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Förord 
 

Denna studie har utförts utifrån en projektidé utformad av PVC Forum (en sektorgrupp inom 
IKEM), Sveriges Byggindustrier, Tarkett och IVL Svenska miljöinstitutet. Syftet var att kartlägga 
den mängd PVC som finns inbyggd i samhället uppdelat på innehåll av olika additiv samt försöka 
uppskatta när detta blir avfall. Resultatet ska sedan användas av branschen för att bedöma behovet 
av och potentialen för olika sätt att återvinna PVC-produkterna när de en gång blir avfall.  

PVC Forum, Golvbranschen (GBR) och Stiftelsen IVL har tillsammans bistått med medel. 

I denna studie har flertalet intervjuer med experter inom PVC-branschen genomförts. Vi vill rikta 
ett stort tack till dessa personer som tagit sig tid att hjälpa oss med kartläggningen. 



 

 

Sammanfattning 
En kraftigt ökad återvinning är helt central för att samhället ska kunna gå från en linjär till en 
cirkulär ekonomi. Materialåtervinning av plast innebär generellt stora vinster för miljön i form av 
minskad klimatpåverkan och minskat uttag av jordens råvaruresurser. PVC är en av samhällets 
mest använda plaster och, började tillverkas redan på 1920-talet. Plasten används framför allt till 
produkter inom byggsektorn som har en lång livslängd. Det innebär att det finns en stor mängd 
PVC inbyggd i samhället som potentiellt kan materialåtervinnas. PVC är en plast som lämpar sig 
väl för återvinning med avseende på dess tekniska egenskaper. Samtidigt kan äldre produkter av 
PVC innehålla additiv som idag regleras genom REACH. I vissa fall krävs auktorisation för 
återvinning av dessa produkter, i andra fall får återvunnen PVC bara användas i vissa specifika 
produkter. Ibland ställer också produkttillverkarna, eller marknaden, krav som går utöver 
lagstiftningen. Därför måste företagen ha vetskap om det material som ska återvinnas innehåller 
några reglerade eller oönskade kemikalier. 

Denna studie syftar till att skapa förbättrade förutsättningar att ta hand om uttjänta PVC-
produkter i samhället på ett resurseffektivt och kemikaliesäkert sätt. Därför har studien försökt 
kartlägga den upplagrade mängder PVC-produkter i samhället tillsammans med en kartläggning 
av när olika additiv har använts. Studien har också försökt uppskatta när produkterna blir avfall. 
Särskilt fokus har lagts på att identifiera förekomst och mängder samt ”lokalisering” av PVC-
produkter som innehåller additiv som idag regleras, eller är på gång att regleras, genom 
kemikalielagstiftningen REACH eller som av andra skäl inte längre används.  

Studien har begränsats till ett antal produktgrupper som bedöms som viktiga och intressanta att 
studera. Dessa produktgrupper är rör, kablar, profiler, golv- och väggmattor samt takduk. 

Kartläggningen har gjorts genom intervjuer med erfarna nuvarande och tidigare medarbetare på 
företag som tillverkar de undersökta produkterna, och underleverantörer till dessa företag. 
Kompletteringar har gjorts via informationssammanställning och datainsamling från företags och 
branschföreningars statistik och register. Även statistik från Statistiska Centralbyrån och 
Kemikalieinspektionen (KemI) har inhämtats.  

Baserat på den information som har samlats in i studien beräknas den totala mängden PVC-
produkter inbyggd i samhället att uppgå till cirka 3,2 miljoner ton för de undersökta 
produktgrupperna. PVC-rör utgör den största delen (ca 1,3 milj. ton), följt av kablar (ca 800 000 
ton). Uppgifterna ger en ögonblicksbild som gällde för 2018, då den data som används sträckt sig 
till och med 2017. 

Resultatet av denna studie möjliggör att vidare bedöma behovet och potentialen av olika sätt att 
återvinna PVC-produkterna när dessa blir avfall. Att kunna identifiera och tidsbestämma 
produkterna, till exempel genom dess märkningar eller om produkten har tidstypiskt mönster, kan 
det underlätta identifieringen av vilka additiv produkten innehåller och därmed att identifiera en 
lämplig återvinningsmetod. Det är viktigt att öka träffsäkerheten för vilken avfallsbehandling som 
är lämplig och att därigenom kunna bidra till att utforma vägledning för näringslivets aktörer 
såsom rivningsbolag och återvinnare, med flera. 

  



 

 

Abstract 
A considerable increase in recycling is absolutely central for society to be able to go from a linear to 
a circular economy. Material recycling of plastic generally means major benefits for the 
environment in the form of reduced climate impact and reduced extraction of the earth's raw 
material resources. PVC is one of society's most widely used plastics which began to be 
manufactured as early as the 1920s. The plastic is mainly used for products in the construction 
sector that have a long service life. This means that there is a large amount of PVC built into the 
society that can potentially be recycled. PVC is a plastic that is well suited for recycling in terms of 
its technical properties. At the same time, older PVC products may contain additives that are 
currently regulated by REACH. In some cases, authorization is required for the recycling of these 
products, in other cases recycled PVC may only be used in certain specific products. Sometimes the 
product manufacturers, or the market, also make demands that go beyond the legislation. 
Therefore, companies must be aware of whether the material to be recycled contains any regulated 
or unwanted chemicals. 

This study aims to create improved conditions for caring for end-of-life PVC products in society in 
a resource-efficient and chemical-safe way. Therefore, the study has tried to map the stored 
amounts of PVC products in society together with a survey of when different additives have been 
used. The study has also tried to estimate when the products become waste. Particular focus has 
been placed on identifying the presence and quantities and "localization" of PVC products that 
contain additives that are currently regulated, or are in the process of being regulated, through the 
chemical legislation REACH or products that for other reasons are no longer used. 

The study has been limited to a number of product groups that are considered important and 
interesting to study. These product groups are pipes, cables, profiles, floor and wall mats and 
roofing fabric. 

The survey was conducted through interviews with experienced current and former employees at 
companies that manufacture the products examined, and subcontractors to these companies. 
Additions have been made via information compilation and data collection from companies and 
industry associations' statistics and registers. Statistics from Statistiska Centralbyrån (Statistics 
Agency in Sweden) and Kemikalieinspektionen, KemI (Swedish Chemicals Agency) have also been 
collected. 

Based on the information collected in the study, the total amount of PVC products incorporated 
into society is estimated to amount to approximately 3.2 million tonnes for the product groups 
examined. PVC pipes make up the largest part (approx. 1.3 million tonnes), followed by cables 
(approx. 800,000 tonnes). The data provide a snapshot that was valid for 2018, as the data used 
extended until 2017. 

The results of this study make it possible to further assess the need and potential of different ways 
of recycling PVC products when they become waste. Being able to identify and time the products, 
for example through its labels or if the product has a time-typical pattern, it can facilitate the 
identification of which additives the product contains and thus to identify a suitable recycling 
method. It is important to increase the accuracy of which waste treatment is appropriate and 
thereby be able to contribute to designing guidance for business actors such as demolition 
companies and recyclers, and more.  
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Inledning 
Den rådande ekonomiska modellen har under en lång tid varit linjär. Råvaror utvinns, produkter 
skapas, används och sedan hanteras som avfall. För att minska påverkan på resurser och klimat 
behöver en omställning från det linjera synsättet ske till en cirkulär modell där resurser återvinns 
för att minska flödet av avfall men också behovet av ny råvara.  

Plast är en viktig och växande materialgrupp som används inom många områden: i till exempel 
förpackningar, bilar, byggnader, kläder och inom sjukvården. Oftast är användningen linjär och en 
stor del av plastavfallet energiutvinns. Det finns flera initiativ för att få till en cirkulär och 
resurseffektiv ekonomi för plast som till exempel Plastic Europe, Circular Plastic Alliance, 
Fossilfritt Sverige (PlasticsEurope, 2018) (European Commision, 2019) (SWECO, 2019). 

En av de vanligare plasterna i samhället är polyvinylklorid (PVC). PVC är ett material som mest 
används i produkter med lång livslängd inom byggsektorn. PVC är också en av våra äldsta plaster 
och har tillverkats kommersiellt sedan 1920-talet.  

Den europeiska PVC-industrin har sedan år 2000 ett frivilligt åtagande, som först hette Vinyl 2010 
och efter år 2010 bytte namn till VinylPlus. Syftet är bland annat att öka återvinningen av PVC. 

VinylPlus har mål rörande mängd återvunnen PVC: 
• 800 000 ton PVC ska återvinnas år 2020 (VinylPlus, 2011) 
• minst 900 000 ton år 2025 (VinylPlus, 2018c) 
• minst 1 miljon ton år 2030 (VinylPlus, 2018c) 

De PVC-produkter som återvinns mest idag inom EU är fönsterprofiler och liknande 
profilprodukter. Sedan kommer gruppen flexibel PVC och film, där det ingår tak-och 
membranduk, golv, belagda textilier, flexibla och styva filmer. Därefter kommer kablar och sedan 
rör och rörkopplingar (VinylPlus, 2019). Se Figur 1 nedan som visar på utvecklingen som ett 
resultat av Vinyl 2010 och VinylPlus.  
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Figur 1: Återvinningen av PVC inom EU (samt Norge och Schweiz) genom VinylPlus och Vinyl2010. Bild 
från VinylPlus Progress Report 2020. 

 

År 2019 återvanns ca 770 000 ton PVC i EU genom VinylPlus, en ökning med 4,3 % sedan året 
innan (VinylPlus, 2020). Beroende på PVC-typ och återvinningsprocessen kan man spara upp till 
90 % energi jämfört med ny råvara (VinylPlus, 2018).  Vidare visar en uppskattning att man sparar 
ca 2 kg koldioxidutsläpp för varje kg PVC som återvinns.  

I Sverige har det länge funnits ett insamlingssystem, i syfte att återcirkulera materialet till nya 
produkter, för plaströr (Nordiska Plaströrgruppen, u.d.) respektive plastgolv (Golvbranschen, 
2019). Dessa insamlingssystem drivs av tillverkarna och de arbetar för att öka insamlingsgraden. 
PVC Forum, en sektorgrupp inom IKEM, arbetar för att all PVC på den svenska marknaden skall 
återvinnas. 

När avfall återvinns omfattas det inte längre av kemikalielagstiftning rörande avfall. Istället börjar 
kemikalielagstiftningen rörande produktionsmaterial gälla. Till exempel får inte användningen av 
ämnet eller föremålet leda till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa. Ämnet 
eller föremålet ska också uppfylla de tekniska kraven för det tänkta användningsområdet och 
befintlig lagstiftning för produkter. (Naturvårdsverket, 2019). Verksamhetsutövaren måste ha 
tillräcklig kunskap om avfallet, och dess additivinnehåll, för att kunna bedöma att de produkter 
som tillverkas är säkra och uppfyller kraven i lagstiftningen. 

Additiv (eller tillsatser) används för att modifiera egenskaperna hos alla plaster. Det kan handla 
om att få olika färger, bättre klara påverkan av yttre faktorer så som slitning och termisk påverkan 
eller att möjliggöra tillverkning av produkter. Det gäller även plasten PVC. Till PVC tillsätts alltid 
värmestabilisatorer och antioxidanter, samt ibland även smörjmedel. Värmestabilisatorerna och 
antioxidanterna förhindrar nedbrytning vid bearbetning och användning. Smörjmedlet underlättar 
vid bearbetningen. Dessutom kan mjukgörare, fyllmedel, pigment och andra additiv blandas i vid 
behov. 
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Eftersom PVC är en av de plaster som använts längst har valet av additiv hunnit förändrats över 
tid. Nedan följer en beskrivning av utvecklingen.  

