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Sammanfattning 

 

Denna studie har utförts i uppdrag av Umeå kommun i syfte att uppfylla det lokala delmålet 

om en giftfri uppväxt. De vill nu få en uppfattning om hur massagolv kan påverka 

inomhusmiljön i en förskola, och om dessa golv generellt uppfyller deras policy för 

materialanvändning. 

Massagolv är fogfria och porfria golv, de läggs ut som en flytande plastmassa och efter 

härdning blir de mycket tåliga mot både kemisk och mekanisk belastning. De flesta 

massagolven baseras på härdplasterna epoxi, akryl och polyuretan. Dessa plaster har olika 

egenskaper som gör de optimala i olika typer av förhållanden. 

Resultaten från studien visar att massagolven påverkar inomhusmiljön vid tre olika tillfällen. 

Under härdning, i ett härdat tillstånd och då golvet utsätts för en temperatur det inte klarar av. 

Vilken typ av påverkan golvet gör beror i stora drag på vilken typ av härdplast som används i 

golvet då deras kemiska uppbyggnad är olika. 
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Abstract 

 

This study has been commissioned by Umeå kommun in the goal to meet the local target of a 

non-toxic upbringing. They want to get an idea of how resign floors can affect the indoor 

environment in a kindergarten, and if these floors are generally achieving Umeå kommuns 

policy for use of materials. 

 

Resign floors are seamless and non-porous floors, they are laid out as a liquid plastic mass 

and after curing they become very resistant to both chemical and mechanical loads. Most 

mass floors are based on the thermosetting resins, epoxy, acrylic and polyurethane. These 

resins have various properties that make the optimum in various types of conditions. 

 

The study results show that the resign floors affect the indoor environment on three separate 

occasions. During curing, in a cured state and when then floor is exposed to a temperature that 

it can´t handle. What kind of affect the floor makes on the indoor environment largely 

depends on the type of thermosetting plastic used in the resign floor. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund (1.1) och varför denna studie genomförts. Syftet 

och målet (1.2) samt studiens avgränsningar (1.2.2) förklaras. 

1.1. Bakgrund 

En förklaring till varför detta projekt ska genomföras. 

1.1.1. Umeå kommun 

Enligt ett livsmiljöbokslut 2013 har de lokala miljömålen i Umeå kommun för giftfri miljö ej 

uppnåtts eller bara delvis uppnåtts. Ett av delmålen är ”giftfri uppväxt” och definieras som 

följande: ”Senast år 2012 ska inga gifter förekomma som påverkar miljön eller hälsan för barn 

på skolor, förskolor, lekplatser och idrottsytor”(Citat: Umeå kommun, 2013). Bedömningen 

av detta säger att eftersom begreppet ”gifter” inte har definierats är målet väldigt svårt att följa 

upp. Efter forskning om kemikaliers påverkan på människor uppfattas delmålet om en giftfri 

uppväxt som ej uppnått(Umeå kommun, 2013). Att få en definition på gifter och sedan 

undersöka vilka material som orsakar dessa skulle underlätta möjligheten att nå detta mål i 

framtiden. 

Umeå kommun använder i dagens läge massagolv i förskolornas storkök. Kommunen vill nu 

undersöka hur massagolvet påverkar inomhusmiljön, om de uppnår den uppsatta policyn för 

material och om det finns något bättre alternativ för golv i storkök. 

Umeå kommuns policy för materialanvändning säger att de endast ska använda material som 

uppfyller kraven A eller B enligt SundaHus helhetsbedömning. Kommunen vill därför ta reda 

på vilken bedömning massagolv får enligt denna SundaHus. Helhetsbedömningen är en 

bedömning av produktens hälso- och miljöfarlighet, resursförbrukning, rivning av restmaterial 

och produkttransparens (Bedömningsmetoden och kriterierna beskrivs i kapitel 2.4.1 

SundaHus helhetsbedömning). 

1.1.2. Miljöpåverkan 

Både riksdagen och Umeå kommun har miljömål som handlar om en giftfri miljö. Eftersom 

den svenska byggsektorn står för en stor del av Sveriges material och energianvändning, och 

de flesta produkter består av någon mängd kemiska ämnen (SundaHus,2009) kan 

materialvalen göra stor skillnad på vår framtida miljö, och på så sätt bidra till att uppnå de 

uppsatta målen om en giftfrimiljö. Därför är det viktigt att analysera och bedöma vilka 

material som är optimala, inte bara egenskapsmässigt utan också miljömässigt. 
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1.2. Syfte och mål 

Målet med studien är att genom att ta fram riktlinjer om hur massagolv påverkar 

inomhusmiljön i en förskola, skapa ett underlag som kan användas vid projektering av lokaler 

för barnomsorg till Umeå kommun. 

Syftet med studien är att översiktligt presentera hur massagolv kan påverka inomhusmiljön. 

1.3. Avgränsning 

Endast massagolvsbeläggningen kommer att studeras, inte hela golvkonstruktionen. 

Studien kommer endast behandla massagolv av härdplasterna polyuretan, epoxi och akryl då 

dessa under studien uppfattats vara de vanligaste. 

Några alternativa golvbeläggningar kommer endast kort tas upp men konsekvenser för dessa 

kommer inte undersökas.  
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2. TEORI 

Detta kapitel presenterar teorin som studien grundar sig på. Områden som behandlas i detta 

kapitel är egenskapskrav för golv i storkök, information om massagolv, hur SundaHus 

helhetsbedömning fungerar och vilken påverkan kemikalieexponering har i en förskola. 

2.1. Egenskapskrav för golv i storkök 

Ett golv i storkök utsätts för en mängd olika typer av dagliga påfrestningar. Därför ställs det 

höga krav på en mängd olika egenskaper för att golvet ska kunna tåla dessa påfrestningar 

(Flowcrete, 2015b). 

När det kommer till halkskydd kan det finnas olika egenskapskrav på olika områden i ett och 

samma rum, golvet bör därför anpassas därefter. Eventuellt att golvet anpassas efter området 

med högst halkrisk. Eftersom olika typer av nedsmutsning är att räkna med, bör golvet även 

vara lättstädat. Städning bör ske regelbundet för att bibehålla halkskyddet 

(Byggnadsstyrelsen, 1993). 

Golvet skall tåla en temperaturbelastning på +60°C under en längre tid. I ett storkök kan det 

även ske lokala termochocker upp till ca +100°C. I frysrum kan golvet utsättas för -30°C 

(Byggnadsstyrelsen, 1993). 

