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Materialgrupper inkludert:  

- Innendørs maling og lakk alkydmaling, akryl- og lateksmaling, gulvolje, oljelakk, polyuretanlakk, silikatmaling, 

 syreherdende lakk, vannfortynnet lakk, brannhemmende maling 
 

- Gulvmaterialer høytrykkslaminat, keramiske fliser, linoleum banebelegg, naturstein, parkett – oljet,

 parkett / tregulv lakkert, ubehandlet parkett / tregulv, betong, gummi banebelegg, 

 epoksybelegg, vinyl banebelegg, vinylfliser, tepper 
 

- Platematerialer og veggoverflater gipsplater, glassfiber vev/strie, huntonittplater, papirtapet,  

 plastbelagte/malte sponplater og huntonittplater, sponplater, tekstiltapet, trepanel, 

 vinyltapet/veggvinyl 
 

- Himlingsmaterialer gipshimling, metallhimling, mineralullshimling 

 

-  

- Fugemasser og limprodukter fugemasser (akrylbaserte, silikonbaserte, sementbaserte, MS-polymerbaserte, polyuretanskum, 

 polysulfidbaserte, silikatbaserte, epoksybaserte), lim 

 

- Primere, sparkelprodukter og avrettingsmasser primere for avrettingsmasser, primere for sparkelmasser vegg/tak, epoksyprimere 

 selvutjevnende avrettingsmasse, sparkelmasser for vegg og tak 
 

- Bæresystem og fundamentering tre, stål, betong 
 

- Utvendig maling kalkmaling, sementmaling, vannfortynnet oljemaling, alkydmaling/oljemaling, akrylmaling, 

 silikatmaling 
 

- Utvendig kledning treverk, teglforblending, aluminium, stål, naturstein, kobberimpregnert tre 
 

- Isolasjon mineralull, celleplast (ekspandert og ekstrudert), cellulosefiber 
 

- Taktekking asfalt, tegl, skifer, vinyl   

- Tekniske installasjoner Isolasjon til ventilasjonskanaler, kabelgater, avløpsrør  

- Kabler og ledninger halogenfri innendørs kabel, PVC innendørs ledning, isolert kabel 

 

Alternativer oppgitt i kolonne til venstre for hvert materialalternativ er en oversikt over de andre materialene vurdert i denne gruppen.  

Disse er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge, og ikke alle er teknisk likeverdige produkter slik at de uten videre kan byttes ut med hverandre. 

Kjemikalier på prioritetslisten er merket (P) og på OBS-listen er merket med (OBS). 

For alle materialgruppene er det er fornuftig å etterspørre miljødeklarasjoner (EPD) og se etter miljømerkede produkter. 

Informasjon gitt i denne tabellen er hentet fra eksisterende litteratur. Referansene til denne litteraturen finnes på siste side i dokumentet. 

Informasjonen må ikke oppfattes som uttømmende. 
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Innendørs maling og lakk Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

ALKYDMALING  (OLJEMALING) 
 
Forholdsregler: 
- Løsemidler 

- OBS-listen 

- Inneklimarelevant dokumentasjon bør 
fremskaffes. 

- Det finnes også vanntynnet alkydmaling.  
 
Alternativer:  
- Akryl- og lateksmaling 

- Lakk 
- Olje 

 
Innendørsmaling 
kan inneholde 
miljøskadelige 

tilsetningsstoffer. 

Vær spesielt 
oppmerksom på 
spesialmalinger, 
disse kan inneholde 
stoffer på P-listen 
som blykromat, 

nafta.  

Produksjon  
- Bindemiddel produsert på 

basis av olje. 
- Inneholder opp til 70 % 

terpentin.  

- Vannbasert alkydmaling er 
under utvikling. 

- Miljøbelastningen er 
hovedsakelig knyttet til 
løsemidlene.1 

- Forskriftskrav til maks. innhold 

av løsemidler (VOC). Skal 
oppgis av produsent (”VOC-
reglene” 

 

Bruk 
 
Avfallsbehandling 

- Ikke herdet maling er farlig 
avfall. 

- Tomme, tørre malingsbokser 
er restavfall.  

Arbeidsmiljø 
- Store forskjeller mellom 

de beste og de dårligste 
produktene.  

- Stor frigivelse av 

løsemidler under påføring 
og i tørkefasen. 