• Värmestabilisatorer - tillsätts alltid för att PVC ska klara den värme som bearbetningen till 
färdig produkt kräver. De kan också behövas till produkter som under användningen 
utsätts för värme (Nilsson, 2019). Valet av stabilisator beror på faktorer som 
bearbetningsteknik, tekniska krav för slutprodukten, lagkrav och kostnad (ESPA, 2019). 
Idag står de kalcium-baserade stabilisatorerna för 82 % av användningen i PVC-produkter. 
De flytande metallstabilisatorerna står för 9,3 % och de tennorganiska stabilisatorerna för 
8,7 % (ESPA, 2017). Det har visats i tidigare studier att det går att tillverka produkter av 
återvunnen PVC utan att tillsätta nya stabilisatorer. Om stabilisatormängden är för låg är 
det också tekniskt möjlig att tillsätta nya, godkända, stabilisatorer för att nå önskad nivå. 
Tidigare var blystabilisatorer vanliga men dessa har nu fasats ut inom EU, men det kan 
däremot förekomma i importerade produkter. I Sverige hade användningen i princip 
upphört i slutet av 2001 (Kemikalieinspektionen, 2001). Inom EU har en utfasning av 
blystabilisatorer ingått i det frivilliga åtagandet Vinyl 2010 (sedan VinylPlus). Åtagandet 
har varit en minskning med 15 % senast 2005, 50% senast 2010 och en fullständig 
avveckling till slutet av 2015. Bly är inkluderat i Begränsningslistan (REACH annex XVII) 
sedan 2015. EU-parlamentet avslog i februari 2020 ett förslag från EU-kommissionen 
avseende begränsad användning av bly i varor till 0,1 % av vikten. Förslaget innehöll också 
några föreslagna undantag för återvunnen PVC, där blyhalten istället skulle tillåtas uppgå 
till 2% för vissa styva produkter och 1 % för vissa mjukgjorda produkter (ECHA, 2018) 
(EU, 2020).  
Kadmiumstabilisatorer användes tidigare men har fasats ut inom EU. I Sverige förbjöds i 
princip kadmium som plastadditiv 1982 (Sveriges Riksdag, 1982) . Inom EU har 
användningen av kadmium som pigment i bland annat PVC begränsats sedan 1992-12-31 
och som stabilisator i bland annat golv, rör, kablar sedan 1994-06-31 (Rådets direktiv 
91/338/EEG, 1991). PVC-profiler omfattades dock ej av direktivets krav. 
Från år 2012 begränsade REACH användningen till <0.01 vikt-% (REACH, 2011). För 
återvunnen PVC gjordes ett undantag för användningen i ett antal produkter där 
koncentrationen inte får överstiga 0,1 vikt-%. Utfasning av kadmium har ingått i PVC-
branschens frivilliga åtagande Vinyl 2010/VinylPlus. Det har inneburit att sedan år 2001 
har inte kadmiumstabilisatorer använts av branschen i EU. Åtagandet utökades till att 
omfatta även EU:s nya medlemsländer och gällde då från år 2007. Stabilisatorer baserade 
på barium-zink (Ba/Zn) blev då vanligare. Dessa har sedermera, i stor utsträckning, ersatts 
av kalcium-zink (Ca/Zn). Kalcium-zink stabilisatorer är godkända för användning i 
livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Dessa dominerar idag och har runt 80 procent 
av den europeiska marknaden (IKEM, 2018)   
OBS, Organiskt Baserade Stabilisatorer började ersätta bly- och Ca-Zn-stabilisatorer i 
PVC 2001 (Crompton Vinyl Additives GmbH, 2001) och sedan dess har användningen 
ökat, främst för rör (Nilsson, 2019). 
Användning av tennstabilisatorer har minskat sedan början av 2000-talet och dessa 
används idag i mycket liten utsträckning. Tennstabilisatorer användes tidigare i 
toppskiktet på vissa PVC-golv men ersattes av Ca-Zn (Nilsson, 2019).  Idag förekommer 
tennstabilisatorer i transparenta produkter så som hyllister och plasttak av korrugerad 
plast samt genomskinliga sladdar till lampor (Anderlund, et al., 2019) (Hedebark & 
Lindström, 2018). Tennstabilisatorer har en säregen doft vilket gör dem möjliga att 
identifiera vid uppvärmning.  Ett annat exempel på värmestabilisator som används idag är 
ESBO (epoxiderad sojabönsolja) (Karmalm, et al., 2009). 
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• Fyllmedel - tillsätts bland annat för att ”dryga ut” de mer kostsamma ingredienserna i 
PVC-produkter. Det mest använda fyllmedlet i PVC är krita som i det närmaste består av 
ren kalciumkarbonat (CaCO3). Asbest har tidigare använts i vissa produkttyper, men 
slutade användas senast 1980 (Blom, 2018). Förutom att dryga ut materialet, tillför 
fyllmedel andra önskvärda egenskaper så som minskad kyltid efter bearbetning, ökad 
slagstyrka och bättre formstabilitet (Omya, 2014) (Nilsson, 2019). 
 

• Mjukgörare - PVC är i grunden ett styvt material men genom att tillsätta mjukgörare kan 
man få mer eller mindre mjuka och flexibla produkter. I Europa är orto-ftalaterna de mest 
använda mjukgörarna, följt av tereftalater och cyklohexanoater (European Plasticisers, 
2018). Man skiljer idag på orto-ftalater med högre molekylvikt (exempelvis DINP, DIDP 
och DPHP) och orto-ftalater med lägre molekylvikt (exempelvis DEHP, DBP och BBP). 
Flera orto-ftalater med lägre molekylvikt är klassificerade som fortplantningsstörande. 
Idag är sjutton ftalater, varav 8 anges kunna förekomma som additiv i PVC, upptagna i 
den så kallade kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen i EU:s 
kemikalielagstiftning. Fyra ftalater (DEHP, BBP, DBP och DIBP) finns dessutom listade i 
tillståndsbilagan, vilket innebär att användningsområdena ytterligare begränsades 2018 
(Kemikalieinspektionen, 2019). Från 7 juli 2020 är dessa fyra också förbjudna att använda i 
varor i halter som överstiger 0,1 % (ECHA, 2020). Det görs dock undantag för vissa PVC-
produkter som till exempel medicintekniska produkter. Idag står DEHP, globalt sett, 
fortfarande för nästan 50 % av användningen av mjukgörare, och då tidigare EU-förbud 
inte omfattade importerade varor kan ett visst inflöde av dessa ämnen till EU:s marknad 
ha förekommit. År 2014 användes i stor utsträckning mjukgörare som inte är orto-ftalater, 
som till exempel DINCH och DOTP (Kemikalieinspektionen, 2014). 
 

• Flamskyddsmedel - PVC har i grunden bra brandegenskaper på grund av baspolymerens 
stora innehåll av klor. Många mjukgörare har negativ påverkan på PVC ur brandsynpunkt 
och i vissa applikationer av mjuk PVC (till exempel takduk) med specifika brandkrav kan 
flamskyddsmedel förekomma.  
Antimontrioxid är ett vanligt flamskyddsmedel i vissa applikationer, dock minskar 
användningen och i Sverige är det nästan borta. Aluminiumhydrat och 
magnesiumhydroxid är två andra flamskyddsmedel som används i stora mängder (Priess 
& Lind, 2018). Men det finns även andra som till exempel fosforsyraestrar som har en 
kombinerad mjukgörande och flamskyddande effekt i till exempel golv, belagd väv och 
folie. 
Tidigare användes mellankedjiga klorparaffiner som flamskyddsmedel i vissa PVC-
produkter. Mellankedjiga klorparaffiner är giftiga för vattenlevande organismer och kan 
ge skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. EU-kommissionen utvärderar nu om dessa ska 
begränsas i RoHS-direktivet.  Användningen av dessa typer i tillverkning av PVC-kabel 
minskade kraftigt under 1990-talet i Sverige och Selcable redovisade år 2000 att det inte 
finns något som tyder på att klorparaffiner använts efter år 1998 i svensktillverkad kabel 
(Kemikalieinspektionen, 2001). Mellankedjiga klorparaffiner har också använts som 
mjukningsmedel i importerade s.k. säkerhetsgolv för skolor, sjukhus och liknande 
offentliga miljöer. En bidragande orsak till att de används i denna applikation är dess 
flamskyddande egenskaper (Kemikalieinspektionen, 2001). 
 

• Färgpigment - tillsätts för att kunna tillverka PVC-produkter i önskad färg. Exempel på 
pigment som används idag är Carbon Black för svarta takdukar och titandioxid för vita 
PVC-profiler. Som nämnts ovan har kadmium tidigare använts för att ge PVC och andra 
plaster en röd, orange eller gul färg. 
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• Smörjmedel - Det finns många olika smörjmedel som används i PVC vid ”inre” och 

”yttre” smörjning. Ett inre smörjmedel sänker viskositeten vilket ökar processfönstret. Ett 
yttre smörjmedel sänker friktionen mellan PVC och verktygen vid bearbetningen. De 
vanligaste typerna är stearater varav Ca- och Zn-stearat används mest. 
Smörjmedel förbrukas delvis vid kompoundering av pellets och delvis vid extrudering 
men det finns även en del kvar i produkten efteråt. 
 

• UV-stabilisatorer - tillsätts för att förhindra nedbrytning av PVC, i till exempel 
fönsterprofiler, när det utsätts för solljus. Titandioxid som används som färgpigment i vita 
profiler ger även egenskaper som motverkar nedbrytning av UV-ljus (Ivarsson, 2019).   
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1 Syfte och avgränsningar 
Denna studie ska utgöra ett underlag för branschens bedömning av behovet och potentialen av 
olika sätt att återvinna PVC-produkterna på ett resurseffektivt och kemikaliesäkert sätt. Därför har 
den upplagrade mängden PVC-produkter i samhället kartlagts tillsammans med en uppskattning 
av när dessa produkter blir avfall. Särskilt fokus har lagts på att identifiera förekomst och mängder 
av PVC-produkter som innehåller additiv som idag regleras eller troligen kan komma att regleras 
av kemikalielagstiftningen REACH, eller som av andra skäl inte längre används.  

Förhoppningen är också att underlätta identifikation av produkter för att kunna skicka dessa till 
rätt återvinningsprocess och i förlängningen kunna utforma vägledning för näringslivets aktörer 
såsom rivningsbolag och återvinnare. 

Viktiga frågeställningar har varit: 

• hur stor mängd av produkterna som introducerats på den svenska marknaden  
• hur stor mängd som finns kvar i samhället idag 
• vilka additiv som har använts inom vilka produktkategorier   
• i vilken omfattning har dessa använts  
• under vilka tidsperioder 
• är det möjligt att avgöra produktens ålder och därmed kunna identifiera vilka additiv den 

kan innehålla.   

Kartläggningen begränsades till ett antal PVC-produktgrupper som bedömts vara viktiga och 
intressanta. Dessa är: 

• rör 
• kablar 
• profiler 
• golv- och väggmattor 
• takduk 

 

Studien gör inte anspråk på att ha kartlagt alla ämnen som använts i PVC-produkterna genom 
åren, men det bedöms att de viktigaste ämnesgrupperna och årtalen för utfasning/substitution 
inom industrin stämmer till största delen.  
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2 Metod 
Den huvudsakliga metoden för att kartlägga mängden PVC-produkter inbyggd i samhället har 
varit att intervjua experter inom området. Dessa har varit personer som arbetar, eller har arbetat, 
inom branschorganisationer, företag som tillverkar PVC-produkter eller råvarutillverkare. För att 
identifiera dessa experter har PVC Forum och Sveriges Byggindustri varit behjälpliga.  

Tillsammans med uppdragsgivaren bestämdes ett antal viktiga frågor. Dessa frågor 
sammanställdes i en intervjumall som utgjorde grunden för intervjuerna. Inom studien har 25 
personer intervjuats. 

Ytterligare underlag har varit rapporter och informationsmaterial från Kemikalieinspektionen, 
Naturvårdsverket, branschorganisationer och enskilda företag. Dessa har använts för att styrka och 
komplettera uppgifter från intervjuerna.  

Som komplement till kartläggningen har data från SCB studerats. SCB presenterar årlig statistik 
från år 1995 kategoriserat efter produktgrupp (KN-koder). Statistiken baseras på inhemsk 
produktion, import och export av specifika varukategorier. Data från SCB kan innehålla felkällor i 
form av felrapporteringar från enskilda företag, både fel kvantiteter och svårighet att välja korrekt 
KN-kod samt att företag kan importera och exportera produkter i mindre delar som rapporteras 
under andra KN-koder.  

Därför har information från olika källor i förekommande fall sammanvägts i modelleringen. 
Baserat på de uppgifter som framkommit gällande installerade/producerande mängder och 
förväntade produktlivslängder har en modell konstruerats. Modellen har använts för att beräkna 
de mängder PVC som finns inbyggda i samhället fördelat på de olika produktkategorierna.  

Modellen har även använts till att extrapolera insamlade data. Extrapoleringen har använts för att 
uppskatta hur länge de mängder som fanns installerade 2018, kommer att finnas kvar. Denna 
statistik har även delats upp på additivinnehåll. Osäkerheten i denna uppskattning kan vara stor, 
men kan användas som indikator på hur avklingningen av produkter innehållande specifika 
additiv kan se ut. 

I denna rapport används ordet mängd när det är vikt som avses, även om den korrekta termen är 
massa.  
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3 Resultat  
Här presenteras de resultat som framkommit i studien. Resultaten är uppdelade per undersökt 
produktgrupp och presenteras i separata underrubriker.  

3.1 Golv- och väggmattor 
Det första plastgolvet baserat på PVC lanserades i Sverige 1947 och det bestod av plattor. Det 
dröjde fram till 1961 innan det första homogena PVC-golvet på rulle började tillverkas. Den första 
mattan producerades med en bredd av 1350 mm och hade marmormönster i fyra kulörer. Senare 
under 1960-talet ökades bredden till 1840 mm och färgerna blev fler (Bach, 2001). Den första 
väggmattan lanserades 1965 och hade en tjocklek på 1 mm och kulörer och mönster anpassade 
efter golvmattorna. Försäljningen av PVC-golv var som störst från 70-talet till slutet på 90-talet 

(Golvbranschens Riksorganisation, 2018), varefter försäljningen har minskat. Idag har PVC-golv 25 
% marknadsandel av alla golv i Sverige. PVC-golv används i både hemmiljö och offentlig miljö, 
ofta i våtutrymmen (tvätt- och badrum) och i utrymmen där det ska vara lätt att hålla rent, till 
exempel i skolmiljö och på vårdinrättningar.   

PVC-golv kan vara antingen heterogena eller homogena. Homogena golv består av en och samma 
materialsammansättning och är vanligare i offentliga miljöer. Dock förekommer även homogena 
golv i hemmiljö, men då främst i våtutrymmen. Homogena golv är oftast enfärgade eventuellt med 
ett melerat mönster. De är generellt sett mer hållbara än heterogena golv.  