Golvet skall tåla nötning, stötar, verkan av industrihjul och liknande. Det ska tåla verkan av 

kemikalier som normalt kan förekomma i ett storkök. Sprickbildning skall ej förekomma och 

det bör även vara vattentätt (Byggnadsstyrelsen, 1993; Flowcrete, 2015b). 

Golvet kan inte vara elektriskt ledande, det bör vara ljudisolerande för att minska buller av 

stegljud, vagnar och liknande redskap som kan tänkas orsaka buller (Byggnadsstyrelsen, 

1993; Flowcrete, 2015b). 

2.2. Plaster 

Det finns två huvudtyper av plast, termoplast och härdplast. Termoplast kan både genomgå en 

glasomvandling
1
 och smältning och på sätt omformas och återvinnas. En härdplast är en plast 

som kan formas genom att den tillåts övergå från ett flytande tillstånd till fast form genom en 

kemisk reaktion (genom tillsats av så kallade härdare som är en komponent som används för 

att skapa en härdningsreaktion). Härdplaster kan däremot inte återgå till sitt flytande tillstånd. 

Härdplaster är de plaster som används i massagolv, (Klason och Kubát, 2001; VLL, 2015) 

dessa plaster kommer därför behandlas i kommande kapitel.  

 

 

 

                                                           
1
 När en amorf polymer övergår från en hård och styvt tillstånd till ett gummiliknande tillstånd. (Klason och 

Kubát, 2001) 
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2.2.1. Härdplast 

Glasomvandling och smältning är två tillstånd där ett (plast)material går från ett fastlåst 

tillstånd till ett mer fritt rörligt tillstånd. I härdplaster ligger molekylerna relativt tätt vilket 

bidrar till att rörligheten i molekylsegmenten blir begränsade. Det betyder att det varken 

förekommer någon smältning eller mjukning av härdplast vid uppvärmning. Vid tillräckligt 

hög temperatur sker istället en kemisk nedbrytning av materialet, en så kallad termisk 

nedbrytning (Klason och Kubát, 2001; Arbetsmiljöverket, 2015). Härdplaster är väldigt 

spröda och slagkänsliga men dessa egenskaper går att förbättra genom olika typer av fyll- 

och/eller armeringsmedel, detta förbättrar även draghållfastheten (Terselius, 2015a). Exempel 

på  fyll- och/eller armeringsmedel kan vara glasfiber (Klason och Kubát, 200). 

De finns olika typer av härdplaster, dessa plaster har olika positiva och negativa egenskaper. 

Exempel på några vanliga härdplaster som används som komponenter i massagolv är 

epoxiplast, polyuretan och akrylplast. 

Epoxiplast är den plast som har flest möjligheter att skräddarsys, dvs. den kan utformas för att 

uppfylla olika typer av krav. Plasten är luktfri, har en bra kemikalieresistans och har stora 

möjligheter för infärgning och andra dekorativa möjligheter. Den har däremot en relativt lång 

härdningstid, samtidigt som härdningen bör ske vid förhöjd temperatur för att uppnå de bästa 

mekaniska och kemiska egenskaper. Epoxiplast har även dålig resistans mot alkohol (Örebro 

fogfria golv AB, 2015; Gedde, 2015; Klason och Kubát, 2001; Flowcrete, 2015d). 

Epoxiplasten är innan den härdat, allergiframkallande vid beröring. När den härdat anses den 

inte längre vara allergiframkallande men emissioner av ämnet bensylalkohol har uppmätts 

(Johansson, 1994; Pppolymer, 2012). 

Polyuretanplast har också egenskapen att den i hög grad kan specialanpassas utefter de 

egenskaper som behövs. Plasten är temperaturtålig, lätt att kombinera med andra material och 

har en hög nötnings- och temperaturtålighet. Den kan däremot vid brand skapa rök och giftiga 

gaser. En annan nackdel är att den innehåller isocyanater. Isocyanater är giftiga, reaktiva 

ämnen som vid inandning kan påverka luftvägar och slemhinnor vilket kan leda till en nedsatt 

lungfunktion. Hudkontakt med isocyanater kan orsaka kontaktallergi (Terselius, 2015b; 

Terselius, 2015c; Klason och Kubát, 2001; Flowcrete, 2015d; Örebro fogfria golv AB, 2015; 

Lundberg och Eberson, 2015). 

Akrylatplast eller akrylplast, som det ofta kallas, kan antingen vara en termoplast eller en 

härdplast. Beläggningen luktar mycket vid installation, har begränsad resistans mot 

kemikalier och märken i golvet kan göras vid användning av till exempel tunga truckar. 

Akrylplastens stora fördel är att den kan härda i låga temperaturer (vid 0°C) och har en väldigt 

kort härdningstid (Flowcrete, 2015d; Örebro fogfria golv AB, 2015). Majoriteten av 

akrylatplastkomponenter anses vara irriterande för hud, luftvägar och ögon. Ånga och damm 

innehållande något från dessa komponenter kan också irritera eller orsaka astma. Även om 

den uthärdade akylatplasten anses vara ofarlig kan den, liksom de andra härdplasterna, genom 

bearbetning som orsakar damm ge samma effekter som en ohärdad komponent, eftersom 

plaster kan innehålla rester av ohärdade komponenter (Arbetsmiljöverket, 2006). 
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2.3. Massagolv 

Massagolv är en fogfri och porfri golvbeläggning tillverkade av olika typer av plastmassor. 

Golvet kan anpassas utifrån efterfrågan och verksamhetstyp. Vid installering läggs golvet ut 

som en flytande plastmassa. Denna fördelas ut till en jämn yta med en roller eller liknande 

verktyg. När golvet har härdat får det sina kemiska och mekaniska egenskaper (INHAB golv, 

2015). 

2.3.1. Uppbyggnad 

 

Figur 2.3.1.1. Generell uppbyggnad för massagolv. 

Massagolvet installeras med tre olika lager (Se Bild 2.3.1). Längst ned mot underlaget lägger 

man en så kallad ”primer”. Denna skapar en hög hållfasthet och en stark bindning med 

underlaget. Ovanför denna läggs den tjockaste delen av golvbeläggningen, vilken skapar de 

mesta av golvets karakteristiska egenskaper. Längst upp läggs ett till tre lager med topplack, 

som ger golvets estetik och dess sista egenskaper (Degafloor, 2015b). 

