

Loctite 577 (Gängtätning 57732) 
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Loctite 577 (Loctite(R) 577 Thread Sealant Medium Strength) 

Loctite 638 

Longtime PD 2 

Mega Shot (Bas) 

Performax 13 AL 

Plastic Padding Härdare Gul  

PU Brandskum 588  

PU Montageskum 592 

Ren HY 956 

Ren HY 956 (Härdare HY 956) 

 R 45 Kan ge cancer 

Inga kända kemikalier hittade 

 R 46 Kan ge ärftliga genetiska skador 

Inga kända kemikalier hittade 

 R 49 Kan ge cancer vid inandning 

Inga kända kemikalier hittade 

 R 60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga 

Inga kända kemikalier hittade 

 R 61 Kan ge fosterskador 

Inga kända kemikalier hittade 

 R 62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga 

Inga kända kemikalier hittade 

 R 63 Möjlig risk för fosterskador 

Inga kända kemikalier hittade 

 R 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring 

775 Fuktskydd Bulk 

Eldningsolja 1 E10 & E32 (Färgad/Blank) (Eldningsolja E10 max 0,05% svavel) 

Katepal-tätklister/kitt (K36 tätklister/kitt) 

Nyrmo 40 

Ratema Corrosafe 

Strovels Alfasol Extra 

Trutest Smådelstvätt 200 (Smådelstvätt Extra) 

Trutest Smådelstvätt 100 (Smådelstvätt) 
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Miljöfarliga kemikalier 

 R 50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer 

Biosperse® 48l Mikrobiocid 

Biral VG HT - Visco Grease High Temperature 

Master Zink Lösvikt (Master Zink Kallgalv) 

Mega Shot Aktivator 

Terokal-2444 DS 340GR EPIG 

 R 51 Giftigt för vattenlevande organismer  

775 Fuktskydd Bulk 

Araldit DBF 

ARC 10 del A 

BrakeCleaner 

Crick 130 Aerosol 

Eldningsolja 1 E10 & E32 (Färgad/Blank) (Eldningsolja E10 max 0,05% svavel) 

Hagmans Carosol Tjockflytande Rostskyddsmedel F40 spray 

HHS Drylube 

Katepal-tätklister/kitt (K36 tätklister/kitt) 

Kilremsspray 400 ml 

Mouldpro Mould Cleaner Aerosol 

Mouldpro Mould Lubricant Aerosol 

Nyrmo 40 

Oks 2661 

Plamako Silikonfri Spray (Plamako Paraffin) 

Plastic Padding Härdare Gul  

Ratema Corrosafe 

Seize Eeze (Aluminium Seize Eesi (lubricant)) 

Temalac FD 50 

 R 52 Skadligt för vattenlevande organismer 

Alu Stick 

Brakleen Aerosol 

CASCO Kontaktlim (2960, 2963) 

Contact Cleaner Aerosol 

Copper Paste Aerosol  

EYU42455 

EYU42956 

IC-291BK Printing Ink 

IR-291BK Printing Ink 

Lackspray svart matt 650°C 

Loctite 243 

Loctite 5188 

Loctite 542 
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Loctite 542 

Loctite 574 

Longtime PD 2 

Master Primer Röd-Brun/GRL)R11 Rand Primer GRA 

Performax 13 AL 

Ren HY 956 

Ren HY 956 (Härdare HY 956) 

Temalac ML 90 (utom TCL-basfärg och dess kulörer)  

 R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 

775 Fuktskydd Bulk 

Alu Stick 

Araldit DBF 

ARC 10 del A 

Biral VG HT - Visco Grease High Temperature 

BrakeCleaner 

CASCO Kontaktlim (2960, 2963) 

Copper Paste Aerosol  

Crick 130 Aerosol 

Eldningsolja 1 E10 & E32 (Färgad/Blank) (Eldningsolja E10 max 0,05% svavel) 

EYU42455 

EYU42956 

Hagmans Carosol Tjockflytande Rostskyddsmedel F40 spray 

HHS Drylube 

IC-291BK Printing Ink 

Katepal-tätklister/kitt (K36 tätklister/kitt) 

Kilremsspray 400 ml 

Lackspray svart matt 650°C 

Loctite 243 

Loctite 5188 

Loctite 542 

Loctite 542 

Loctite 574 

Longtime PD 2 

Master Zink Lösvikt (Master Zink Kallgalv) 

Mega Shot Aktivator 

Mouldpro Mould Cleaner Aerosol 

Mouldpro Mould Lubricant Aerosol 

Nyrmo 40 

Nyrmo 40 

Oks 2661 

Performax 13 AL 

Plamako Silikonfri Spray (Plamako Paraffin) 

Plastic Padding Härdare Gul  
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PU Brandskum 588 

PU Montageskum 592 

Ratema Corrosafe 

Ren HY 956 

Ren HY 956 (Härdare HY 956) 

Seize Eeze (Aluminium Seize Eesi (lubricant)) 

Temalac FD 50 

Temalac ML 90 (utom TCL-basfärg och dess kulörer)  

Terokal-2444 DS 340GR EPIG 

 R 58 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön 

Inga kända kemikalier hittade 
 