Heterogena golv består av flera olika lager, varav ett eller flera består av PVC. Dessa golv används 
framförallt i hemmiljö men det finns vissa varianter med mycket hållbart ytskikt som passar i 
offentliga miljöer. Heterogena golv har ofta ett tryckt mönster (kan se ut som trägolv, kakelplattor, 
kork, osv). Ofta har de ett skummat skikt för ljuddämpning och komfort vilket kan leda till 
intrycksmärken från tyngre möbler (Rönnmark, 2019). 

I Sverige införde Golvbranschen 1998 ett system för kretsloppsmärkning av golv för att underlätta 
återvinningen. Kretsloppsmärkningen utfärdas vid nybygge eller ombyggnad och innebär att 
information om varje produkt som byggs in av golventreprenören sparas i en särskild förteckning 
med tillhörande byggvarudeklarationer som beskriver produktens innehåll. Vid märkningen 
upprättas en rumsförteckning som en kartläggning av vilken produkt som finns i vilket rum. 
Märkningen kan vara en viktig nyckel till att omhänderta golvet på ett miljöriktigt sätt när det blir 
aktuellt att byta ut det (Golvbranschen, u.d.). Ett tränat öga kan ibland avgöra golvets ålder. 
Mönstret har ofta skilts åt vad det gäller homogena och heterogena golv, dessutom har olika 
mönster varit moderna under olika årtionden vilket kan användas för en ungefärlig 
tidsbestämning (Friberg, 2018). 

Återvinningen av PVC-golv i Europa startade år 1990 genom det frivilliga initiativet 
Arbeitsgemeinschaft PVC-Bodenbelag Recycling (AgPR) i Tyskland. Det är ett samarbete mellan 
flera stora europeiska producenter av PVC-golv (Plinke, et al., 2000). Ägare idag är de fyra 
golvföretagen Altro, Gerflor, Tarkett och Polyflor. AgPR har en återvinningsanläggning i Troisdorf 
nära Köln, med en kapacitet på 4 000 till 5 000 ton plastgolv per år. Nyligen har organisationen 
ReVinylFloor bildats för att öka återvinningen av uttjänta PVC-golv i Europa. Under 2017 såg 
denna organisation till att ca 3 000 ton PVC-golv återvanns (VinylPlus, 2018a).  
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I Sverige har Golvbranschen ett insamlingssystem för installationsspill som startades 1990 
(Adnerfall, 2018). Vid installation av plastgolv kan det ibland uppstå så mycket som tio procent 
spill i form av tillskurna kanter och restbitar. GBR Golvåtervinning tar hand om allt golv- och 
väggmaterial av PVC och polyolefin från alla större leverantörer på den svenska marknaden. Det 
är Tarkett som administrerar systemet på uppdrag av golvbranschen. Tarkett återvinner ca 250 ton 
installationsspill per år från sina golv med känt materielinnehåll i sin produktion (Nilsson, 2019). 
Nyligen har Tarkett infört att man även tar tillbaka och återvinner sina homogena plastgolv från 
2011 och framåt. 

3.1.1 Kemikalieinnehåll 
Av de PVC-golv som installerades i Sverige runt år 2000 var 95 % producerade inom EU, varav 
svensktillverkade golv stod för ca 50 % (Kemikalieinspektionen, 2001), denna siffra är representativ 
även idag (Aspelin, 2018). Detta medför att i princip allt PVC-golv som är i bruk i Sverige idag är 
tillverkat i EU. Därför bortser vi i denna studie från att kemikalieinnehållet kan skilja i importerade 
golv tillverkade utanför EU. Det finns dock företag i Sverige som idag importerar golv från Asien, 
och en liten andel golv kommer in som direktimport. Om detta flöde ökar så bör hänsyn tas till 
detta vid återvinning (Aspelin, 2018). 

Näringslivet i Sverige har i regel varit tidiga med fasa ut ifrågasatta kemikalier jämfört med andra 
länder. Enligt representanter från branschen har detta medfört att när verksamhet flyttats 
utomlands har det svenska synsättet och dess produktionsmetoder implementerats även där.   

I Tabell 1 presenteras ett typrecept för PVC-golv idag. Sedan följer en genomgång av hur 
additivanvändningen varierat över tid på den svenska marknaden. 

                      Tabell 1: Typrecept för PVC-golv i dag (Priess & Lind, 2018). 

Råvara Typ phr1) 

PVC   100 

Värmestabilisator Kalcium/zink 
(Ca/Zn) och ESBO 

0,5–2 

Fyllmedel Krita (CaCO3) m.fl. 0–500 (olika delar av golvet) 

Mjukgörare Ftalatfri 20–40 

Färgpigment  t.ex. Titandioxid 0–10 

 

Värmestabilisatorer  
Tennstabilisatorer (Dibutyltennföreningar) har använts i liten omfattning för speciella ändamål i 
transparenta skikt. 1994 stod tennstabilisatorerna för mindre än 4 % av stabilisatoranvändningen i 
golven som gick till den svenska marknaden (Kemikalieinspektionen, 1996). Fem år senare hade 
användningen sjunkit med över 80 % och de svenska golvtillverkarna bedömde att 
tennstabilisatorerna helt skulle vara borta inom tre till fyra år (Kemikalieinspektionen, 2001).  

                                                           

1) Parts per hundred resin. Mängderna i dessa tabeller utgår ifrån en plastmassa bestående av 100 delar PVC. Sedan presenteras 
additiv i hur stor mängd av additiv som tillsätts. Exempel: för 100 kg PVC behöver 20–40 kg mjukgörare tillsättas. 
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Svenska golvtillverkare använde blystabilisatorer tidigare, men dessa slutade användas under 
1980-talet (Kemikalieinspektionen, 1996). Efter det användes i huvudsak Ba/Zn-stabilisatorer i 
PVC-golv. Sedan dess har Ca/Zn-stabilisatorer vuxit och är den vanligaste värmestabilisatorn idag. 
ESBO har även börjat användas mer nyligen (uppskattat till ca 2012). 

Mjukgörare 
Enligt de intervjuer som gjorts varierar halten mjukgörare mellan 6–30 %. Kemikalieinspektionen 
(2014) hävdar i en rapport att den ungefärliga halten mjukgörare i PVC-golv är 15–20 %. Vi antar 
därför att andelen mjukgörare vanligtvis står för 15–20 vikt-% av golvet men att det kan finnas 
exempel där andelen är något högre eller lägre.  

Fram till åren 2000–2001 var DEHP den dominerande mjukgöraren i svensk produktion av PVC-
golv. När ett förslag om att klassificera DEHP som reproduktionsstörande kom började de svenska 
tillverkarna ersätta DEHP med DINP och DIDP, som var de huvudsakliga mjukgörarna från cirka 
år 2000 till 2011 (Palm Cousins & Loh Lindholm, 2016). DEHP kan dock ha förekommit i golv 
importerat från övriga EU under samma period (DEHP blev tillståndspliktig 2015 inom EU). Från 
år 2010 började ett antal svenska golvtillverkare använda sig av DINCH, en omställning som var 
helt genomförd 2011 (Duberg, 2018). Detta var en förändring som påverkade branschen på 
europeisk nivå.  

Fyllmedel och Armering 
I heterogena PVC-golv behövs armering för att underlätta installation. Ett vanligt förekommande 
armeringsmaterial är glasfiber som började användas när asbest fasades ut på 70-talet (Blom, 2018) 
(Friberg, 2018). Enligt Arbetsmiljöverket kan det förekomma asbest i byggnader uppförda före 
1979. (Arbetsmiljöverket, 2016)  Detta betyder att det med största sannolikhet finns mycket liten 
mängd PVC-golv innehållande asbest kvar i samhället idag. Även homogena PVC-golv innehöll 
asbest, men då som fyllmedel: vid tillverkning av homogena golv gjordes försök med att ersätta 
asbest med en produkt baserad på cellulosa/soja fiber som kallades Polysoy, men det byttes ut 
redan året efter mot krita som sedan dess varit det dominerande fyllmedlet i PVC-golv (Rönnmark, 
2019).  

Pigment 
Kadmium har tidigare använts som pigment i golv men fasades ut i samband med att förbudet mot 
kadmium i plast infördes i Sverige 1982.  Om äldre golv har nyanser av gult, orange eller rött kan 
dessa innehålla kadmium (Sveriges Byggindustrier, 2017). I övriga EU har användningen av 
kadmium varit förbjuden, i bland annat PVC-golv, sedan 1993. (Rådets direktiv 91/338/EEG, 1991).  

Sammanställning av additiv 
I Tabell 2 listas viktiga additiv som använts i PVC-golv tillsammans med de årtal som additiven 
slutade användas. 
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  Tabell 2:  Viktiga additiv i olika typer av PVC-golv över tid. 

Typ av additiv Typ av produkt Kännetecken Årtal  

Tennstabilisatorer Alla golv  Användes i små mängder 
efter 1994 

Kalcium/zink 
(värmestabilisator) 

Alla golv  Används idag 

Barium/zink (värmestabilisator) Alla golv  Användes i stor 
utsträckning fram till 2000. 
Används till viss del idag. 

ESBO (värmestabilisator) Alla golv  Används idag 

Asbest (fyllmedel) Homogena golv Alla golv Slutade användas senast 
1977 

Asbest (armering) Heterogena golv Färgat 
papper på 
baksidan 

Slutade användas senast 
1977 

Glasfiber (armering) Förstärkning i 
heterogena golv 

 Används sedan 1970-talet 
till idag 

Krita (CaCO3) (fyllmedel) Alla golv  Används idag 

Kadmium (färgpigment) Alla golv  Slutade användas senast i 
början på 1980-talet  

Asfaltslim (våtskikt) Homogena 
mattor i badrum 

Under 
mattorna i 
badrum 

Slutade användas senast 
1985  

BenzylbutylFtalat (BBP) 
(mjukgörare) 

Dämpande lagret 
i heterogena golv 

 Användes mellan ca 
1960–2000 

DEHP (mjukgörare) Alla golv  Användes i Sverige senast 
till och med år 2000–2001. 
Kräver tillstånd för 
användande i EU sedan 
2015 

DINP, DIDP (mjukgörare) Alla golv  Användes från år 2000 och 
började stegvis fasas ut 
2010 men finns kvar i 
enstaka produkter idag. 

DINCH (mjukgörare) Alla golv  Används från 2010 och 
framåt  

DOTP (mjukgörare) Alla golv  Används idag 
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3.1.2 Inbyggda mängder 
För att kartlägga hur mycket PVC-golv som finns inbyggt i samhället idag har statistik från 
Golvbranschens Riksorganisation (GBR) använts. GBR har fört statistik rörande installerad mängd 
PVC-golv på den svenska marknaden per år sedan 1955. Information söktes också i SCB:s databas 
gällande produktion, import och export men data från branschorganisationen visade sig vara mer 
omfattande och täckte in frågeställningen på ett bättre sätt. Eftersom statistiken kartlägger 
installerad mängd PVC-golv är detta bra anpassat för denna undersökning då problematiken med 
import samt export redan är omhändertagen.  

PVC-golv i privat miljö (heterogena) antas ha en livslängd på 15–20 år, medan livslängden i 
offentlig miljö (homogena golv eller särskilt hållbara heterogena golv) antas vara 20–30 år. Det är 
dock viktigt att skilja på teknisk livslängd och hur länge ett golv faktiskt är i bruk. Golvets tekniska 
livslängd är oftast längre än de här antagna livslängderna, då det är vanligt att det byts ut på 
grund av modets växlingar (Friberg, 2018) (Blom, 2018).  

För att försöka kartlägga den inbyggda mängden har följande antaganden gjorts.  

• Livslängden för PVC golv har antagits att vara normalfördelad med medelvärdet 20 år 
och standardavvikelsen 20

3
. 

• En kvadratmeter PVC golv väger 2,5 kg (vikten är antagen för både hetro- och homogena 
golv) (Duberg, 2018). 

• 10 % av introducerat golv går till spill vid installation beroende på anpassning (Sveriges 
Byggindustrier, 2017).  

I Figur 2 presenteras statistik över installerad mängd PVC-golv i Sverige tillsammans med det 
modellerade årliga bidraget av golv som finns kvar i samhället idag. I Figur 3 presenteras den 
totalt ackumulerade mängden PVC golv till och med år 2017, baserat på de årliga bidragen. Enligt 
beräkningarna fanns ca 360 000 ton PVC golv i Sverige år 2018.  

 

Figur 2: Kartläggning av installerad mängd PVC-golv, på den svenska marknaden, per år och en 
uppskattning av hur stor mängd som fanns kvar år 2018 
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Figur 3: Uppskattad total ackumulerad mängd av PVC-golv inbyggt i Sverige år 2018. 

Baserat på information från litteratur och gjorda intervjuer har även ett försök till analys gjorts på 
hur stor del av den inbyggda mängden som innehåller specifika additiv. I Tabell 3 presenteras 
resultatet av PVC-golv innehållande specifika additiv som finns i den ackumulerade mängden.  