2.3.2. Härdningsprocess 

Härdningsprocessen fungerar på samma sätt för de flesta massagolv men de skiljer sig ofta i 

härdningstider. Under installationen av massagolvet måste vanligtvis varje lager härda några 

timmar innan nästa lager kan appliceras. När alla lager ligger på plats skall hela 

konstruktionen härda till dess att den uppnått full härdning (Degafloor, 2015a). 

För både epoxi och polyuretan får en minskad härdningstid vid högre temperaturer, men har 

en optimal härdningstemperatur vid omkring 20°C. Dessa golv har däremot en risk att 
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förstöras om de påverkas av en temperatur lägre än omkring 5°C under härdningsprocessen 

(Degafloor, 2015a). Akrylplaster har som tidigare nämnts möjlighet att härda vid en lägre 

temperatur (2.2.1). 

2.3.3. Egenskaper 

Ett massagolv är ett fogfritt, lättstädat, slit- och stöttåligt golv med egenskaper som passar för 

många verksamheter och miljöer. Massagolvet har stora möjligheter att skräddarsys för den 

specifika verksamhetens egenskapskrav. På grund av detta kan egenskaperna skilja sig från 

golv till golv. Ett exempel kan vara att ha sand i ytstrukturen vilket bidrar till ett förbättrat 

halkskydd, detta gör däremot golvytan mer svårstädad. Massagolvet är även tåligt när det 

kommer till kemiska ämnen, fett och liknande. Ytskiktet är också möjligt att skräddarsys 

estetiskt för att få ett inbjudande och passande utseende (INHAB golv, 2015). 

2.3.4. Emissioner, föroreningar och hälsopåverkan 

Enligt flera källor utgör ett fullständigt härdat massagolv (eller härdplaster överlag) inte 

någon fara ur hälso- och miljösynpunkt (Eradur, 2015; Flowcrete, 2007 ). Det kan däremot 

finnas kvar vissa resthalter av härdplastkomponenter i den slutgiltiga produkten (Klason och 

Kubát, 2001). 

När massagolv utsätts för termisk nedbrytning bildas luftföroreningar. Vilken typ och hur stor 

mängd av föroreningar som bildas beror på olika faktorer. Det kan bero på golvets tjocklek, 

hur hög temperaturen var som orsakade den termiska nedbrytningen, vilken typ av plast och 

vilka tillsatser som är i golvet. Till exempel termisk nedbrytning av polyuretan kan riskera 

luftföroreningar av isocyanater. En upphettning till en lägre temperatur än den vid termisk 

nedbrytning orsakar ingen kemisk nedbrytning av golvet (Arbetsmiljöverket, 2015). Peran 

STB Compact, ett massagolv som tas upp i kapitel 2.3.6. har en temperaturresistans på upp till 

50°C(Flowcrete, 2014). 

Under härdningsprocessen och en tid därefter emitterar epoxi ut bensylalkohol. Bensylalkohol 

har fått faroangivelserna H332 och H302(Swed Handling, 2010) Dessa faroangeiverlser är 

uppsatta av Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

(MSDS Authoring Services. 2015). Det har också fått riskkoden R20/22 (Swed Handling, 

2010) dessa riskkoder är uppsatta av EU(MSDS Authoring Services, 2015). Dessa tre koder 

säger att bensylalkohol är skadligt både vid inandning och förtäring. (Swed Handling, 2010) 

Symtom vid inandning kan vara huvudvärk, irritation i luftvägar, hosta, illamående, slöhet 

och i allvarliga fall hjärt- och andningspåverkan (Myndighet för samhällsskydd och 

beredskap, 2015). Enligt Flowcrete Sweden utgör inte massagolvet Peran STB Compact 

någon fara ur hälso- eller miljösynpunkt,(Flowcrete, 2014) detta även om det visat höga 

emissioner av bensylalkohol. (Bilaga 1) 

De partiklar som bildas vid slipning eller annan typ av bearbetning av härdat massagolv kan 

få med sig eventuella ohärdade komponenter från massagolvet som innehåller hälsofarliga 

ämnen (Arbetsmiljöverket, 2005). Damm från epoxiprodukter eller annan härdplast som inte 

härdat färdigt kan framkalla allergi eller andra symtom. Slipdamm från andra härdplaster kan 
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också vara farligt på ett eller annat sätt, till exempel ge upphov till nedsatt lungfunktion 

(Arbetsmiljöverket, 2005).  

Idag finns det däremot golv som är fria från farliga emissioner, till exempel lösningsfria 

epoxigolv (Flowcrete, 2007). 

2.3.5. Brand 

I byggindustrin har plastanvändningen ökat och med detta har man börjat reducera 

brännbarheten och höja antändningstemperaturen. Detta har skett genom att tillsätta 

brandskyddsmedel till plaster, tillsatsandelen brukar vara kring 10 %. Trots att plasten blir 

”beständigare mot brand” kan den bli sprödare och få en minskad antändningstemperatur. 

Dessa brandskyddande medel kan däremot vid brand orsaka giftiga gaser och rök (Klason och 

Kubát, 2001). 

2.3.6. Peran STB Compact 

Massagolv finns i många olika varianter från en mängd olika tillverkare. I den här studien har 

massagolvet Peran  STB Compact valts ut för att representera ett typiskt massagolv i en 

storköksmiljö. Peran STB Compact (se figur 2.3.6.1) är ett massagolv tillverkat av Flowcrete 

Sweden. Det är ett tvåkomponents epoxigolv med polyuretaninfärgad sand (Flowcrete, 

2015a). Detta golv har valts eftersom de är ett golv med egenskaper som passar i en 

storköksmiljö och som dessutom har testats med avseende på emissioner.  

 

 
Figur 2.3.6.1. Peran STB Compact uppbyggnad (Bilden hämtad från: Flowcrete 2013.) 

 

 

 

 



8 
 

2.3.7. Emissionstester och gränsvärden 

Enligt folkhälsomyndigheten är normalt flyktiga organiska ämnens koncentration inomhus 1-

10 µg/m
3
. Det kan för vissa ämnen, till exempel en del kolväten som befinner sig i luft både 

inom- och utomhus, bli lite högre omkring 10-50 µg/m
3
 och vid enstaka tillfällen vara över 

100 µg/m
3
. Olika miljöer med en TVOC

2
 koncentration mellan 1-10 µg/m

3
 har både 

rapporterats vara besvärsfria och ha besvärs- och miljöeffekter. De kemiska ämnena som 

utgör de högsta koncentrationerna behöver däremot inte alltid vara de som är hälsofarligast 

(Socialstyrelsen/Folkhälsomyndigheten, 2006). 