- Forskriftskrav om maks. 
innhold av VOC. 

 
Inneklima: 

- De beste produktene har 
lave emisjoner i 
bruksfasen dersom påført 
riktig og på ikke-sugende 

underlag.  
- Tilfredsstillelse av krav til 

VOC-innhold i produkt 

(g/l) er ikke det samme 
som at produktet er lavt-
emitterende under og 
etter påføring. 

- Inneklimarelevant 
dokumentasjon må 

fremskaffes og vurderes. 

- Betydelige luktproblemer 
kan oppstå ved påføring i 
tykke lag i kombinasjon 
med rask overmaling. 

Bruksområder 
 
Rengjøring  
- God rengjørbarhet 

 

Levetid 
 
Vedlikehold 
- Stor slitestyrke. 
- Må ikke brukes på 

sugende flater.  

- Ikke naturlig å bruke 
på store flater.  

 
 

                                                 
1 VOC-direktivets formål er å redusere virkningene av flyktige organiske forbindelser for ytre miljø og arbeidsmiljø (innarbeidet i produktforskriften). 
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Innendørs maling og lakk Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

AKRYL- OG LATEKS MALING  
 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør sjekkes mot  

P-/OBS-listen. 
- Inneklimarelevant dokumentasjon bør 

fremskaffes. 
 
Alternativer (alle typer):  
- Alkydmaling 
- Lakk 
- Olje 

 

 
Kan inneholde 
biocider og andre 
tilsetninger. Kan 
inneholde 
isotiazoliner (OBS).  

Produksjon  
- Bindemiddel produsert på 

basis av olje/naturgass. De 
vanligste bindemidlene er 
polyvinylacetat og polyakrylat 
(akryl lateks). 

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- Ikke herdet maling er farlig 

avfall. 
- Tomme, tørre malingsbokser 

er restavfall. 

Arbeidsmiljø 
- Store forskjeller mellom 

de beste og de dårligste 
produktene. Lave 
emisjoner av løsemidler, 
men tilsetningsstoffer kan 

avdampe over lengre tid.  
 
Inneklima: 
- De beste produktene har 

meget lav avgassing selv 
kort tid etter påføring. 

- Tilfredsstillelse av krav til 

VOC-innhold i produkt 
(g/l) er ikke det samme 
som at produktet er lavt-

emitterende under og 
etter påføring. 

- Det er generelt noe 

høyere avgassing fra 
akrylmalinger enn 
lateksmalinger.  

- Inneklimarelevant 
dokumentasjon må 
fremskaffes og vurderes. 

Bruksområder 
 
Rengjøring  
- Middels til dårlig 

rengjørbarhet 
avhengig av glanstall 

og underlag. Egne 
malingssystemer for 
våtrom finnes. 

 
Levetid 
 
Vedlikehold 

- Akrylmaling gir 
generelt en mer 
robust overflate enn 

lateksmaling. 



Generell vurdering av materialer   

  Utarbeidet av Norconsult for Byggemiljø, rev. januar 2011  4 

Innendørs maling og lakk Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

GULVOLJE 
 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør sjekkes mot P-

/OBS-listen. Inneklimarelevant 
dokumentasjon bør fremskaffes. 

Vedlikehold 
 
Alternativer (alle typer):  
- Lakk  

Inneholder 
vegetabilske oljer, 
kunst/natur harpiks 
og varierende 
mengder terpentin. 

Produksjon  
- Ekstraherte vegetabilske oljer 

(fornybare ressurser) og 
terpentin på basis av olje (ikke 
fornybare ressurser). 

 

Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- Ikke herdet olje er farlig avfall. 
- Tomme, tørre bokser/kanner 

er restavfall.  

Arbeidsmiljø 
- Potensielt kraftige 

avgassinger av terpentin 
under påføring og 
tørking/herding.  

 

Inneklima: 
- Potensielt belastende på 

inneklima den første 
tiden, og der 
vedlikeholdsbehandling 
må gjentas ofte.  

- Tilfredsstillelse av krav til 

VOC-innhold i produkt 
(g/l) er ikke det samme 
som at produktet er lavt-

emitterende under og 
etter påføring. 

- Det bør velges produkter 

med minst mulig VOC-
innhold og med høyt 
tørrstoff innhold (over 
80 %). 