Tabell 3: Ungefärlig kvarvarande mängd PVC-golv (år 2018) med specifikt additivinnehåll baserat på 
uppskattad användning av additiv från varje enskilt år 

Mjukgörare  Stabilisator 

Additiv Uppskattad kvarvarande 
mängd PVC-golv 
innehållande additiven [ton] 

 Additiv Uppskattad kvarvarande 
mängd PVC-golv 
innehållande additiven [ton] 

BBP 5 000  

Tenn 5 000 

DEHP 147 000  
DIDP 15 000  
DINP 142 000  Ca/Zn 219 000 

DOTP 8 000  Ba/Zn 123 000 

DINCH 44 000  ESBO 14 000 
Totalt 361 000  Totalt 361 000 

 

En extrapolering har gjort för att uppskatta när PVC-golv med specifika additiv förväntas minska i 
svenska byggnader, resultatet presenteras i Tabell 4. Mer information om beräkningarna återfinns i 
Appendix B. 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16To

ta
l a

ku
m

ul
er

ad
 m

än
gd

 P
V

C
-g

ol
v,

 ti
ll 

år
 

20
18

, i
 S

ve
ri

ge
 [t

on
]

Total akumulerad mängd PVC golv idag



 Rapport B 2391  Kartläggning av mängden PVC som finns inbyggd i samhället   
 

 16 

Tabell 4: Extrapolerad kvarvarande mängd PVC-golv installerat till och med 2017, fördelat per specifikt 
additiv och år.  

Kvarvarande 
mängd PVC-golv 
vid resp. år [ton] 

2018 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Mjukgörare 
BBP 5 000 1 000 <1 000 <1 000 <1 000 <1 000 <1 000 

DEHP 146 000 33 000 10 000 2 000 <1 000 <1 000 <1 000 

DIDP 15 000 11 000 7 000 3 000 1 000 <1 000 <1 000 

DINP 142 000 100 0002) 62 0002) 30 0002) 10 0002) 3 0002) <1 0002) 

DOTP 9 000 7 0003) 6 0003) 4 0003) 2 0003) 1 0003) <1 0003) 

DINCH 44 000 41 0003) 34 0003) 22 0003) 11 0003) 3 0003) 1 0003) 

Totalt 361 000 193 000 119 000 61 000 24 000 7 000 1 000 

Värmestabilisatorer 
Tenn 5 000 1 000 <1 000 <1 000 <1 000 <1 000 <1 000 

Ba/Zn 123 000 30 000 10 000 3 000 1 000 <1 000 <1 000 

Ca/Zn 219 000 149 0003) 97 0003) 50 0003) 19 0003) 6 0003) 1 0003) 

ESBO 14 000 13 0003) 12 0003) 8 0003) 4 0003) 1 0003) <1 0003) 

Totalt 361 000 193 000 119 000 61 000 24 000 7 000 1 000 

3.2 Rör 
PVC har använts som rörmaterial sedan mitten av 50-talet (Malm, et al., 2011). Först användes PVC 
till VA-ledningar i mark, framförallt till tryckledningar i små dimensioner. Användandet av PVC 
ökade under 60-talet och samtidigt ökade även dimensionerna för PVC-rör. Markavloppsrör av 
PVC och polyeten (PE) började användas år 1968 och kom därefter snabbt att ta över marknaden 
från betongrören för självfallsledningar upp till 200 mm i diameter (Malm, et al., 2011). 

Utvecklingen har fortsatt och idag används PVC-rör inom flertalet applikationer inom 
byggnadssektorn. Delvis används det under mark, i avloppsledningsnätet samt i dräneringsrör. 
Det används även inuti byggnader som VP-rör för elinstallationer (Alm, 2018)). PVC användes 
även i vattenförsörjningsnätet fram till 90 talet, men sedan dess används PE vid nyinstallation 
(Karmaluoto, 2018).  

Importen av plaströr till Sverige har länge varit begränsad. Detta kan delvis förklaras med att 
standarddimensioner för plaströr har skiljt sig åt mellan länder vilket försvårat handel med dessa 
produkter. Vissa svenska tillverkade har dock haft delar av sin produktion i närliggande länder 
(Danmark och Finland) och därifrån importerat rör till Sverige (Liljestrand, 2018). Enligt 
Kemikalieinspektionen motsvarade importen år 1994 endast 3 500 ton ren PVC medan exporten 
var 5 500 ton och produktionen mellan 30 000 och 32 000 ton. Av de importerade PVC-rören kom 

                                                           

2) Siffror presenterar endast installerad mängd till och med 2017. Detta additiv kan fortfarande användas i liten mängd efter detta. 
PVC-golv innehållande detta additiv installerat 2018 och senare ingår ej i dessa siffror 
3) Siffrorna presenterar endast installerad mängd till och med 2017. Dessa additiv används fortfarande. PVC-golv innehållande 
dessa additiv installerat 2018 och senare ingår ej i dessa siffror 
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90 % från de nordiska länderna (Kemikalieinspektionen, 1996). Sedan 1990-talet finns det ISO-
standarder för plaströr vilket har underlättat import och export. En annan orsak till begränsad 
import är att plaströr är relativt dyrt att frakta, jämfört med produktionskostnaden, då dess vikt är 
liten i förhållande till sin volym (stor del av lasten är luft). Detta bidrar till att användning av lokalt 
producerade rör är stor än idag. 

Sedan 60-talet har det funnits en nationell frivillig tredjepartcertifiering av plaströrsprodukter, SIS-
märkning (utfärdat av Svenska Institutet för Standarder), som används för plaströr i ledningsnätet. 
SIS-märkning var en certifiering som grundades på kvalitetstester av produkterna. Certifieringen 
genomfördes av ett oberoende institut. SIS-märkningen följde svenska kvalitetsstandarder för 
produkterna.  Under 1970–1980 talet ökade utvecklingstakten för plaströr och de standarder som 
SIS-märkningen följde släpade efter i denna utveckling. Därför bildades Kontrollrådet för Plaströr 
(KP-rådet) 1970, som införde KP-märkning, som en komplimenterande märkning. Både SIS- och 
KP-märkning var frivillig, men i stort sett alla svenska rörproducenter använde dem. SIS-
märkningen upphörde 2005 och KP-märkningen upphörde år 2007. Dessa märkningar ersattes 
2005 av en gemensam nordisk märkning med namnet Nordic Poly Mark (Malm, et al., 2011). 
Nordic Poly Mark är, liksom SIS- och KP-märkningen en frivillig märkning men trots detta väl 
utbredd i branschen. Med hjälp av dessa märkningar samt färg och andra detaljer går det för ett 
tränat öga att avgöra när rören producerades (Karmaluoto, 2018). PVC-rör har återvunnits i 
Europa under ca 30 år. Från början var det mest installationsspill men sedan har andelen gamla rör 
ökat inom återvinningen. I Europa återvanns runt 80 000 ton PVC-rör och rörkopplingar under 
2017 (VinylPlus, 2018a).  

I Sverige driver Nordiska Plaströrsgruppen (NPG) ett återvinningssystem för de anslutna 
företagens rörspill, vid installation, samt röravfall vid rivning av byggnader. Återvinningssystemet 
omfattar rör och rördelar av PVC, PE och polypropen (PP) (Boss, 2018) (Nordiska Plaströrgruppen, 
u.d.).  Nyligen har forskningsprojektet Repipe visat att det skapas omkring 5000 ton plaströrsspill 
per år, vilket nästan uteslutande energiutvinns idag. Detta är en potentiell källa för 
materialåtervinning (Boss, 2018). 

3.2.1 Kemikalieinnehåll 
I Tabell 5 presenteras ett typrecept med ungefärliga mängder av additiv som vanligtvis används 
vid produktion av PVC-rör idag. Genomgång av de olika råvarorna analyseras nedan. 

           Tabell 5: Typrecept för PVC-rör (Priess & Lind, 2018). 

Råvara Typ phr4) 

PVC   100 

Värmestabilisator Kalcium/zink (Ca/Zn) alt. Ca-organisk, OBS 1–6 

Fyllmedel Krita (CaCO3) 1–15 

Smörjmedel   0–1 

 

                                                           

4) Parts per hundred resin. Mängderna i dessa tabeller utgår ifrån en plastmassa bestående av 100 delar PVC. Sedan presenteras 
additiv i hur stor mängd av additiv som tillsätts. Exempel: för 100 kg PVC behöver 1–15 kg fyllmedel tillsättas. 
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Idag uppfyller alla rör krav i en produktstandard, till exempel European Standard (EN). 
Certifieringarna innehåller dock få krav avseende kemikalier, men det kan finnas maxgränser för 
exempelvis hur mycket mineral som får tillsättas. Rör importerade ifrån länder utanför EU skulle 
kunna innehålla blystabilisatorer (Sveriges Byggindustrier, 2017), även om importen av rör troligen 
är liten - men ökande (Söderberg, 2018).  

 Värmestabilisatorer 
De svenska plaströrstillverkarna hade helt upphört med användningen av blystabilisatorer till 
2001. Utfasningsperioden var relativt kort och påbörjades några år tidigare 
(Kemikalieinspektionen, 2001). I Europa fasades blystabilisatorer ut något senare, enligt intervju 
angavs två företag som fasade ut blystabilisatorer ur sin europeiska tillverkning mellan 2005–2010 
(Liljestrand, 2018).I Norden ersattes blystabilisatorer med framförallt kalcium-zinkstabilisatorer, 
som senare, till stor del, ersatts av Organiskt Baserade Stabilisatorer (OBS) som är helt metallfria 
(Söderberg, 2018). OBS är en grupp stabilisatorer som utvecklats som ett miljövänligt alternativ 
(Asawakosinchai, et al., 2015). Dessa är inte reglerade enligt REACH. Enligt intervjuer påbörjades 
övergången till OBS ca 2005. 

Tennstabilisatorer har aldrig använts i svensk produktion av rör, men har förekommit som 
stabilisator i till exempel USA och Frankrike (Kemikalieinspektionen, 1996). 

 Färgpigment 
Blykromat har förekommit i den rödbruna färgen som använts för avloppsrör i mark. 
Pigmenthalten var mellan 0,15 – 0,2 vikts-% (Kemikalieinspektionen, 1996). År 1999 upphörde 
denna användning och istället började organiska pigment att användas (Kemikalieinspektionen, 
2001).  

Kadmium kan tidigare använts som färgpigment i plaströr med gul, orange och röd nyans 
(Sveriges Byggindustrier, 2017), Dock gäller detta framförallt PE-rör inom specifika applikationer 
och enligt intervju har kadmium aldrig använts i PVC-rör (Björklund, 2019).  

 Sammanställning av additiv 
 

  Tabell 6: Viktiga additiv i PVC-rör över tid. 

Typ av additiv Typ av produkt Kännetecken Årtal  

Blystabilisatorer Alla PVC-rör Årtal för 
tillverkning 
bör finnas på 
rören 

Svenska tillverkare hade helt 
upphört med användningen till 
slutet av 2001. I resterande EU 
upphörde användningen 2005–2010. 

Blykromat 
(färgpigment) 

Rödbruna 
avloppsrör 

 Slutade användas senast 1999 

Kalcium/zink 
(stabilisator) 

Alla PVC-rör  Ersatte bly ca 2001 till idag 

OBS 
(stabilisator) 

Alla PVC-rör  Började användas ca 2005 och 
används idag. OBS har i stor 
utsträckning ersatt Ca/Zn. 
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3.2.2 Inbyggda mängder 
Plaströr har oftast en lång livslängd (Westerdahl & Andersson, 2011). Enligt de europeiska 
plaströrstillverkarna har PVC-rör en förväntad livslängd på över 100 år. Studier av uppgrävda 
PVC-rör visar minimal nedbrytning och tester på dessa uppgrävda rör bekräftar en förväntad 
livslängd på över 100 år. Den första storskaliga användningen av PVC-rör ägde rum 1936 i 
Tyskland och det var både till vattenförsörjning och avloppssystem. De flesta av dessa rör är 
fortfarande i drift idag. (PVC4Pipes, 2019) 

Vid rivning av byggnader står PVC-rör för 50 % av den totala plaströrsavfallsmängden (Boss, 
2018). Varuguiden anger att motsvarande siffra ligger mellan 57 och 82 % (Kemikalieinspektionen, 
2018). De totala mängderna plaströrsavfall är inte kartlagd. 

Beroende på den långa livslängden är stora delar av det ursprungliga ledningsnätet fortfarande i 
bruk och endast en mindre del har renoverats. Vid renovering av ledningsnätet under mark 
används ofta schaktfria tekniker (Bäckman, 2018) (Alm, 2018). För att minimera påverkan på 
samhället (trafik och bullernivåer) så ersätts det gamla röret, utan att marken grävs upp. På detta 
sätt minimeras den kortsiktiga samhällsbelastningen, men innebär dock att mycket rörmaterial 
lämnas kvar i marken. Ur kemikaliesynpunkt anses inte detta vara ett stort problem då rör under 
mark är skyddade mot UV-strålning.  

Beräkning av upplagrad mängd baseras på en kombination av information från NPG, 
Kemikalieinspektionen och statistik ifrån SCB. Enligt NPG var den installerade mängden PVC-rör i 
ledningsnätet ca 800 000 ton år 1994 (Björklund, 1994a) och Kemikalieinspektionens rapport hävdar 
att det, år 1996, fanns 900 000 ton PVC-rör installerade (Kemikalieinspektionen, 1996). Denna 
mängd antas fortfarande vara i bruk på grund av den långa livslängden (Björklund, 2019). För att 
fördela detta per år har den totala mängden delats på åren mellan 1960-talet, när första rören 
installerades, tills 1996 med en viss procentuell ökning. Denna information har kombinerats med 
statistik från SCB mellan 1996 och 2017, där de anger producerad, importerad och exporterad 
mängd. Från denna statistik har 5 % räknats bort (installationsspill). Den totala mängden 
installerade PVC-rör mellan 1996 tills idag har fördelats över dessa år och gett uppskattningen 
nedan. Den årliga fördelningen är mycket osäker då endast två siffror på mängder presenterats 
(innan 1996 och efter 1996), medan den totala mängden kvarvarande PVC-rör anses vara relativt 
korrekt. Kemikalieinspektionen har rapporterat två ögonblicksbilder. Den totala mängden 
installerade rör för år 1994 (28 000–30 000 ton, (Kemikalieinspektionen, 1996)) och 1999 (19 700 ton, 
(Kemikalieinspektionen, 2001)). Dessa datapunkter passar väl in i uppskattningen nedan.  