VOC står för Volatile Organic Compund eller flyktiga organiska föreningar. Flyktiga 

organiska föreningar är ett samlingsnamn för en grupp kemiska ämnen med en låg kokpunkt 

och högt förångningstryck(Consultngchemiskt, 2008). Dessa ämnen förångas i 

rumstemperatur när de befinner sig i luften. VOCs har en tendens till att sprida sig till ytan på 

produkten och sedan emittera till luften över tid. De som befinner sig i lokalen blir 

exponerade genom inandning av dessa emitterade ämnen (Berkeley analytical, 2015). 

Emissionsdokument på tre golv, baserat på olika härdplaster, har erhållits av leverantören 

Flowcrete för att kunna jämföra massagolv baserat på olika plasttyper. Följande tre dokument 

har erhållits:ett VOC-test av Peran STB Compact (epoxibaserat), ett intyg på Duracon 

(akrylbaserat massagolv) från Alteco och en mätning på Flowcretes ”deckshieldsystem” 

(polyuretanbaserat massagolv). 

Ett VOC-test är ett emissionstest som utförs för att upptäcka hur många flyktiga organiska 

föreningar som till exempel ett material släpper ut, eller som finns i inomhusluften i ett 

specifikt rum. Det finns flera olika sätt att undersöka VOCs (Ceway Chemical Services, 

2008). Ett sätt är att placera produkten i en test kammare där rummets förhållanden där 

produkten ska vara i simuleras. Luftkoncentrationer av olika ämnen tas sedan fram genom 

diverse tester, mätningar och analyser (BRE, 2006; Erik Johansson. 1994). Det går även att 

använda sig av en ”Field and laboratory emission cell (FLEC)” (citat: CHEMATEC. 2015).  

FLEC är ett instrument som kan mäta flyktiga organiska ämnen som emitterar fån plana ytor, 

så som ett golv eller en vägg. Detta instrument går både att använda i laboratorium och på 

plats där materialet som ska mätas är installerat. (CHEMATEC. 2015; Erik Johansson. 1994). 

Enligt VOC-testet, utfört av Sveriges provnings- och forskningsinstitut på massagolvet Peran 

STB Compact, har det identifierats tre emitterande ämnen, propylenglykol, toluen och 

bensylalkohol. Testerna har utfördes både 4- och 26 veckor efter installation. Både 

propylenglykol och toluen är ämnen som förekommer i väldigt små mängder medan 

bensylalkohol förekommer i än mängd större än 850 µg/m
3
 (Bilaga 1). Toluen är ett kolväte 

som förekommer överallt både inomhus och utomhus (Socialstyrelsen/Folkhälsomyndigheten, 

2006). Ämnet propylenglykol har genom en studie visat ett samband mellan ökad exponering 

och allergisymtom på förskolebarn i Sverige. Detta ämne är däremot inte officiellt 

klassificerat som farligt, vilket betyder att leverantörer kan välja att inte lämna ut information 

om detta ämne (SundaHus, 2010). 

                                                           
2
 Total Volatile Organic Compund eller totala flyktiga organiska föreningar. 



9 
 

Alteco intygar att deras Duracon:s (deras akylbaserat massagolv) VOC-innehåll är 0 g/L. 

Vilket betyder att den inte innehåller några flyktiga ämnen (Bilaga 2). 

Mätningen på Flowcretes ”deckshieldsystem” (ett av Flowcretes polyuretanbaserade 

massagolv) säger att alla koncentrationer av isocyanater är under installationen är en fjärdedel 

av det yrkesmässiga exponeringsgränsvärdet (Bilaga 3). 

2.4. SundaHus 

SundaHus är en verksamhet som erbjuder olika tjänster och produkter, som har syftet att driva 

deras kunder till beslut som minskar miljöbelastningen. SundaHus erbjuder bland annat 

miljökonsulter som kan hjälpa företag i miljöarbetet. De har även ett verktyg för att 

”säkerställa medvetna materialval”(Citat av: SundaHus, 2014b) som heter SundaHus 

Miljödata. Detta verktyg innehåller över 89000 varor och 184 olika material. Dessa varor får 

sedan en helhetsbedömning där de blir klassificerade A, B, C+, C- eller D, där A ställer högst 

krav på produkten. Denna bedömning är baserat på produkternas egenskaper (SundaHus, 

2009). Kommande stycke beskriver SundaHus miljödata ytterligare. 

2.4.1. SundaHus helhetsbedömning 

Enligt Umeå kommuns policy ska material som används uppnå klasserna A eller B i 

SundaHus helhetsbedömning. Material med lägre klasser kan tillåtas ifall det inte finns något 

bättre alternativ som har de egenskaper som behövs. Helhetsbedömningen är en bedömning 

av produktens hälso- och miljöfarlighet, resursförbrukning, rivning, restmaterial och 

produkttransparens (SundaHus. 2014a). Denna bedömning utförs baserat på leverantörens 

dokumentation av produkten och av de bedömningskriterier SundaHus har (Sunda hus, 2013). 

Först hämtas information om produkten från leverantören. Nyckelinformation från den 

inhämtade dokumentationen läggs in på ett standardiserat sätt i SundaHus databas. 

”Bedömning utförs sedan med hjälp av ett datoriserat beslutstöd baserat på 

bedömningskriterierna” (Citat av: SundaHus, 2014a). 

Bedömningskriterier för respektive klass har citerats från SundaHus bedömningskriterier i 

tabell 2.4.1 (SundaHus 2013). 

Tabell 2.4.1. SundaHus bedömningskriterier (SundaHus 2013) 

A: Produkter som 1 Ger minimal hälso- eller miljömässig 

påverkan kopplad till PRIO-egenskaper 

enligt Kemikalieinspektionen. (dvs. 

cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, 

allergiframkallande ämnen m fl. ) 

 2 Inte klassificerade som hälso- eller 

miljöfarliga vid byggskedet. 

 

 3 Inte påverkar innemiljön negativt genom 

för höga emissioner av flyktiga organiska 

ämnen. 
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 4 Ger minimalt bidrag till smogbildning. 

 5 Inte avger för höga halter av formaldehyd 

(enligt E1-standarden). 

 6 Ger minimal belastning på naturresurser 

och mindre bidrag till deponibergen. 

 7 Har en lång teknisk livslängd (gäller 

utvalda produktgrupper). 

 8 Inte riskerar att bidra till ohållbara 

skogsbruk. 

 9 Inte har för låg transparens kring innehållet 

i produkten. 

B: 1 Produkter som inte kvalificerar sig för A 

men inte heller matchar kriterierna för C
+
 

respektive C
-
. 