Bruksområder 
 
Rengjøring  
- Gir tyngre vedlikehold 

enn lakkerte 
overflater.  

 
Levetid 
 
Vedlikehold 
- Oljebehandling må 

gjentas hver 6. mnd - 
hvert annet år alt 

etter bruk og slitasje. 
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Innendørs maling og lakk Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

OLJELAKK 
 
Forholdsregler: 
- Terpentin.  
- Spesifikke produkter bør sjekkes mot P-

/OBS-listen. 

- Arbeidsmiljø. Inneklimarelevant 
dokumentasjon bør fremskaffes. 

 
Alternativer (alle typer):  
- Gulvolje 
- Polyuretanlakk 
- Syreherdene lakk 

- Vannfortynnet lakk 

 
Bindemiddel 
produsert på basis 
av tørkede oljer og 
kunstharpiks 
(alkyd). Normalt 

forsterket med 
polyuretan. 
 
Inneholder store 
mengder terpentin. 

Produksjon  
- Bindemiddel produsert på 

basis av olje. 
-  I tilfelle forsterket med 

polyuretan er dette produsert 
med basis i naturgass. 

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- Ikke herdet lakk er farlig 

avfall. 
- Tomme, tørre bokser er 

restavfall. 

Arbeidsmiljø 
- Kraftige avgassinger av 

terpentin under påføring 
og tørking.  

 
Inneklima: 

- Normalt gode 
inneklimamessige 
egenskaper i bruksfasen  

- Tilfredsstillelse av krav til 
VOC-innhold i produkt 
(g/l) er ikke det samme 
som at produktet er lavt-

emitterende under og 
etter påføring. 

- Kan gi luktproblemer ved 

påføring i for tykke lag i 
kombinasjon med rask 
pålegging av flere strøk. 

Bruksområder 
 
Rengjøring  
- God vaskbarhet. 
 
Levetid 

- Meget stor slitestyrke  
 
Vedlikehold 
 

POLYURETANLAKK 
 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør sjekkes mot  

P-/OBS-listen.  
- Isocyanater spes. i påføringsfasen. 

-  Inneklimarelevant dokumentasjon bør 

fremskaffes. 
- Bør unngås av generelle miljøhensyn. 
 
Alternativer (alle typer):  
- Oljelakk 
- Syreherdene lakk 

- Vannfortynnet lakk  

 
Isocyanater 
spesielt i 
påføringsfasen. 

Produksjon  
- Produsert med utgangspunkt i 

naturgass og olje.  
- Polyuretan produseres 

gjennom polymerisasjon av 
isocyanat og polyol hvor 

isocyanat er svært helse- og 

miljøskadelig. 
 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- Ikke herdet lakk er farlig 

avfall. 
- Tomme, tørre bokser er 

restavfall. 

Arbeidsmiljø 
- Kraftige avgassinger og 

frigivelse av isocyanater i 
påføringsfasen. 

 
Inneklima: 

- Liten avgassing og gode 

inneklimamessige 
egenskaper i bruksfasen. 

- Tilfredsstillelse av krav til 
VOC-innhold i produkt 
(g/l) er ikke det samme 
som at produktet er lavt-

emitterende under og 
etter påføring. 

Bruksområder 
 
Rengjøring  
- God vaskbarhet 
 
Levetid 

- Meget stor slitestyrke 

 
Vedlikehold 
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Innendørs maling og lakk Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

SILIKATMALING 
 
Forholdsregler: 
- Vaskbarhet 
 
Alternativer (alle typer):  

- Akryl- og lateksmaling 

 
Opplysninger om 
helse- og 
miljøfarlige stoffer 
er mangelfulle.  

Produksjon  
- I all hovedsak mineralske 

råmaterialer; kalsiumsilikat og 
kritt.  

- Ferdigblandede malinger kan 
inneholde latex.  

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- Ikke herdet maling er farlig 

avfall. 
- Tomme, tørre bokser er 

restavfall. 

Arbeidsmiljø 
- Silikat er alkalisk og er 

dermed etsende for hud 
og øyne. 

- Beskyttelse nødvendig 
ved påføring.  

 
Inneklima: 
- Meget lave emisjoner av 

flyktige organiske stoffer i 
bruksfasen. 