Enligt uppskattningen finns det cirka 1 250 000 ton styva PVC-rör inbyggda i Sverige år 2018. 
Resultatet av uppskattningen presenteras i Figur 4 och Figur 5. Av denna mängd uppskattas 880 
000 ton innehålla blystabilisator medan 370 000 ton uppskattas vara blyfri. 
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Figur 4: Kartläggning av installerad mängd PVC-rör, på den svenska marknaden, per år. 
 

 

Figur 5: Uppskattad total ackumulerad mängd av PVC-rör inbyggt i Sverige år 2018. 

 

Någon uppskattning av framtida avklingning för PVC-rör har inte gjorts, beroende på dess långa 
livslängd samt att PVC-rör i mark ofta lämnas kvar när de tas ur bruk. Detta gör det svårt att 
uppskatta en genomsnittlig tid från att PVC-rör installeras fram till att de blir avfall. 

3.3 Profiler 
Profiler används inom en rad olika områden som verkstadsindustrin, byggindustrin, 
fordonsindustrin och elektronikindustrin. Dessa tillverkas vanligen av styv eller skummad PVC 
men även mjuk PVC förekommer. PVC-profiler förekommer både som infärgade och mer eller 
mindre transparenta produkter. De svenska företag som har kontaktats inom ramen för denna 
studie har en relativt diversifierad tillverkning. De tillverkar ofta specialprodukter till olika 
branscher, varav byggbranschen är en.  
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PVC används i ett flertal typer av synliga byggprofiler, till exempel till dörr/fönsterkarmar, foder, 
golvsocklar, trappnosar och kabelkanaler. Men också dolda som skarvprofiler i väggar och lister 
inbyggda i köksinredningar. Även utomhus kan PVC-profiler användas, till exempel till 
hängrännor och stuprör. I slutet av 60-talet kom ett korrugerat plastmaterial som blev populärt att 
använda som tak över uteplatser. Duschslangar i plast är nästan alltid tillverkade av PVC, vilket 
även gäller för tätningslister monterade på duschväggar i glas, frysar och kylskåp (Anderlund, et 
al., 2019). 

PVC används också som fasadbeklädnad, dock uppgår det inte till några större mängder i 
dagsläget. På 70-talet marknadsfördes det som ett hållbart material framförallt för utsatta lägen på 
västkusten. Troligen finns det endast ett fåtal hus som har denna fasadbeklädnad kvar idag 
(Ivarsson, 2019). Nya aktörer har på senare tid introducerat en liknande produkt på marknaden, 
vilket därmed medför att denna produkttyp senare kan inkluderas i det cirkulära flödet. Två 
produkter som kanske inte direkt kopplas till byggnader är prismärkningslister s.k. etikettlist och 
odlingskärl till kommersiella växthus, men p.g.a. att de uppgår till en betydande mängd som kan 
adderas till flödet av återvinningsbar PVC har dessa tagits med i studien.  

En stor del av de fönsterprofiler som säljs i Sverige idag är producerade i Polen eller Tyskland 
(Ivarsson, 2019). Det första PVC-fönstret tillverkades i Tyskland 1954. Sedan dess har användandet 
av PVC-profiler, i framförallt Tyskland, blivit mycket populärt. Plastprofiler var den byggprodukt 
som troligtvis ökade mest i Sverige mellan mitten av 60-talet till mitten av 70-talet (Johansson, et 
al., 2017).  Mycket beroende på byggandet av de s.k. miljonprogrammet, där en miljon bostäder 
skulle uppföras på mycket kort tid. För att minska tidsåtgången för montering av bland annat 
innerdörrar tillverkades karmar och foder av vit PVC. På 70-talet började tillverkning av träfönster 
med isolerglas. Glaset fästes till en början med en tunn trälist direkt mot glaset. Denna lösning 
ledde till många reklamationer då vattenpåkänningen från glaset till listen var hög. I mitten av 80-
talet hittade man en lösning genom att ersätta trälisten med en av skummad PVC. Denna produkt 
används fortfarande på träfönster. Marknadsandelen för träfönster har minskat, idag är ca 70% av 
alla fönster som installeras aluminiumbeklädda träfönster. Men även dessa fönster har lister av 
PVC. Till exempel de kopplade 2+1-fönstren har två glaslister som döljer glaskanten. Av den totala 
mängden fönster som installeras idag antas 8–10% utgöras av PVC-fönster.  

 

Ingen officiell märkning av PVC-profil används idag. Det kan finnas inofficiell märkning hos vissa 
producenter, men inget som täcker in hela branschen (Ivarsson, 2019). Det är mycket svårt att 
avgöra åldern på PVC-profiler, även för ett tränat öga, för att därigenom kunna bedöma vilka 
additiv produkten kan innehålla. Sveriges Plastförbund har givit ut Godkännanderegler, 

Bild 1: En skummad PVC-list med en tätande gummilist 
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Verksnorm 3000, för fönster och fönsterdörrar med karm och båge av vinylplast där kravet på 
märkning innefattar tillverkningsår, vilket skulle kunna användas för att underlätta sortering inför 
återvinning.  PVC-profiler är den produktgrupp som enskilt står för den största delen av den totala 
återvunna mängden PVC i Europa (VinylPlus, 2018b). Den totala mängden återvunnen PVC-profil 
i Europa var ca 300 000 ton år 2017. 

3.3.1 Kemikalieinnehåll 
I Tabell 7 finns ett utförligt typrecept för hur PVC-profiler kan vara komponerade idag. 

               Tabell 7: Typrecept för PVC-profiler (Priess & Lind, 2018). 

STYV TRANSPARENT 

Råvara Typ phr5) 

PVC 
 

100 

Värmestabilisator Tenn, Kalcium/zink (Ca/Zn) 1–3 

Smörjmedel  1–8 

UV-stabilisator Tex benzotriazoler 0–0,5 

Slagseghetsförbättrare MBS, acrylic 0–10 

STYV INFÄRGAD/FYLLD 

Råvara Typ phr5) 

PVC 
 

100 

Värmestabilisator Kalcium/zink (Ca/Zn) 3–7 

Fyllmedel Krita (CaCO3) 5–15 

Färgpigment  <1 

Smörjmedel  0–2 

Slagseghetsförbättrare MBS, acrylic eller CPE (Klorerad polyeten) 0–10 

MJUK TRANSPARENT 

Råvara Typ phr5) 

PVC 
 

100 

Värmestabilisator Kalcium/zink (Ca/Zn) 2–14 

Mjukgörare Ftalater eller ftalatfri 20–70 

MJUK INFÄRGAD/FYLLD 

Råvara Typ phr5) 

PVC 
 

100 

Värmestabilisator Kalcium/zink (Ca/Zn) 3–6 

Fyllmedel Krita (CaCO3) 0–60 

Mjukgörare Ftalater eller ftalatfri 30–50 

                                                           

5) Parts per hundred resin. Mängderna i dessa tabeller utgår ifrån en plastmassa bestående av 100 delar PVC. Sedan presenteras 
additiv i hur stor mängd av additiv som tillsätts. Exempel: för 100 kg PVC  behöver 1–3 kg stabilisator tillsättas. 
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 Värmestabilisatorer och UV-stabilisatorer 
Stabilisatorer är en viktig tillsats för många profiler då infästningen av dessa produkter ofta är 
anpassade och har begränsat utrymme för expansion på grund av till exempel värme.  

Kadmiumstabilisatorer var förr vanligt i styva profiler (Nilsson, 2019), men förbjöds i Sverige 
redan 1982. Inom EU fortsatte dock användningen ändå fram till år 2000, hos vissa tillverkare, då 
profiler inte omfattades av förbudet i EU-direktivet som kom 1991. Dock minskade användningen 
av kadmium kraftigt från ungefär 600 ton per år 1992, till 100 ton per år 1997 och 50 ton per år 1998 
(Europeiska Gemenskapernas Kommission, 2000). Kadmium fasades ut senast 2001 på frivillig väg 
genom industrins Voluntary Commitment of 2000 (VinylPlus, 2001).  

När Kemikalieinspektionen undersökte användningen av additiv i PVC under åren 1995–1996 
(Kemikalieinspektionen 1996) hade blystabilisatorer varit vanliga till styva och skummade profiler 
men från och med 1996 hade ca 80 % av dessa produkter gått över till kalcium-zinkstabilisatorer, 
rörande mjuka profiler stabiliserades de flesta med kalcium-zink redan tidigare. De profiler som 
fortsatt använde sig av blystabilisatorer efter 1996 var framförallt de som krävde hög värmetålighet 
i till exempel bilars motorrum. Även kanaler för el-, tele- och datakablar stabiliserades med bly 
(Kemikalieinspektionen, 1996). Sedan ökade användningen av kalcium-zinkstabilisatorer och år 
2000 hade de marknadsledande profiltillverkarna gått över till dessa stabilisatorer 
(Kemikalieinspektionen, 2001). Idag används kalcium-zinkstabilisatorer för samtliga profiler 
(Priess & Lind, 2018). Förut användes endast tennstabilisatorer för att tillverka tillräckligt 
genomskinliga lister (Kemikalieinspektionen, 1996), dessa förekommer fortfarande i transparenta 
PVC profiler, till exempel korrugerat plasttak, skyddsplatsen och i etikettlister. 

Vissa profiler utsätts också för UV-ljus från solen på grund av sin placering, vilket medför att UV-
stabilisatorer används i dessa produkter. Exempel på UV-stabilisator är titandioxid, vilken även 
används som färgpigment. (Ivarsson, 2019) 

  Mjukgörare 
För att kunna få mjuka och böjliga profiler tillsätts mjukgörare. När Kemikalieinspektionen 
undersökte användningen av additiv i PVC under åren 1995–1996 användes mjukgörarna DEHP, 
DIDP och DINP för tillverkningen av profiler (Kemikalieinspektionen, 1996).  

Enligt intervjuerna som gjorts fasades DEHP ut senast 2015 (Ivarsson, 2019). I och med utfasningen 
av DEHP började andra mjukgörare användas, bland annat DOTP, DPHP och DINP (Priess & 
Lind, 2018) (Lundberg, 2019).  

 Färgpigment 
Nästan samtliga profiler inom fönster, dörrar och kabelkanaler är vita. Färgpigment tillsätts i dessa 
profiler för att de ska bibehålla sin färg och inte brytas ner av till exempel solljus. Framförallt 
används titandioxid som vitt färgpigment (Ivarsson, 2019). Detta har använts under lång tid. 
Hängrännor och stuprör kan förekomma i olika färger. Kadmium kan förekomma som pigment i 
äldre plastprofiler som har en nyans i gul eller röd (Sveriges Byggindustrier, 2017). Användningen 
av kadmium som färgpigment förbjöds i Sverige 1982.  

Även blykromater/molybdat har använts som färgpigment i vissa hyllkantlister men år 2001 
beräknades dessa försvinna ur produktionen inom 5 år (Kemikalieinspektionen, 2001).  

 Sammanställning av additiv 
I Tabell 8 presenteras viktiga additiv som använts i PVC-profiler över tid. 
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Tabell 8: Viktiga additiv i PVC-profiler över tid. 

Typ av additiv Typ av produkt Kännetecken Årtal  

Blystabilisatorer Alla PVC-profiler 
utom transparenta 

Hårda och mjuka 
icke-transparenta 
profiler 

Avveckling mellan åren 
1995 - 1997 

Tennstabilisatorer Vissa styva 
transparenta profiler 

Karaktäristisk 
doft vid 
uppvärmning 

Används idag 

Kalcium/zink 
(stabilisator) 

Alla PVC-profiler  Användningen ökade 
under 90-talet, och först 
i mjuka profiler. 
Används idag 

Kadmiumstabilisator Styva profiler  Kan finnas kvar i 
svensktillverkade 
produkter tillverkade 
före förbudet 1982 och 
importerade produkter 
tillverkade föra 2001. 

DEHP (mjukgörare) Alla mjuka PVC-
profiler 

Mjuka profiler Användes senast fram 
till 2015 

DINP (mjukgörare) Alla mjuka PVC-
profiler 

Mjuka profiler Används idag 

DPHP (mjukgörare) Alla mjuka PVC-
profiler 

Mjuka profiler Används idag 

DOTP (mjukgörare) Alla mjuka PVC-
profiler 

Mjuka profiler Används idag 

Kadmium (färgpigment) Ofta i nyans av gul, 
orange eller röd 
PVC-profil 

Färg Kan finnas kvar i 
produkter tillverkade 
före förbudet 1982 

Titandioxid 
(färgpigment) 

Vita profiler Färg Används idag 

 

3.3.2 Inbyggda mängder 
Då det förekommer många typer av PVC-profiler för flertalet olika tillämpningar finns det 
följaktligen många olika tillverkare, detta har försvårat kartläggningen av mängden PVC i profiler. 
De intervjuade personerna har bidragit med uppskattningar av mängder för enskilda applikationer 
som sedan kunnat summeras ihop för en grov uppskattning av den totala marknaden. PVC i 
fönster förekommer inte bara i fönster tillverkade av PVC-profil utan även i trä- och 
aluminiumfönster i form av täcklister och fönsterspröjs. De olika typer av applikationer som 
inkluderas i denna uppskattning är listade i Tabell 9. Mängden mjuka profiler i fastigheter är 
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mycket liten i jämförelse med styva profiler. Den totala mängden uppnår endast en knapp 
procentenhet av den totala vikten profiler i den kartlagda statistiken. 