C+: 1 Produkter för vilka arbetare, närliggande 

samhällen och miljö riskerar att utsättas för 

särskilt farliga ämnen vid tillverkning av 

polymerer. 

C-: Produkter som 1 Riskerar att leda till exponeringen för 

ämnen med PRIO-egenskaper (dvs. 

cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, 

allergiframkallande) 

 2 Riskerar att leda till exponeringen för 

ämnen med andra giftiga egenskaper 

 3 Riskerar att påverka inomhusmiljön 

negativt genom höga emissioner av flyktiga 

organiska ämnen. 

 4 Ger högt bidrag till smogbildningen genom 

emissioner av flyktiga organiska ämnen. 

 5 Innehåller ämnen eller har tillverkats av 

ämnen som vid väldigt små utsläpp kan ha en 

stor påverkan på klimatet. 

 6 Riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk 

D: 1 Produkter som har för bristfällig 

dokumentation för en bedömning. 

 

Europas förordningar för formaldehyd är uppdelade i två klasser: E1 och E2. För att klassas 

som E1 måste materialet uppnå vissa krav vad det gäller ämnet formaldehyd. Uppnås inte 

dessa krav klassas materialet som klass E2 (Schwab, Marutzky, Meyer, 2011). 

PRIO-egenskaper är specifika egenskaper tagits fram av Kemikalieinspektionen. 

PRIO-egenskaperna är följande: 

 Cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande 

 Persistenta, bioackumulerande och toxiska 

 Särskilt farliga metaller 

 Hormonstörande 

 Ozonnedbrytande 
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 Mycket hög akut giftighet 

 Allergiframkallande 

 Hög kronisk giftighet 

 Miljöfarligt, långtidseffekter. 

(Kemikalieinspektionen, 2006). 

 

2.4.2. Helhetsbedömning av massagolv 

Olika massagolv blir placerade i olika klasser enligt SundaHus helhetsbedömning. Peran STB 

Compact används även här som referens för massagolv i storköksmiljö. 

Enligt SundaHus saknas säkerhetsdatabladet för den sammansatta produkten och därför sker 

en bedömning på komponenter som ingår i den sammansatta produkten. För att klassas som A 

krävs en fullständig dokumentation vilket betyder att Peran STB Compact vid detta tillfälle 

inte kan uppnå klass A även om produkten skulle nå upp till resterande krav för denna klass. 

SundaHus anser dock att även om produkten har en bristande dokumentation är en bedömning 

möjlig. Detta är på grund av att säkerhetsdatablad av produktens komponenter finns 

tillgängliga (SundaHus, 2013). 

Peran STB Compact har blivit placerad i klassen C+ enligt SundaHus helhetsbedömning. 

Detta betyder att produkten inte har några egenskaper som gör att den kan få C- eller D, det 

betyder däremot att det under tillverkningen har förekommit utfasningsämnen dessa ämnen 

förekommer ej i den slutgiltiga produkten (SundaHus 2013). Utfasningsämnen är ämnen med 

särskilt farliga egenskaper, de kan till exempel vara hormonstörande eller cancerframkallande 

(Kristianstad, 2015; Kemikalieinspektionen, 2010). 

2.5. Andra alternativ till golv i storkök 

Ett helt annat materialalternativ för golv är keramiska plattor (klinker). Det har däremot några 

stora brister. Eftersom klinker är ett hårt ytskikt leder det till kraftigt buller vid användning av 

vagn eller liknande redskap. Keramiska plattor är dessutom dyrare än massagolv 

(Byggnadsstyrelsen, 1993). 

2.6. Kemikalieexponering i förskolemiljö 

Små barn och unga påverkas av kemikalier i högre grad än vuxna, detta beror på en rad olika 

anledningar. Det mesta på grund av en väldigt outvecklad kropp. För det första har barn och 

unga ett outvecklat immunförsvar. De äter även mycket mer i förhållande till sin vikt och när 

de utsätt för samma mängd av ett ämne eller en kemikalie får de i sig betydligt mycket mer i 

förhållande till sin vikt (Alingsås kommun, 2014). 

Det finns många kemiska ämnen som anses vara hormonstörande. Hormonstörande ämnen 

kan påverka det hormonella systemet, detta kan påverka ämnesomsättning, tillväxt, 

könsmognad fortplantning och salt- och vattenbalans. Exponering av dessa och andra 
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kemikalier anses vara särskilt känsligt i utvecklingsperioder såsom småbarnsår och pubertet 

(Alingsås kommun, 2014). 

2.7. Förskolemiljö 

För att uppnå en giftfri miljö är det viktigt att vid inköp av byggmaterial och kemikalier köpa 

det som uppnår de krav som ställs i lagstiftningen. Hormonstörande ämnen är något som bör 

undvikas, inte bara då det gäller vardagsprodukter utan även då det kommer till byggmaterial. 

Andra kemikalier som påverkar hälsa och miljö negativt bör också undvikas (Alingsås 

kommun, 2014). 
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3. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel beskrivs hur studien genomförts och vilka metoder som används och varför. 

Studiens validitet och reliabilitet tas också upp i detta kapitel. 

3.1. Val av forskningsmetod 

Andersson och Borgbrant (1998) har delat in forskningen i fyra huvudtyper. De är följande: 

förändringsinriktad forskning, utvärderande forskning, teori- och modellbyggande forskning 

och utprövande forskning (Andersson och Borgbrant, 1998). 

Utvärderande forskning handlar om att ”utvärdera delar eller helheter vid projektering, 

konstruktion, produktion och förvaltning. Utvärderingen kan gälla både processer, enskilda 

produkter eller funktioner. ” (Andersson och Borgbrant, 1998). Detta är den huvudsakliga typ 

av forskning som denna studie kommer att tillämpa. 

3.2. Metod för datainsamling 

Datainsamlingen har utförts kontinuerligt under studiens genomförande. Studien inleddes med 

en informationssamling angående vetenskapsteorier, forskningssatsningar och tidigare 

genomförda arbeten inom liknande arbetsområden.  

De främsta källorna under studiens gång var SundaHus, Umeå kommun, Flowcrete, 

Nationalencyklopedin och Arbetsmiljöverket. Insamlad data har kritiskt granskats och genom 

att studera och analysera flera källor gällande samma information har reliabiliteten av denna 

information ökat. 

Vid kontakt med leverantörer har dessa bidragit med olika typer av dokument och information 

som hjälpt studien att få en högre relevans. 