- Tilfredsstillelse av krav til 
VOC-innhold i produkt 

(g/l) er ikke det samme 
som at produktet er lavt-
emitterende under og 

etter påføring. 
- Ingen kjente 

konsekvenser. 

 

Bruksområder  
- Til bruk på ubehandlet 

betong/mur, puss, 
tegl. 

- Gir en dampåpen 
overflate. 

- Dårlig vaskbarhet. 
- Bestandig mot sur 

nedbør.  
- Godt egnet til 

støvbinding av betong. 
- Produkt som velges 

bør tilfredsstille krav 

til silikatmalinger i  
DIN 18363  

 

Rengjøring  
 
Levetid 

- Lang levetid. 
- God syrebestandighet. 
 
Vedlikehold 
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Innendørs maling og lakk Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

SYREHERDENDE LAKK 
 
Forholdsregler: 
- Sterke løsemidler 
- Formaldehyd 
- Spesifikke produkter bør sjekkes mot  

P-/OBS-listen.  
 
Alternativer (alle typer):  
- Polyuretanlakk  
- Oljelakk 
- Vannfortynnet lakk  

 
Sterke løsemidler 
og bindemidler.  

Produksjon 
- Ikke fornybare råvarer.  
 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 

- Ikke herdet lakk er farlig avfall 
- Tomme, tørre bokser er 

restavfall. 

Arbeidsmiljø 
- Inneholder sterke 

løsemidler og 
formaldehydavspaltende 
bindemiddelkomponenter 
som avgis under 

påføring/herding.  
 
Inneklima: 
- Liten avgassing 
- Gode inneklimamessige 

egenskaper i bruksfasen. 
- Tilfredsstillelse av krav til 

VOC-innhold i produkt 
(g/l) er ikke det samme 
som at produktet er  

lavemitterende under og 
etter påføring 

Bruksområder  
- Brukes utbredt ved 

fabrikklakkering.  
 
Rengjøring  
- God vaskbarhet 

 
Levetid  
- Meget stor slitestyrke 
 
Vedlikehold 
 

VANNFORTYNNET LAKK 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør sjekkes mot  

P-/OBS-listen.  
 
Alternativer (alle typer):  
- Polyuretanlakk  

- Oljelakk 

- Syreherdene lakk  

 
Kan inneholde 
biocider og andre 
tilsetninger. 
Spesifikke 
produkter bør 
sjekkes mot  

P-/OBS-listen. 

Produksjon  
- Bindemiddel produsert på 

basis av olje/naturgass.  
- Inneholder organiske 

løsningsmidler, isotiazoliner, 
akrylat, nonylfenoler og 
nonylfenoletoksilat.  

 

Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- Ikke herdet lakk er farlig 

avfall. 
- Tomme, tørre bokser er 

restavfall. 
 

Arbeidsmiljø 
- Gode egenskaper i 

bruksfasen 
- Mindre belastende enn 

oljebaserte og to-
komponent lakker i 
påføringsfasen. 

- Gulvlakk inneholder 

nonylfenol.  
 
Inneklima: 
- Herdet lakk avgir små 

emisjoner.  
- Tilfredsstillelse av krav til 

VOC-innhold i produkt 
(g/l) er ikke det samme 
som at produktet er  
lavemitterende under og 

etter påføring. 

Bruksområder 
- Ubehandlet treverk. 
 
Rengjøring  
- God vaskbarhet 
 
Levetid  

- Stor slitestyrke 

- Ikke like slitesterkt 
som oljebaserte og  
to-komponent lakker 

 
Vedlikehold 
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Innendørs maling og lakk Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

BRANNBESKYTTENDE MALING 
 
Forholdsregler: 
Kjemikalie benyttet som flammehemmer. 
 
Alternativer (alle typer):  

 

Inneholder solvent 
nafta lett aromatisk 
(OBS),  

Produksjon  
Ofte basert på epoksy 
polymerer, inneholder også 
fosfor og nitrogen.  
 
Bruk 

 
Avfallsbehandling 
Energigjenvinning, uherdet 
maling er skadelig for 
vannmiljøet og er farlig avfall.  

Arbeidsmiljø 
Høye emisjoner av 
løsemidler. 
 
Inneklima 
- Tilfredsstillelse av krav til 

VOC-innhold i produkt 
(g/l) er ikke det samme 
som at produktet er  
lavemitterende under og 
etter påføring. 