Tabell 9: Applikationer för PVC-profil inkluderad i uppskattningen av mängden. 

Applikation  

PVC fönster Styv PVC 

PVC i aluminium- och träfönster  Styv PVC 

Dörrkarmar Styv PVC 

Dörrfoder Styv PVC 

Kabelkanaler Styv PVC 

Hängrännor och stuprännor av PVC Styv PVC 

Transparenta utetak Styv PVC 

Etikettlister Styv PVC 

Tätning av duschdörrar Mjuk PVC 

Magnetslister till dusch, kyl och frys Mjuk PVC 

Duschslangar Mjuk PVC 

 

Det finns referensobjekt av plastprofiler som idag är över 30 år gamla med bibehållen kvalitet 
(Industrigruppen för PVC-fönster, 2019). Genom att tillsätta antioxidanter och UV-stabilisatorer i 
PVC-profiler kan den estetiska påverkan av solljus förbättras. Detta medför att den ursprungliga 
färgen kan bibehållas och att detta inte kommer förkorta den faktiska livslängden. Fönsterprofiler 
förväntas idag ha en livslängd på 40–50 år (Avesta plastfönster, 2019). Livslängden har även 
diskuterats med experter inom branschen och PVC-profiler antas ha en teknisk livslängd på över 
50 år, men en faktisk livslängd på ca 30 år för det flesta applikationer. Duschslangar och 
etikettlister beräknas dock ha en betydligt kortare livslängd på 10 respektive 6 år. De olika 
produktgruppernas livslängder har representerats var för sig. Det består av en normalfördelning 
med livslängden som medelvärde och standardavvikelsen 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

3
. 

Den uppskattade mängden PVC-profil baseras på produktionsmängder och antaganden avseende 
marknadsandelar och livslängder för respektive produkttyp som har framkommit under intervjuer 
inom studien (Anderlund, et al., 2019). I Tabell 9 listas produktkategorier som diskuterats enskilt 
vid kartläggningen av mängder som presenteras i Figur 7 och Figur 8. Även tidigare 
kartläggningar har gjorts av Kemikalieinspektionen. I en rapport från 2001 rapporteras att de 
största svenska tillverkarna uppskattningsvis producerade 10 000 – 12 000 ton år 1994, och 9200 ton 
år 1999. (Kemikalieinspektionen, 2001). Storleksordningen mellan uppskattningen gjord i 
samverkan med profiltillverkare i denna rapport och rapporten från KemI är liknande. Många lika 
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avgränsningar kan göras vid olika typer av PVC profiler. Den totala ackumulerade mängden PVC-
profiler i Sverige uppskattas till 450 000 ton. 

 

Figur 6: Kartläggning av installerad mängd PVC-profil, på den svenska marknaden, per år. Lägg märke till 
att mjuka profiler står för en mycket liten (men ökande) del av den totala mängden och kan vara svår att se 

i figuren. 

 

  

Figur 7: Uppskattad total ackumulerad mängd av PVC-profil inbyggda i Sverige år 2018. 

 

I Tabell 10 har modellen av kvarvarande mängder vid år 2018 extrapolerats framåt för att 
uppskatta hur mycket av den PVC-profil som installerades till och med 2017 som finns kvar 
kommande år. 

Notera att mängderna mjuk profil är avrundade till hundratals ton då kvantiteterna är 
förhållandevis små. Denna avrundning är nödvändig för att få en bild av avklingningstakten.  
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Tabell 10: Extrapolerad kvarvarande mängd PVC-profiler installerat till och med 2017, fördelat per 
specifikt additiv och år.  

 Kvarvarande 
mängd PVC-profil 
vid resp. år [ton] 

2018 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Mjukgörare 
DEHP 1 700 100 100 <100 <100 <100 <100 

DIDP 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 

DINP 11 400 3006) 3006) 3006) 2006) 1006) 1006) 

DOTP 1 200 <1006) <1006) <1006) <1006) <1006) <1006) 

DPHP 1 200 <1006) <1006) <1006) <1006) <1006) <1006) 

Övriga mjukgörare 1 100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 

Totalt 16 700 400 300 300 200 100 100 

 
Värmestabilisatorer 

Kadmium 37 000 10 000 4 000 1 000 <1 000 <1 000 <1 000 

Bly 135 000 69 000 37 000 18 000 7 000 2 000 <1 000 

Tenn 17 000 11 0007) 8 0007) 5 0007) 3 0007) 2 0007) 1 0007) 

Ca/Zn 263 000 227 0006) 193 0006) 151 0006) 108 0006) 68 0006) 37 0006) 

Totalt 452 000 317 000 242 000 175 000 118 000 72 000 38 000 

3.4 Kablar 
Första gången PVC testades som isolerande material för kablar var under 1930 talet och sedan 
1950-talet har kabel av PVC varit kommersiellt gångbart (Eland Cables, 2019). PVC används som 
isolering i installations- och lågspänningskabel vilket denna studie fokuserat på. PVC förekommer 
även som mantelmaterial i högre spänningsklasser. Produktionen har historiskt sett varit nationell 
vilket beror på ett par nyckelfaktorer. Kablar produceras enligt vissa standarder och svensk kabel 
har sedan begynnelsen haft en S-märkning som talar om att produkten är svensktillverkad och 
uppfyller elsäkerhetskraven. Installationskablar är också förhållandevis billiga att tillverka samt är 
en tung produkt vilket har minskat lönsamheten med att importera kabel till Sverige (Hedebark & 
Lindström, 2018) (Rasmusson, 2018). Dock har en viss import från grannländerna förekommit, då 
även de har haft liknande krav. Marknaden har, historiskt sett bestått av uppskattningsvis 20 % 
importerad kabel (Rasmusson, 2018). Importen av kablar (och sladdar) som används inne i 
lägenheter (förgrenare, sladdar från eluttagen) har ökat sedan 90-talet och idag importeras den 
största delen av dessa kablar, då främst som billiga konsumentprodukter som säljs i 
elektronikbutiker. Marknadsandelar för PVC kabel har under de senaste åren minskat till förmån 
för halogenfria kablar, vilka har en betydligt mindre rökutveckling vid brand (Hedebark & 
Lindström, 2018). 

                                                           

6 Siffrorna presenterar endast installerad mängd till och med 2017. Dessa additiv används fortfarande. PVC-profil innehållande 
dessa additiv installerat 2018 och senare ingår ej i dessa siffror 
7 Siffrorna presenterar endast installerad mängd till och med 2017. Detta additiv används fortfarande i vissa PVC-profiler. PVC-
profil innehållande detta additiv installerat 2018 och senare ingår ej i dessa siffror 
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Svensktillverkad kabel har sedan mitten på 90-talet kunnat spåras genom ursprungsmärkning och 
datummärkning. Detta kopplat till att kabeltillverkarna gjort materialdeklarationer tillgängliga. 
CE-märkningen som sitter på förpackningarna anger att produkten möter kraven i 
Lågspänningsdirektivet och därmed är säkra att använda (Rasmusson, 2019). 

Idag samlas i princip all installationskabel innehållande PVC in vid rivning av hus. Den drivande 
faktorn är dock inte PVC-innehållet utan koppartråden som finns i kabeln (Belleza & Youhanan, 
2017). VinylPlus arbetar med att ta tillvara på PVC:n i kablarna från avfallet och 2017 återvanns 
runt 75 000 ton PVC från kablar i Europa (VinylPlus, 2018a). Cirka 28 000–31 500 ton PVC kabel 
samlas årligen in i Sverige, och då står kabelskrot från rivning av byggnader för den huvudsakliga 
delen (Belleza & Youhanan, 2017). I Sverige går största delen av PVC-innehållet i kablar till 
energiutvinning. Avfallsförbränningsanläggningar med god rökgasrening som uppfyller EU-krav 
klarar av att elda måttliga mängder PVC som är blandat med annat avfall. Den mängd PVC som 
normalt förekommer i samhällets avfall innebär inga problem vid förbränning. 
(Stockholmsregionens avfallsråd, 2007). 

3.4.1 Kemikalieinnehåll 
I Tabell 11 presenteras en övergripande bild över hur ett typrecept för PVC-kabel kan se ut idag. 
Genomgång av de olika råvarorna analyseras nedan. 

             Tabell 11: Typrecept för PVC-kabel (Priess & Lind, 2018). 

Råvara Typ phr8) 

PVC   100 

Värmestabilisator Kalcium/zink (Ca/Zn) 2–15 

Fyllmedel Krita (CaCO3) 0–60 

Mjukgörare DINP, DIDP, TOT 30–60 

 

PVC-kabel tillverkas i princip av PVC, krita, och olika additiv som värmestabilisatorer, 
mjukgörare, flamskyddsmedel och UV-stabilisatorer. Krita används framförallt för att göra PVC:n 
billigare, som ett fyllnadsmaterial (Hedebark & Lindström, 2018). Kabel lyder under RoHS-
direktivet (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic 
equipment), vilket innebär att användningen av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom, 
polybromerade bifenyler och polybromerade difenyletrar begränsas. Den maximala 
koncentrationen av respektive ämne är 0,1 % av vikten, utom för kadmium som är begränsat till 
0,01 %. 

Generellt, borde kablar som är tillverkade i Sverige ca 20 år bakåt i tiden (sedan 2000) vara relativt 
fria från oönskade ämnen. Däremot förlorar PVC-kabeln idag marknadsandelar, vilket kommer 
minska den framtida potentialen för återvinning av PVC-kabel.  

                                                           

8) Parts per hundred resin. Mängderna i dessa tabeller utgår ifrån en plastmassa bestående av 100 delar PVC. Sedan presenteras 
additiv i hur stor mängd av additiv som tillsätts. Exempel: för 100 kg PVC behöver 30–60 kg mjukgörare tillsättas. 
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 Värmestabilisatorer 
Bly användes tidigare som stabilisator i kabel men började fasas ut till fördel för kalcium-
zinkstabilisatorer under 1990-talet i svensktillverkad kabel (Rasmusson, 2018). Till år 1999 var 
användningen av blystabilisatorer nästan avvecklad (Kemikalieinspektionen, 2001). År 1998 
infördes ett krav i svensk standard på att installationskabel ska ha blyfri mantel och fyllnad 
(Svensk Standard, 1998). Från början av 2000-talet användes, i princip, inget bly i PVC-kabel 
(Hedebark & Lindström, 2018). För vissa specialkablar som skulle klara hög temperatur fortsatte 
användningen av blystabilisatorer ytterligare några år. Blystabilisatorer kan finnas i nyare 
importerad kabel, men i sådant fall i liten mängd av specifika kablar (Sveriges Byggindustrier, 
2017). I genomskinliga kablar har tennorganiska stabilisatorer använts, men dessa utfasades för 
minst 20 år sedan (Hedebark & Lindström, 2018).  

 Mjukgörare  
När Kemikalieinspektionen undersökte användningen av additiv i PVC under åren 1995–1996 
(Kemikalieinspektionen, 1996) användes främst DEHP och DIDP som mjukgörare i kabel. Det 
procentuella förhållandet mellan dessa angavs inte men till år 1999 hade DEHP i princip ersatts av 
DIDP. DEHP användes endast till vissa standardkablar och till 2005 skulle användningen upphöra 
helt (Kemikalieinspektionen, 2001)). Utöver ftalaterna har också andra mjukgörare använts. 
Adipater tillsätts i kablar som ska klara kyla och polymera mjukgörare tillsätts i 
högtemperaturkablar (Kemikalieinspektionen, 1996). Även ftalaten DPHP började användas på 
2000-talet och används fortfarande idag tillsammans med DINP (Hedebark & Lindström, 2018). 

 Flamskyddsmedel 
För att förhindra kabelbränder används i vissa fall olika flamskyddsmedel. Enligt 
Kemikalieinspektionen användes 1994 följande flamskyddsmedel: antimontrioxid, 
aluminiumhydrat och mellankedjiga klorparaffiner. Användningen av klorparaffiner sjönk kraftigt 
mellan åren 1994 och 1996 (Kemikalieinspektionen, 1996) och efter 1998 upphörde användning av 
dessa i kablar (Kemikalieinspektionen, 2001).  

Idag används antimontrioxid som extra flamskyddsmedel i kabel. Dock undersöks flertal kemiska 
föreningar för att ersätta antimontrioxid, då ämnet är klassificerat enligt CLP-direktivet: misstänks 
kunna orsaka cancer. Vissa aktörer på marknaden ska redan fasat ut antimontrioxid helt från sin 
produktion. Antimontrioxid har använts under lång tid, men i ett litet sortiment av kablar 
(Hedebark & Lindström, 2018).   
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 Sammanställning av additiv 
I Tabell 12 presenteras en överblick av additiv i PVC-kabel över tid. 