3.2.1. Litteraturstudier 

Litteratur har främst sökts i det digitala vetenskapliga arkivet (DIVA) och även den nationella 

biblioteksdatabasen Libris. Tidigare studier inom problemområdet har varit väldigt få, därför 

har studier inom närliggande problemområden också studerats såsom Josefin Hellströms 

livscykelanalys av industrigolv(Josefin Hellström, 2006). Detta för att underlätta precisering 

och avgränsning av studien.  

3.2.1.1. Dokumenterad information av golv 

Dokumenterad information om olika typer av massagolv har studerats. Både information som 

har varit offentlig på leverantörers hemsidor men även information som leverantören har 

skickat vid efterfrågan. 
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3.3. Studiens validitet och reliabilitet 

Studien har tagit del av en mängd olika källor mellan år 1993-2015. De flesta källor har 

genom kritiskt granskande, analys, komplettering och validering från andra källor kunnat ge 

information som anses vara pålitlig och relevant. Ett fåtal källor är relativt gamla vilket kan 

sänka informationens relevans tagna från dessa källor. Dessa har dock för det mesta bekräftats 

med hjälp av andra källor vilket gjort informationen mer pålitlig. 

En stor del av informationen som studerats har sitt ursprung från leverantörer, denna 

information anses vara relevant men kan däremot vara osäker i pålitlighet. Detta på grund av 

risken att information som kan minska chansen att få en produkt såld kan döljas eller inte 

presenteras över huvud taget. 

Information har även kompletterats och analyserats med hjälp av information hos 

myndigheter och icke vinstdrivande verksamheter, eller helt enkelt har ett mål som ger dem 

anledning att presentera information som skulle kunna tänkas döljas av andra källor. Exempel 

på sådana verksamheter är Arbetsförmedlingen och SundaHus. 

Eftersom endast ett fåtal massagolv har studerats och ett begränsat antal emissionstester 

analyserats, är det svårt att säga om liknande golv skulle påverka inomhusmiljön på samma 

sätt som de analyserade, utvalda golven. En generell tolkning av tre vanliga härdplaster i 

massagolv och deras påverkan på inomhusmiljön har därför implementerats för att försöka 

skapa en generell uppfattning om deras påverkan på inomhusmiljön. 
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4. RESULTATSAMANSTÄLLNING FÖR RESPEKTIVE 

MASSAGOLVSTYP 

I detta kapitel sammanställs den teori som tagits upp till en sammanfattning om hur de olika 

härdplastsbaserade golven påverkar inomhusmiljön. 

4.1. Massagolvets påverkan  

Massagolvets påverkan på inomhusmiljön är olika från golv till golv. Detta beror på de olika 

härdplaster som används och de olika härdare som tillsätts till plasten(beskrivet i kap 2.2.1. 

härdplast).  Massagolven påverkar inomhusmiljön som mest vid härdningsprocessen, men kan 

i vissa fall också påverka inomhusmiljön i ett härdat tillstånd (beskrivet i kap 2.3.4. 

emissioner, föroreningar och hälsopåverkan). 

4.2. Epoxi 

Ett epoxibaserat massagolv kan ge upphov till emissioner av bensylalkohol. Detta sker både 

under härdningsprocessen och efter det att beläggningen härdat (beskrivet i kap2.3.4. 

emissioner, föroreningar och hälsopåverkan). Bensylalkohol är inte allergi- eller 

cancerframkallande men har rapporterats irritera slemhinnor och ögon vid inandning 

(beskrivet i kap 2.3.4. emissioner, föroreningar och hälsopåverkan). Peran STB Compact, som 

använts som referensobjekt för ett epoxibaserat massagolv i storköksmiljö, har även emitterat 

propylenglykol (Bilaga 1). Dessa emissioner har däremot varit väldigt små. Propylenglykol är 

ett ämne som visat ett samband mellan ökad exponering och allergisymtom på förskolebarn 

(SundaHus, 2010).  

4.3. Polyuretan 

Polyuretanbaserade massagolv emitterar isocyanat under härdningsprocessen. Isocyanat kan 

återbildas vid termisk nedbrytning eller uppvärmning genom till exempel slipning eller annan 

typ av bearbetning (Arbetsmiljöverket, 2005).  

4.4. Akryl 

Akrylbaserade massagolv har i studien inte uppfattats ha någon större påverkan på 

inomhusmiljön då den härdat. Men kan vid härdningsprocess vara irriterande för ögon hud 

och luftvägar (Arbetsmiljöverket, 2006). Dessa symptom kan precis som för polyuretan 

återbildas vid termisk nedbrytning eller uppvärmning genom någon typ av bearbetning 

(Arbetsmiljöverket, 2005). 

4.5. Gemensam påverkan 

Eftersom damm kan fungera som en kemisk bärare (Arbetsmiljöverket, 2012) kan kemiska 

ämnen vid till exempel termisk nedbrytning föras vidare genom damm på golvytan. Det bör 

därför vara extra viktigt att städa ytor som kan utsättas för ovanligt höga temperaturer. Av 
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samma anledning bör man se till att golvet man väljer att använda tål de temperaturer som det 

kan utsättas för.   
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5. DISKUSSION 

Resultatet visar att massagolv har en viss påverkan på inomhusmiljön, men att påverkan 

skiljer sig i stora drag beroende på vilken typ av härdplast som beläggningen baseras på. Detta 

betyder att vid val av massagolv för ett storkök i en förskola bör det inte bara ske en analys på 

priset och egenskaperna som golvet uppfyller. Det bör även ske en analys på vilken påverkan 

golvet kan ha på inomhusmiljön. Genom att läsa eventuella emissionstester på ett redan härdat 

massagolv är sätt som kan ge konkreta svar på vilka ämnen som påverkar inomhusmiljön för 

det specifika golvet. Ämnen som är extra skadliga för barn bör ses som något som är extra 

viktigt att undvika, såsom hormonstörande ämnen som kan förekomma i plaster. 

Många källor säger att när massagolven härdat utgör de ingen fara ur miljö eller 

hälsosynpunkt (Eradur 2015; Flowcrete 2007 ). Detta är någonting som denna studie inte 

speglar. Även om detta är något som säkert kan stämma för vissa golv, säger den enda 

emissionstesten som studerats att golvet emitterar koncentrationer av bensylalkohol högt över 

vad som anses som normalt för ett enda ämne (Bilaga 1). Eftersom SundaHus har givit Peran 

STB Compact C+ i deras helhetsbedömning anser SundaHus att detta golv inte riskerar att 

påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av flyktiga organiska ämnen. 