 

Bruksområder  
Brannbeskyttelse av 
stålkonstruksjoner.  
 
Rengjøring  
 

Levetid  
 
Vedlikehold 
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Gulvmaterialer Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

HØYTRYKKSLAMINAT/ 
PLASTLAMINAT 
 
Forholdsregler: 
- Inneklimarelevant dokumentasjon bør 

fremskaffes. 

 
Alternativer (alle typer):  
- Betong 
- Gummi banebelegg 
- Keramiske fliser 
- Linoleum banebelegg 
- Epoksybelegg 

- Naturstein 
- Oljet parkett 
- Lakkert tregulv/parkett 

- Ubehandlet parkett/tregulv 
- Tepper 
- Vinyl banebelegg 

- Vinylfliser 

 
Normalt ingen 
problemer bortsett fra 
fenol-problematikken i 
produksjonen. 

Produksjon  
- Produseres av 

herdeplastimpregnert papir 
(fenolplast) og melaminplast 
på overflaten.  

- Uherdet fenol er en sterk 

nervegift og dermed bør miljø- 
og helseaspektene tas hensyn 
til.  

 
 
Bruk 
 

Avfallsbehandling 
 
 

Arbeidsmiljø 
 
Inneklima: 
- Gode 

inneklimaegenskaper, 
svært lav avgassing. 

 
 

Bruksområder  
- Kan bare legges i tørre 

soner 
 
Rengjøring  
 

Levetid 
 
Vedlikehold 
 

KERAMISKE FLISER 
 
Forholdsregler: 
- Høyt energibruk i produksjon 
 

Alternativer (alle typer):  

- Betong 
- Gummi banebelegg 
- Høytrykkslaminat 
- Linoleum banebelegg 
- Epoksybelegg 
- Naturstein 

- Oljet parkett 
- Lakkert tregulv/parkett 
- Ubehandlet parkett/tregulv 
- Tepper 

- Vinyl banebelegg 
- Vinylfliser  

 
Enkelte glasserte flis 
kan inneholde 
tungmetaller - 
uglasserte flis er 

uproblematiske. 

Membran til bruk 
under flisene kan 
inneholde stoffer på P-
/OBS-listen eks. 
nonylfenol og/eller 
nafta.  

Produksjon  
- Produseres av mineralske 

råmaterialer i en 
energikrevende prosess.  

- Tilgjengeligheten på råvarene 

er rikelig sett på verdensbasis. 

- Relativt sett ganske høyt 
energibruk i produksjon. 

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 

- Uproblematisk 
avfallsbehandling. 

Arbeidsmiljø 
 
Inneklima: 
- Meget gode 

inneklimaegenskaper.  

- Ikke nødvendigvis godt å 

gå på - må vurderes i 
forhold til bruken 

-  

Bruksområder 
 
Rengjøring  
- Tilsmussing av fuger 

kan være problem.  

- Renholdsvennligheten 

vil avhenge av 
glasseringen, 
overflateteksturen og 
fargen og fugene. 

 
Levetid  

- Meget bra slitestyrke 
 
Vedlikehold 
. 
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Gulvmaterialer Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

LINOLEUM BANEBELEGG 
 
Forholdsregler: 
- Riktig vedlikehold. 
 
Alternativer (alle typer):  

- Betong 
- Gummi banebelegg 
- Høytrykkslaminat 
- Linoleum banebelegg 
- Epoksybelegg 
- Naturstein 
- Oljet parkett 

- Lakkert tregulv/parkett 
- Ubehandlet parkett/tregulv 
- Tepper 

- Vinyl banebelegg 
- Vinylfliser  
 

 

 
Normalt ingen 
problemer i forhold til 
helse- og 
miljøskadelige 
kjemikalier.  

 
Enkelte farger kan 
inneholde 
tungmetaller. 

Produksjon  
- Linolje, harpiks, kork- og 

tremel, kalkstein, fargestoffer, 
jute - i all hovedsak fornybare 
ressurser.  

- Miljøbelastningen øker dersom 

plantevernmidler ved dyrking 
av inngangsstoffene er PBT2-
stoffer. 

Relativt sett lite energikrevende 
produksjonsprosess. 
 
Forsterkende overflate finnes på 

en rekke linoleumsprodukter. 
Enten som polyuretan eller 
vannbasert akryldispersjon.  