  Tabell 12: Viktiga additiv i PVC-kablar över tid. 

Typ av additiv Typ av produkt Kännetecken Årtal  

DEHP (mjukgörare) Alla PVC-
kablar, utom 
låg- och 
högtemperatur 

Sedan 90-talet märkt 
med tillverkare och 
tillverkningsdatum 

Började fasas ut under 
90-talet. Upphört till 
2001  

DIDP, DPHP 
(mjukgörare) 

Alla PVC-kablar  90-talet till idag 

Blystabilisatorer Alla PVC-kablar Sedan 90-talet märkt 
med tillverkare och 
tillverkningsdatum 

Fasades ut under 90-
talet. Upphört till 2001  

Kalcium/zink 
(stabilisator) 

Alla PVC-kablar Sedan 90-talet märkt 
med tillverkare och 
tillverkningsdatum 

Ersatte 
blystabilisatorerna 
under utfasning 
mellan 90–01, används 
idag 

Ämnen som 
inkluderas i RoHS-
direktivet 

Alla PVC-kablar Sedan 90-talet märkt 
med tillverkare och 
tillverkningsdatum 

Varit begränsade 
sedan 2003 

Mellankedjiga 
klorparaffiner 

Viss PVC-kabel Sedan 90-talet märkt 
med tillverkare och 
tillverkningsdatum 

Utfasad senast 1998 

Antimontrioxid Viss PVC-kabel  Pågående utfasning 

Aluminiumhydroxid 
(ATH) 

Viss PVC-kabel  Används idag 

Tennorganiska 
föreningar 
(Stabilisator) 

Genomskinlig 
kabel 

Liten användning Slutade användas 
senast 2000 

 

3.4.2 Inbyggda mängder 
SCB-data relaterat till kablar har visat sig vara oanvändbar för kartläggning då kategorierna inte 
baseras på plaster utan på spänningsomfång och kopparinnehåll. Ingen klar bild av mängden PVC 
kopplat till kablar har därför kunnat kartläggas med hjälp av SCB-statistik. Men då i princip all 
kabel samlas in idag finns det i detta led en stor potential att sortera ut PVC-materialet.  

År 2014 togs beslut hos Construction Product Regulation (CPR) att reglerna gällande 
värmeutveckling, flamskydd och rökutveckling för kabel vid brand skulle skärpas (Selcable, u.d.). 
Reglerna gäller i hela EU och dessa regler är svårare att uppnå om kabeln innehåller PVC. Detta 
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har medfört att sedan beslutet blev giltigt (2017) har halogenfria kablar börjat ta stora 
marknadsandelar och mängden installerad PVC-kabel har minskat drastiskt. Idag installeras i 
princip inga PVC-kablar inom byggsektorn. Om de fortfarande installeras är det en liten mängd 
importerad PVC-kabel i mindre byggnader (som inte lyder under CRP). De svenska 
kabeltillverkarna dominerar marknaden, och de tillverkar inte PVC-kabel för byggsektorn längre 
(Rasmusson, 2019). 

Enligt intervjuer har den installerade mängden PVC kabel historiskt sett varit relativt konstant.  
Den uppskattas grovt till att vara ca 24 000 ton / år i PVC (endast plasten) (Rasmusson, 2018). 
Vilket, baserat på tidigare information, kan antas minskat till ett fåtal ton sedan beslutet 2014 till 
idag. Efter resonerande tillsammans med expert kan förändringen i mängden installerad 
installationskabel följa förändringen av byggnationer av bostäder. Därför har statistik för 
bostadsbyggnationer använts för att anta den procentuella ökningen av kabelmarknaden i denna 
statistik.  

Installationskablar har en lång livslängd. Uppgifter som vi tagit del av varierar mellan 30 till 100 
år. När kabel byts ut beror det ofta på att man behöver andra funktioner, som att jorda elen och att 
fler uttag behövs, inte på att kabeln är trasig. Därför har de grova beräkningarna baserats på att 
installationskablar där livslängden representerat med en normalfördelning med medelvärdet 50 år 
och standardavvikelsen 50

3
. Resultatet presenteras i Figur 9 och Figur 10.  

Den totala mängden PVC i installationskabel i Sverige idag uppskattas till att vara ca 830 000 ton. 

 

Figur 8: Kartläggning av installerad mängd installationskabel av PVC, på den svenska marknaden, per år 
och en uppskattning av hur stor mängd som fanns kvar år 2018. 
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Figur 9: Uppskattad total ackumulerad mängd av PVC-kabel inbyggda i Sverige år 2018. 

I Tabell 13 har modellen av kvarvarande mängder vid år 2018 extrapolerats framåt för att 
uppskatta hur mycket av den kabel gjord av PVC som installerades till och med 2017 som finns 
kvar kommande år. 

Tabell 13: Extrapolerad kvarvarande mängd PVC i kabel installerat till och med 2017. 

Kvarvarande 
mängd vid resp. 
år [ton] 

2018 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 825 000 732 000 664 000 589 000 509 000 426 000 345 000 

3.5 Takduk 
Takdukar av plast används på alla tak som är låglutande (<6 grader), men även till en viss del när 
det kommer till något brantare lutning (Jonsson & Larsson, 2018). Byggnader med låglutande tak 
brukar kallas yrkesbyggnader och inkluderar industrilokaler, lagerhallar, köpcentrum och kontor. 
Protan monterade sin första takduk av PVC 1964 (Protan, 2002). Produkten fick ett stort 
genombrott på 1980-talet och produktionen ökade. Användningen har sedan dess ökat och idag 
läggs mellan 8–13 miljoner kvadratmeter ny takduk årligen där ca 60% är omläggning och ca 40% 
är nyläggning (Takdukproducenternas Förening, 2012). 
Branschorganisationen Takdukproducenternas föreningsmedlemmar utgör 95 % av den totala 
marknaden av takduk och takdukssystem i Sverige. PVC är den mest använda polymeren i takduk 
(Takdukproducenternas Förening, 2018). 

Inga takduk produceras i Sverige utan produkten importeras bland annat från Tjeckien, Schweiz & 
Norge. Det finns företag som idag arbetar med insamling och återvinning av takdukar av PVC. Till 
exempel kan medlemmarna i Takduksproducenternas Förening använda sig av det europeiska 
insamlingssystemet RoofCollect, som är baserat i Tyskland (Takdukproducenternas Förening, 
2012), (Jonsson & Larsson, 2018). RoofCollect är den del av VinylPlus som handskas med takdukar 
och liknande PVC-produkter. 

Sortering av takdukar kan vara svårt då inga stora estetiska förändringar skett över åren. I princip 
alla takdukar som ligger i Sverige idag är gjorda av PVC men närmare bedömning än så är svårt 
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att göra visuellt. Men genom att bedöma byggnadens ålder skulle eventuellt slutsatser om 
takdukens ålder också kunna dras (Jonsson & Larsson, 2018).  

Det finns inga krav på att takduk behöver vara märkt, dock har enskilda producenter själva märkt 
sina takdukar med produktionsår vilken således kan härledas till vilka additiv som kan finnas i 
takduken (Rebo, 2019).  

3.5.1 Kemikalieinnehåll 
I detta kapitel presenteras de additiv som används och har använts i takduk producerad av PVC. 

 Värmestabilisatorer 
Stabilisatorer är viktiga i takduk då denna PVC-produkt utsätts för stor yttre meteorologisk 
påverkan. Blystabilisatorer var dominerande fram till 2000-talet. Idag används framförallt kalcium-
zinkstabilisatorer (Rebo, 2019).  

 Mjukgörare 
Takduk är en mjuk PVC-produkt. Historiskt sett har DEHP och DINP varit de vanligt 
förekommande mjukgörarna. DEHP slutade användas senast under mitten av 1990-talet och sedan 
dess har nästan uteslutande DINP använts som mjukgörare i takduk (Rebo, 2019). 

 Flamskyddsmedel 
Takdukar har hårda krav på brandsäkerhet. Detta innebär att alla takdukar av PVC innehåller 
flamskyddsmedel. Den mest använda är antimontrioxid som använts sedan takduk började 
produceras på 70-talet och används än idag. Halten flamskyddsmedel har tidigare varit ca 5 % men 
hårdare miljökrav har gjort att trenden går mot ca 1% (Jonsson & Larsson, 2018). 

 Sammanställning av additiv 
I Tabell 14 presenteras additiv som använts i takduk av PVC över tid. 
 
 
Tabell 14: Viktiga additiv i takduk i PVC över tid. 

Typ av additiv Typ av produkt Kännetecken Årtal  

DEHP 
(mjukgörare) 

Alla takdukar i 
PVC 

Eventuell märkning 
(sedan 90-talet) 

Slutade användas senast 1996  

DINP 
(mjukgörare) 

Alla takdukar av 
PVC 

Eventuell märkning 
sedan 1990-talet 

Mest använda mjukgöraren idag 

Blystabilisatorer Alla takdukar i 
PVC 

Eventuell märkning 
(sedan 90-talet) 

Dominerande fram till 2000-
talet. Slutade användas senast 
2001  

Antimontrioxid 
(flamskyddsmedel) 

Alla takdukar i 
PVC 

Eventuell märkning 
(sedan 90-talet) 

Används idag, totala mängden 
minskat med tiden. 

Ca/Zn-
stabilisatorer 

Alla takdukar i 
PVC 

Eventuell märkning 
(sedan 90-talet) 

Började användas ca 2000 och 
används idag 
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3.5.2 Inbyggda mängder 
För att kartlägga mängden av PVC-takduk i Sverige har information från flertalet källor använts 
för att bygga redundans i statistiken.  

Statistik presenterad av SCB har inte kunnat användas i denna studie. Kategorierna innehållande 
takduk är troligtvis många och innefattar flera andra produkter av PVC. Många kategorier är inte 
heller fullständiga då SCB har krav på att minst tre företag skall rapportera in statistik för att 
siffrorna kopplade till KN-koden ska bli officiella. 

I stället baserades denna studies kartläggning på statistik från branschorganisationen 
Takduksproducenternas förening. Statistiken har verifierats och kompletterats genom intervjuer 
med personer verksamma i branschen angående utvecklingen av marknaden de senaste 20 åren. 
Detta innebär en del osäkerheter i statistiken men ger en grov uppskattning av siffrorna från 1964 
till idag.   

De antaganden som gjorts vid beräkningar av total mängd takduk är: 

• Vid applicering av takduk går ca 5 % av materialet direkt till avfall vid anpassning. 
(Jonsson & Larsson, 2018) 

• Takduk av PVC väger ca 1,5 kg / m2 (Jonsson & Larsson, 2018) 
• Produktionsmängden har varit konstant under lång tid, med en liten ökning av 

marknaden över tid (Jonsson & Larsson, 2018) 

Den tekniska livslängden på takdukar beräknas vara 30 år men vid omläggning av takduk lämnas 
oftast den gamla takduken kvar (Jonsson & Larsson, 2018). En ny takduk placeras sedan över den 
gamla. Detta betyder att takduk hanteras som avfall endast vid ombyggnation av tak eller när hus 
rivs, vilket gör att det då  kan finnas ett flertal lager av takduk (Jonsson & Larsson, 2018). Den 
faktiska livslängden kan således vara betydligt längre och bör relateras till statistik över rivning 
och renovering av låglutande tak.  Då det inte varit möjligt att få fram denna information har 
livslängden i denna studie istället antagits vara ca 40 år.  Detta har representerats med en 
normalfördelningskurva med ett medelvärde på 40 år och en standardavvikelse på 40

3
. Statistiken 

presenteras i Figur 11 och Figur 12. Den totala mängden takduk är uppskattad att vara ca 350 000 
ton.

Figur 10: Kartläggning av installerad mängd takduk av PVC, på den svenska marknaden, per år och en 
uppskattning av hur stor mängd som fanns kvar år 2018 
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Figur 11: Uppskattad total ackumulerad mängd av takduk i PVC inbyggt i Sverige år 2018. 

 

I Tabell 15 har modellen av kvarvarande mängder vid år 2018 extrapolerats framåt för att 
uppskatta hur mycket av den takduk som installerades till och med 2017 som finns kvar 
kommande år. 

Tabell 15: Extrapolerad kvarvarande mängd takduk av PVC installerat till och med 2017, fördelat per 
specifikt additiv och år. 

Kvarvarande 
mängd PVC-takduk 
vid resp. år [ton] 

2018 2025  2030 2035 2040 2045 2050 

Mjukgörare 
DEHP 65 000 48 000 28 000 15 000 7 000 2 000 1 000 
DIDP 285 000 280 0009) 273 0009) 249 0009) 212 0009) 165 0009) 113 0009) 
Totalt 350 000 328 000 301 000 264 000 219 000 167 000 114 000 

Värmestabilisatorer 
Bly 108 000 87 000 73 000 47 000 25 000 10 000 4 000 
Ca/Zn 242 000 241 0009) 228 0009) 217 0009) 194 0009) 157 0009) 110 0009) 
Totalt 350 000 328 000 301 000 264 000 219 000 167 000 114 000 

  

                                                           

9 Siffrorna presenterar endast installerad mängd till och med 2017. Dessa additiv används fortfarande. Takduk av PVC innehållande 
dessa additiv installerat 2018 och senare ingår ej i dessa siffror 
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4 Slutsatser  
Syftet med denna studie var att kartlägga den inbyggda mängden PVC-produkter i samhället och 
göra en uppskattning av när detta blir avfall. Särskilt fokus skulle läggas på att identifiera 
förekomst och mängder av PVC-produkter som innehåller additiv som idag regleras eller är på 
gång att regleras av kemikalielagstiftningen REACH eller som av andra skäl inte längre används.  