Bedömningen är baserad på leverantörens dokumentation av produkten, vilket i det här fallet 

är säkerhetsblad och systemdatablad (SundaHus, 2014a). Baserat på vad som framkommit vid 

den här studien är att det är svårt att säkerhetsställa exakt hur massagolven påverkar 

inomhusmiljö genom att bara studera liknande dokument. Exakt hur alla kemikalier reagerar 

med varandra och hur massagolven kommer att emittera när plasten har härdat är något som 

eventuellt bör testas då golvet lagts. Detta för att med säkerhet och med bevis kunna säga att 

golvet vid härdat tillstånd inte riskerar miljö- och hälsofaror. SundaHus bedömning sker också 

med hjälp av ett datoriserat hjälpmedel (SundaHus 2014a). Exakt hur mycket de förlitar sig på 

datoriserade hjälpmedlet att bestämma vilken klass materialen hamnar i har inte kartlagts vid 

den här studien. Det är därför svårt att avgöra hur bedömningen kan påverkas av ett 

datoriserat hjälpmedel.  

Bensylalkohol är något som kan emittera från härdade epoxibeläggningar och har fått 

riskkoder som betyder att det är skadligt både vid inandning och förtäring. Detta är något som 

är lite oroande. Speciellt då en golvbeläggning som emitterar höga halter av bensylalkohol 

ändå anses som material som inte emitterar höga halter av flyktiga ämnen, eller har giftiga 

egenskaper av SundaHus (SundaHus 2013). Denna bedömning kan möjligtvis framkomma på 

grund av att SundaHus inte utför någon emissionstester utan endast gör en bedömning utifrån 

dokumentation och därför inte har uppfattat detta. Det kan även vara så att SundaHus av 

någon anledning anser att denna emission inte är farligt. Att som leverantör ha ett dokument 

som visar att en produkt tydligt ger höga emissioner av ett ämne som har riskkoder som säger 

att det är farligt att andas in, och sedan uppge att ”Slutprodukten bedöms inte utgöra någon 

fara ut hälso- eller miljösynpunkt” (Flowcrete, 2014) är något som är svårförståeligt. Detta 

betyder att det faktiskt är svårt att lita på all information på leverantörers hemsidor och att 

SundaHus inte heller kan lita på denna information till 100 %. För att vara säker på hur den 

slutgiltiga produkten faktiskt påverkar inomhusmiljön bör emissionstester antingen efterfrågas 

eller utföras själv. Problemet här är däremot att det inte är säkert att leverantörer har utfört 
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någon typ av emissionstest på alla golv vilket betyder att kostnaden på en undersökning måste 

läggas ut själv, eventuellt kan problemet lösas på något annat sätt. Undvika epoxibaserade 

golv för att slippa bensylalkoholemissioner är ett alternativ. Det är däremot inte säkert att alla 

epoxibaserade golv emitterar stora mängder bensylalkohol.  

Det är viktigt att välja ett massagolv som ska tåla de temperaturerna som uppstår där golvet 

ska placeras. Detta är viktigt för att undvika en termisk nedbrytning vilket leder till bildning 

av luftföroreningar. Att damm kan bära med sig kemiska ämnen och att barn håller till väldigt 

nära marken leder till att det är viktigt att hålla rent golvet, speciellt vid ytor som kan bli 

påverkade av varma temperaturer. Barnen vistas sällan i storkökslokalerna men dammet kan 

lätt spridas vidare till lokaler där barnen vistas. 

Eftersom VOC-testet på Peran STB Compact visade på stora emissioner av bensylalkohol 

skulle det vara intressant att analysera VOC-tester på fler epoxibaserade massagolv. Flera 

sådana test skulle skapa en säkrare uppfattning om hur mycket ett epoxibaserat massagolv 

vanligtvis emitterar. Ett VOC-test på både ett härdat akryl- och polyuteranbaserat massagolv 

hade också varit intressant att analysera, för att jämföra emissionerna från dessa med ett 

epoxibaserat massagolv. 

Enligt Flowcrete finns det fogfria golv som är fria från farliga emissioner, till exempel 

lösningsfria epoxigolv (Flowcrete, 2007). Om dessa fogfria golv finns måste det finnas någon 

anledning att dessa inte används i alla produkter. De anledningar som kan tänkas är att de 

antingen är för dyra för att använda i alla produkter, att de har svårare att nå upp till de hårt 

ställda kraven massagolven har på sina egenskaper eller att produktionen av dem använder 

någonting som kan vara dåligt vid produktionstillfället. Att fogfria golv som är fria från 

farliga emissioner finns behöver inte heller betyda att de är lika bra eller kan uppfylla samma 

krav som de andra massagolven. Vad som klassas som farliga emissioner är svårt att förstå, 

vad räknas som farligt och var bör gränsen dras? Som den här studien tagit upp är 

propylenglykol ett ämne som emitteras från Peran STB Compact och som inte är klassificerat 

som farligt men andra studier visar på att det är farligt för barn (SundaHus, 2010).  Det finns 

anledning att ifrågasätta om det finns fler ämnen som inte är klassificerade som farliga som 

faktisk kan vara farliga. Det går också att börja fundera på om det är så att det är många 

ämnen, eller kombinationer av ämnen, vars effekt inte är undersökts på just barn och hur de 

påverkar dem.  

Golvets installation påverkar hur bra den slutgiltiga produkten blir. Rätt blandning med 

härdningsmedel och att låta alla lager härda nog länge minskar förmodligen de möjliga 

ohärdade komponenterna i slutgiltiga produkten. Vilket i sin tur minskar de föroreningar som 

kan bildas vid till exempel slipning eller annan bearbetning av golvet. 

Eftersom studien tar upp hur och när massagolv baserade på epoxi-, akryl och polyuretan kan 

påverka inomhusmiljön uppfyller studien sitt uppsatta mål. Eftersom studien också tar upp 

vilka egenskaper härdplasterna har, hur förskolemiljöer påverkas av kemikalier och vad som 

krävs för ett golv i ett storkök kan denna studie vägleda Umeå kommun till val av golv i 

förskolemiljöer. Vilket i sin tur uppfyller studiens syfte. Alla sätt massagolv kan påverka 

inomhusmiljön på har med säkerhet inte tagits fram, eftersom det finns många olika golv är 
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detta i princip en omöjlighet att ta fram. Att däremot ta fram hur massagolv generellt kan 

påverka inomhusmiljön är något som denna studie uppfyller i stora drag. Något som saknas 

eller som skulle behövas undersökas djupare är hur akryl- och polyuretanbaserade massagolv 

kan påverka inomhusmiljön då de härdat. Detta är någonting denna studie inte gått lika djupt 

på och möjligtvis av den anledningen uppfattat att akryl- och polyuretanbaserade massagolv 

inte påverkar inomhusmiljön efter fullständig härdning. Detta var också uppfattning om 

epoxibaseradegolv till dess att ett VOC-test studerades. Det finns misstankar om att samma 

sak kan ske om VOC-tester på polyuretan- och akrylbaseradegolv skulle studeras. Ett VOC-

test på dessa två typer av massagolv efter härdning skulle vara intressant för att jämföra med 

de redan studerade VOC-tester på Peran STB Compact. 