Disse overflatene kan redusere 
slitasje, forlenge levetiden og 
krever mindre bruk av 

kjemikalier for periodisk 
vedlikehold. 
 
Bruk  
Unngå gulvpleiemidler med 
faremerkede innholdsstoffer og 
spesielt produkter med PFOA, 

PFOS og muskxylener. 
 
 
Avfallsbehandling 
- Energigjenvinning.  

Arbeidsmiljø 
- Forskjeller mellom de 

beste- og dårligste 
produktene.  

- Sveising av linoleum 
medfører frigivelse av 

kolofonium (akutt 
allergifremkallende). 

- Oppvarming (sveising) til 
høye temperatur av 
polyuretanlaget (PUR) 
kan føre til avgivelse av 
allergifremkallende 

isocyanater 
 
Inneklima: 

- Emisjonsnivå varierer for 
de ulike produktene. 
Etterspør dokumentasjon. 

 
- Under forutsetning av 

riktig vedlikehold har 
linoleum egenskaper som 
bidrar til et godt 
inneklima. 

 

Bruksområder  
- Kan bare legges i tørre 

soner.  
 
Rengjøring  
- Tørrmopping  

 
Levetid 
 
Vedlikehold 
Linoleum trenger relativt 
mye pleie. Ved feil 
behandling eller hvis 

belegget legges på ikke 
tilstrekkelig uttørket 
underlag, kan 

krakelering (pudring av 
hard bonevoks) føre til 
et støvproblem og 

negativ påvirkning på 
inneklimaet. 
 
- Linoleumstyper med 

overflate av 
polyuretan eller 
vannbasert 

akryldispersjon 
reduserer kjemikalie-
bruk til vedlikehold.  

- Bransjen anbefaler 
vedlikehold med 
mykvoks ved 
førstegangs oppsetting 

og ved vedlikehold for 
linoleum uten 
forsterket overflate. 

- Inneklimarelevant 
dokumentasjon må 
fremskaffes og 

vurderes også for 
bonevoks. 
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Gulvmaterialer Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

EPOKSYBELEGG 
 
Forholdsregler: 
Arbeidsmiljøeffekter 
 
Alternativer (alle typer):  

- Betong 
- Gummi banebelegg 
-  Linoleum banebelegg 
- Høytrykkslaminat 
- Linoleum banebelegg 
- Naturstein 
- Oljet parkett 

- Lakkert tregulv/parkett 
- Ubehandlet parkett/tregulv 
- Tepper 

- Vinyl banebelegg 
- Vinylfliser  

 
Kan inneholde stoffer 
på 
P-/OBS-listen som 
Bisfenol A. 

Produksjon  
- Produsert av epoksyharpiks.  
 
Bruk 
- Ved brann eller høy 

temperatur dannes giftige 

gasser/damper/røyk av: 
karbonmonoksid (CO), 
karbondioksid (CO2), nitrøse 
gasser (NOx), hydrogenklorid 
(HCl). 

 
Avfallsbehandling 

- Behandles som farlig avfall, 
også emballasje med rester er 
farlig avfall.  

Arbeidsmiljø 
- Farlig ved innånding, 

hudkontakt og svelging. 
- Etsende. 
- Kan gi allergi ved 

hudkontakt.  

- Mulig fare for skade på 
forplantningsevnen. 

 
Inneklima: 
-  

Bruksområder  
- Belegg av herdeplast. 

Selvutjevnende slurry 
for belegging av 
betonggulv eller stål. 
Spesielt for 

industrigulv. 
 
Rengjøring  
 
Levetid 
- Ca 20 år 
 

Vedlikehold 
 

NATURSTEIN 
 
Forholdsregler: 
- Lokale miljøeffekter ved brudd. 
 
Alternativer (alle typer):  
- Betong 

- Gummi banebelegg 

- Høytrykkslaminat 
- Linoleum banebelegg 
- Epoksybelegg 
- Oljet parkett 
- Lakkert tregulv/parkett 
- Ubehandlet parkett/tregulv 

- Tepper 
- Vinyl banebelegg 
- Vinylfliser  

 
Ingen. 
Kjemikalier er relevant 
ved valg av 
fugemasse og 
porefyller.  