Informationen har samlats in både genom intervjuer med experter inom området, statistik från SCB 
och olika informationsmaterial. Det har gått relativt bra att få tag på information om installerade 
mängder samt den historiska användningen av additiv. Det som har varit svårare var att få 
kunskap om när produkterna blir avfall, då den tekniska livslängden inte alltid sammanfaller med 
den faktiska livslängden, eftersom den här typen av produkter ofta byts vid ombyggnad och 
renoveringar eller på grund av modets växlingar. En annan svårighet har varit att kartlägga 
mängden som innehåller specifika additiv då flertalet additiv använts parallellt. 

Den kartläggning som har gjorts kan ändå utgöra ett underlag för att gå vidare och bedöma 
behovet och potentialen av olika sätt att återvinna PVC-produkterna när de blir avfall.  

Informationen i studien kan också underlätta att identifiera produktens additivinnehåll när de blir 
avfall för att sedan kunna tillämpa rätt återvinningsprocess. 

Ett antal viktiga additiv som bör beaktas inför återvinning av PVC har identifierats:  

• Mjukgöraren DEHP  
• Blystabilisatorer 
• Kadmium (stabilisator och färgpigment) 
• Tennstabilisatorer 
• Asbest (endast golv) 

 
I Tabell 16 redovisas när ett urval av de mest betydande additiven utfasades inom respektive 
produktgrupp.   
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  Tabell 16: Utfasningsår av ett urval additiv, för de undersökta kategorierna 

 DEHP  Kadmium 
(stabilisator och 
pigment) 

Blystabilisatorer Tennstabilisatorer Asbest 

Golv 

Användes i 
Sverige 
senast till 
och med år 
2011, 
minskade 
kraftigt från 
2001 

Färgpigment -Slutade 
användas senast i 
början på 1980-talet  

Slutade 
användas under 
1980-talet i 
svensktillverkad
e golv 

Bedöms ha slutat 
användas 2004 
 

Slutade 
användas 
senast 1977 

Rör 

Mjukgörare 
används inte 
då 
produkten är 
styv 

Inga uppgifter om 
användning 

Slutade 
användas i 
Sverige senast 
2001. Något 
senare i EU  

Har ej använts i 
svensk 
produktion 

Inga 
uppgifter 
om 
användning 

Profiler 

Användes 
senast fram 
till 2015 

Stabilisator: Slutade 
användas senast  
- 1982 i Sverige 
- Fram till 2000 i 

EU 

Slutade 
användas senast 
1997 

Används idag i 
liten omfattning 
(transparanta 
produkter) 

Inga 
uppgifter 
om 
användning 

Kablar 

Slutade 
använda 
senast 2001  

Färgpigment - 
Slutade användas i 
Sverige senast 1982 
Inkluderat i RoHS-
direktivet - Slutade 
användas senast 2003 

Inkluderat i 
RoHS-direktivet 
- Slutade 
användas senast 
2003 

Slutade användas 
senast 2000 

Inga 
uppgifter 
om 
användning 

Takduk 

Slutade 
användas 
senast 1996  

Inga uppgifter om 
användning 

Slutade 
användas senast 
2001  

Inga uppgifter om 
användning 

Inga 
uppgifter 
om 
användning 
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Appendix A: Känslighetsanalys av golvs 
livslängd 

I samma modell som tagits fram för att beräkna kvarvarande mängd av PVC golv har en 
känslighetsanalys på hur medellivslängden påverkar resultatet. I Figur 13, Figur 14 och Tabell 18 
presenteras resultatet när normalfördelningen varieras med genomsnittslivslängd och 
standardavvikelse. Resultatet visar att den uppskattade mängden som finns i samhället är relativt 
känsligt beroende på vilken genomsnittlig livslängd som används. I dessa exempel har 
genomsnittliga livslängden förkortats och förlängts med 5 år (+- 25 %) vilket resulterar i ca 50 % 
förändring av den ackumulerande mängden. 

 

Figur 12: Ackumulerad mängd golv om medellivslängden antas vara 15 år. 
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Figur 13: Ackumulerad mängd golv om medellivslängden antas vara 25 år. 

 
 

Tabell 17: Resultat av känslighetsanalys rörande medellivslängd 

Livslängd Standardavvikelse Kvarvarande mängd 
efter år 2017 [ton] 

15 15/3 236 000 

20 20/3 361 000 
25 25/3 533 000 
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Appendix B: Bakgrundsdata för kartläggning av PVC-golv 
För att uppskatta kvarvarande mängder av additiv i PVC, vid år 2018, har en kartläggning gjorts av hur stor del av PVC som innehåller specifika additiv, 
för varje år. När detta summeras ihop kan den totala kvarvarande mängden av PVC-golv innehållande specifika additiv beräknas. 

Siffrorna i denna tabell är mer specifika än det presenterade resultatet. Detta beror på att den modell som använts har givit dessa resultat vilket senare har 
summerats ihop och avrundats till ett rimligare antal värdesiffror. Antaganden rörande denna kartläggning finns i tabellen nedan.  

  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
 

Kvarvarandemängd vid 
2018 från varje år [ton] 

236 336 526 759 1087 1482 2041 3107 4359 6243 7673 8789 8895 9119 9872 10698 11010 10500 11332 

M
jukgörare 

DEHP 90.0% 90.8% 91.5% 92.3% 93.0% 93.8% 94.5% 95.3% 96.0% 96.8% 97.5% 97.5% 97.5% 97.5% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 

DIDP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

DINP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 

DINCH 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

BBP 10.0% 9.3% 8.5% 7.8% 7.0% 6.3% 5.5% 4.8% 4.0% 3.3% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 

DOTP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

                     

Värm
estabilisatorer 

Tenn 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 2.5% 2.4% 2.2% 2.2% 2.0% 

Ba/Zn 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 93.5% 92.0% 90.5% 89.0% 87.5% 86.0% 84.5% 83.0% 83.5% 80.6% 76.8% 71.9% 67.0% 

Ca/Zn 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 3.0% 4.5% 6.0% 7.5% 9.0% 10.5% 12.0% 14.0% 17.0% 21.0% 26.0% 31.0% 

ESBO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Kvarvarandemängd vid 
2018 från varje år [ton] 

11431 11789 11793 11407 11627 11944 12168 12761 13298 13545 13256 13642 14486 14076 13885 14422 15446 15965 15978 

M
jukgörare 

DEHP 95.0% 74.0% 43.3% 30.0% 26.7% 23.3% 20.0% 16.7% 13.3% 10.0% 6.7% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

DIDP 0.0% 2.2% 5.4% 6.8% 7.2% 7.7% 8.0% 8.3% 8.7% 9.0% 9.3% 8.7% 9.0% 8.0% 7.0% 5.5% 4.0% 0.0% 0.0% 

DINP 0.0% 19.8% 48.4% 61.2% 65.1% 69.0% 72.0% 75.0% 78.0% 81.0% 84.0% 78.0% 81.0% 72.0% 63.0% 49.5% 36.0% 25.0% 10.0% 

DINCH 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 

BBP 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

DOTP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 

                     

Värm
estabilisatorer 

Tenn 1.8% 1.4% 0.9% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ba/Zn 58.2% 48.7% 39.1% 29.6% 22.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

Ca/Zn 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 78.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 91.0% 92.0% 93.0% 94.0% 94.0% 90.0% 85.0% 79.0% 73.0% 67.0% 

ESBO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 6.0% 12.0% 18.0% 24.0% 30.0% 
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Kemikalieinspektionens kartläggningar från 1994 och 1999 används som utgångsvärden i denna tabell (Kemikalieinspektionen, 1996) 
(Kemikalieinspektionen, 2001). Data från dessa två år anses vara tillförlitliga. Detta har kombinerats tillsammans med information som framkommit under 
intervjuer samt regelverk som begränsat användningen. Resultatet har sedan diskuterats med experter inom området för att resonera kring rimligheten i 
antaganden och har uppskattats vara förhållandevis tillförlitligt. 

Mellan två mätpunkter har oftast en linjär modell använts då kunskapen om specifika år är begränsad. Beräkningarna har också tagit hänsyn till delen av 
PVC-golv som har importerats. Ett exempel är att vid ca 2000 ersattes mjukgöraren DEHP väldigt fort av DINP i svensk produktion. Men då en stor del av 
golven importerats så är avklingningen av DEHP efter 2000 först kraftig (svensktillverkade golv) men har sedan en längre svans med lägre avklingning 
(importerade golv). 
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Appendix C: Bakgrundsdata för kartläggning av PVC-profil 
För att uppskatta kvarvarande mängder av additiv i PVC, vid år 2018, har en kartläggning gjorts av hur stor del av PVC som innehåller specifika additiv, 
för varje år. När detta summeras ihop kan den totala kvarvarande mängden av PVC-profil innehållande specifika additiv beräknas. 

Siffrorna i denna tabell är mer specifika än det presenterade resultatet. Detta beror på att den modell som använts har givit dessa resultat vilket senare har 
summerats ihop och avrundats till ett rimligare antal värdesiffror. Antaganden rörande denna kartläggning finns i tabellen nedan.  

   1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

  Kvarvarandemängd vid 
2018 från var år [ton] 

31 52 85 140 226 363 463 595 757 956 1183 1445 1749 2100 2500 2898 3332 3802 4303 

M
juka profiler 

M
jukgörare 

DEHP 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 

DIDP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

DINP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

DOTP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

DPHP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Övriga mjukgörare 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

Stabilisatorer 

Kadmiumstabilisatorer 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 70.0% 

Blystabilisatorer 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 25.0% 

Tennstabilisatorer 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

Ca/Zn 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Styva profiler 

Stabilisatorer 

Kadmiumstabilisatorer 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 70.0% 

Blystabilisatorer 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 25.0% 

Tennstabilisatorer 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

Ca/Zn 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

  Kvarvarandemängd vid 
2018 från var år [ton] 

5390 5966 6556 7154 7754 8348 8930 9494 10032 10540 11013 11446 11838 12185 12487 12727 12929 13087 13204 

M
juka profiler 

M
jukgörare 

DEHP 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 82.0% 79.5% 79.5% 77.5% 75.0% 70.0% 65.0% 

DIDP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 5.0% 7.0% 

DINP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 3.0% 3.0% 5.0% 7.5% 10.0% 13.0% 

DOTP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

DPHP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Övriga mjukgörare 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 

Stabilisatorer 

Kadmiumstabilisatorer 27.0% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 2.0% 1.5% 

Blystabilisatorer 68.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 86.0% 87.0% 88.0% 89.0% 85.0% 79.5% 68.0% 50.0% 33.0% 9.0% 2.7% 3.0% 0.5% 

Tennstabilisatorer 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

Ca/Zn 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 11.5% 23.5% 42.0% 59.2% 83.7% 90.0% 90.5% 93.0% 

Styva profiler 

Stabilisatorer 

Kadmiumstabilisatorer 27.0% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.5% 3.0% 2.8% 2.3% 2.3% 1.5% 1.5% 

Blystabilisatorer 68.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 86.0% 87.0% 88.0% 89.0% 90.0% 86.0% 80.0% 73.0% 60.0% 50.0% 30.0% 29.0% 25.0% 

Tennstabilisatorer 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

Ca/Zn 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 11.5% 19.0% 32.2% 42.7% 62.7% 64.5% 68.5% 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  Kvarvarandemängd vid 
2018 från var år [ton] 

13641 13660 13651 13616 13560 13486 13168 13021 12864 12699 12529 12355 12179 12002 11825 11649 11474 

M
juka profiler 

M
jukgörare 

DEHP 55.0% 50.0% 45.0% 40.0% 38.0% 35.0% 32.0% 29.0% 27.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

DIDP 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

DINP 22.0% 28.0% 34.0% 40.0% 43.0% 47.0% 51.0% 55.0% 58.0% 60.0% 65.0% 70.0% 80.0% 81.0% 84.0% 76.0% 68.0% 

DOTP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0% 

DPHP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0% 

Övriga mjukgörare 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 10.0% 6.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Stabilisatorer 

Kadmiumstabilisatorer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Blystabilisatorer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Tennstabilisatorer 4.5% 4.2% 3.7% 3.3% 3.0% 2.3% 2.0% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ca/Zn och Ba/Zn 95.5% 95.8% 96.3% 96.7% 97.0% 97.7% 98.0% 98.0% 98.5% 99.0% 99.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Styva profiler 

Stabilisatorer 

Kadmiumstabilisatorer 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Blystabilisatorer 10.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Tennstabilisatorer 4.5% 4.2% 3.7% 3.3% 3.0% 2.3% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 

Ca/Zn och Ba/Zn 85.5% 90.8% 96.3% 96.7% 97.0% 97.7% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 

 
Som utgångspunkt för tabellen har statistik hämtats från Ineos Compounds Sweden ABs råvaruförbrukning. Tre olika rapporter från åren 2001, 2008 och 
2017 har använts och täcker in åren 1997-2017. Detta har kompletterats genom diskussioner med experter för att få en bredare förståelse om till exempel att 
vissa additiv exporteras mer än vad de används i Sverige, och därför har statistiken från rapporterna justerats för att få en mer exakt kartläggning.  
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