För att delmålet för en giftfri uppväxt ska uppfyllas ska ”inga gifter förekomma som påverkar 

miljön eller hälsan för barn på skolor, förskolor, lekplatser och idrottsytor” (Citat: Umeå 

kommun, 2013). Delmålet giftfri uppväxt är väldigt svårt att uppfylla eftersom en definition 

för gifter inte är fastställd (Umeå kommun 2013). Eftersom begreppet gifter har något med 

ämnen som påverkar oss negativt att göra vill vi ha så lite gifter som möjligt. Det är därför 

relevant att undersöka hur olika byggnadsdelar och byggnadsmaterial påverkar 

inomhusmiljön. Bevis på vilka byggnadsmaterial som är bäst för inomhusmiljön kan leda till 

att dessa material användas i bästa möjliga mån. Vilket i sin tur minska gifter i de miljöer där 

barn vistas och på så sätt komma en bra bit på vägen till att uppnå delmålet för en giftfri 

uppväxt.  

 

5.1. Förslag på framtida arbete 

Att göra en undersökning på ett specifikt golv och utföra tester på golvet vid härdning, i ett 

härdat tillstånd och vid termisk nedbrytning. För att sedan analysera hur mycket varje tillstånd 

kan påverka inomhusmiljön skulle vara intressant. Att utföra samma test på ett 

polyuretanbaserat, ett epoxibaserat och ett akrylbaserat massagolv för att sedan jämföra dessa, 

skulle skapa en ännu bättre uppfattning om deras påverkan på inomhusmiljön. Detta kunde 

även leda till att man fokuserar på att använda massagolv av en viss typ av härdplast för att 

skapa minimala emitteringar inomhus. 

Ett annat förslag är att gå djupare in på de härdare som används till massagolven och 

undersöka om det finns härdare som är bättre än andra, miljömässigt. 
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6. SLUTSATS 

Slutsatserna av denna studie är att massagolv är ett väldigt bra alternativ som golv, eftersom 

det kan uppfylla väldigt många egenskaper ett golv kan tänkas behöva. Det har även 

möjligheten att skräddarsys med egenskaper som kan tänkas behövas i verksamheter med 

specifika krav. De har dock nackdelen att de kan orsaka emissioner, dessa emissioner skiljer 

sig från olika golv och beror på vilken härdplast och vilken härdare som används. 

Emissionerna kan uppkomma vid tre olika tillfällen, vid härdning, i ett härdat tillstånd och då 

golvet utsätts för en värme det inte klarar av. Emissionerna är som värst vid härdningen av 

massagolvet. 

Under härdning emitterar epoxi-, akryl- och polyuretanbaserade massagolv olika ämnen, de 

kan även vara farliga att ta i eftersom de kan vara allergiframkallande. De emissioner som kan 

uppkomma under härdning är för epoxibaserade massagolv bensylalkohol och propylenglykol 

och för polyuretanbaserade massagolv isocyanater. Vilka ämnen akrylbaserade massagolv 

emitterar har denna studie inte kartlagt men att akrylbaserade massagolv emitterar under 

härdning är säkert då de orsakar olika symptom i detta tillstånd. I ett härdat tillstånd kan 

epoxibaserade golv uppge emissioner av bensylalkohol, det har även upptäckts emissioner av 

propylenglykol. Akryl- och polyuretanbaserade massagolv har däremot inte uppfattats uppge 

emissioner i ett härdat tillstånd. Vid en termisk nedbrytning av epoxi-, akryl- och 

polyuretanbaserade massagolv sker emissioner av olika ämnen som ingår i golvet. 

Ett VOC-test på ett härdat massagolv säger väldigt mycket om hur det påverkar 

inomhusmiljön och är därför en optimal metod att använda för att ta reda på hur ett golv 

påverkar inomhusmiljön. 

SundaHus bedömningsmetod är tidseffektiv men är samtidigt inte garanterad att stämma då 

SundaHus endast granskar dokumentation utförd av leverantören, vilket ofta inte inkluderar 

VOC-tester. 

6.1. Riktlinjer vid val av massagolv 

De riktlinjer som presenteras i detta kapitel är en sammanfattning av allting som behandlats i 

rapporten. Dessa riktlinjer utgår ifrån den teori som presenterats och de analyser som utförts i 

denna studie. Målet med riktlinjerna är att underlätta val av massagolv för att både få en 

golvbeläggning som uppfyller verksamhetens egenskapskrav och har en minimal påverkan på 

inomhusmiljön. 

 Fastställ de egenskaper som är viktiga för golvet i den specifika verksamheten som det 

ska användas till. 

 Fastställ vilken temperatur golvet kan utsättas för och se till att golvet klarar detta för 

att undvika en termisk nedbrytning. 

 Hitta golv som kan uppfylla de egenskaper som är viktiga. 

 Be leverantör om emissionstest på golv som uppfyller egenskapskraven, om det finns 

tillgängligt. Genom att kolla på emissionstest på golven får man ett konkret bevis på 

hur golvet påverkar inomhusmiljön. 
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 Finns emissionstester, läs dessa för att ta reda på om emissioner finns och när de 

uppstår. Om det finns emissioner över 10 µg/m
3
 bör dessa kontrolleras eftersom 

ämnen med en högre koncentration kan vara farliga. 

 Ifall det inte finns emissionstester på golven som efterfrågas, använd SundaHus 

helhetsbedömning för att ta reda på vilken klass golvbeläggningen uppnår. Klass A B 

och C+ skall enligt SundaHus inte riskera att leda till exponering för ämnen med 

PRIO-egenskaper eller andra giftiga egenskaper. SundaHus anser även att material 

som har dessa klasser inte heller skall riskera att leda till höga emissioner av flyktiga 

organiska ämnen (SundaHus, 2013). Dessa tre klasser bör därför eftersträvas.
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