Produksjon  
- Uttak av materialer fra 

steinbrudd - ikke fornybar, 
men potensielt rikelig kilde.  

- Lokale miljøeffekter er knyttet 
til uttakene, spes ved 
dagbrudd.  

- Store mengder energi brukes 

ved fremstilling av plater 
- Største miljøpåvirkning fra 

transport fra bruddet.  
 
Bruk 
- 

Avfallsbehandling 
- Deponering er uproblematisk. 
- Materialgjenvinning til for 

eksempel fyllmasse er mulig.  

Arbeidsmiljø 
- Meget gode 

inneklimaegenskaper 
- Kan påvirkes i negativ 

retning av 
overflatebehandling 
(porefyller). 

 

Inneklima: 
- Ingen påvirkning fra 

steinen i seg selv.  
- Emisjoner fra fugemasse 

og porefyller bør 
vurderes. 

Bruksområder 
 
Rengjøring  
- Rengjørbarhet vil 

avhenge av 
overflateteksturen og 
ev. 

overflatebehandling. 

- Bruk av ikke slipte 
overflater bør 
vurderes opp mot 
renholdsegenskaper. 

 
Levetid  

- Ekstrem slitestyrke og 
lang levetid. 

 
Vedlikehold 
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Gulvmaterialer Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

PARKETT, OLJET 
 
Forholdsregler: 
- Renholds- og veldikeholdsegenskaper. 

Gjelder ellers ved valg av olje. 
- Tropisk trevirke bør unngås i sin 

helhet da det er vanskelig å 
kontrollere hvilken opprinnelse 
treverket har.  

 
Alternativer (alle typer):  
- Betong 
- Gummi banebelegg 

- Høytrykkslaminat 
- Linoleum banebelegg 
- Epoksybelegg 

- Naturstein 
- Lakkert tregulv/parkett 
- Ubehandlet parkett/tregulv 

- Tepper 
- Vinyl banebelegg 
- Vinylfliser  

 
Ingen problemer med 
parketten alene. Olje 
bør undersøkes 
særskilt. Se mer info 
under gulvoljer. 

 
 

Produksjon  
- Selve parketten produseres i 

all hovedsak fra fornybare 
ressurser.  

- Kontroller at treverket kommer 
fra bærekraftig skogsbruk, 

dette kan gjøres gjennom å 
kreve kun sertifisert trevirke.  

- Tropisk trevirke bør unngås i 
sin helhet.  

- Tørking av treverket er 
energikrevende, og gjør at 
parkett kommer relativt sett 

dårligere ut på energi enn for 
eksempel linoleum, PVC og 
tepper. Men en større andel av 

energien kommer 
sannsynligvis fra fornybare 
energikilder.  

- Råvarefremstilling og -
produksjon gir til sammen 
energibruk på 97-102 MJ/m2.  

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 

- Kan energigjenvinnes etter 
bruk. 

Arbeidsmiljø 
- Spesielt knyttet til oljing.  

Se mer info under 
gulvoljer. 

 
Inneklima: 

- Potensielt dårlige 
inneklimaegenskaper 

- Emisjoner av terpener 
kan skape problemer for 
følsomme personer.  

 

Bruksområder 
- I områder med mindre 

belastning.  
 
Rengjøring  
- Gir tyngre renhold enn 

lakkert parkett. 
 
Levetid 
- Lang levetid og riktig 

vedlikeholdt.  
 
Vedlikehold 

- Gir tyngre vedlikehold 
enn lakkert parkett.  
Se mer info under 

gulvoljer. 
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Gulvmaterialer Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

PARKETT/TREGULV LAKKERT 
 
Forholdsregler: 
- Valg av lakk.  
- Tropisk trevirke bør unngås i sin 

helhet da det er vanskelig å 

kontrollere hvilken opprinnelse 
treverket har.  

 
Alternativer (alle typer):  
- Betong 
- Gummi banebelegg 
- Høytrykkslaminat 

- Linoleum banebelegg 
- Epoksybelegg 
- Naturstein 

- Oljet tregulv/parkett 
- Ubehandlet parkett/tregulv 
- Tepper 

- Vinyl banebelegg 
- Vinylfliser  

 
Ingen problemer med 
parketten alene.  
Lakk bør undersøkes 
særskilt.  
Se mer info under 

lakk. 

Produksjon  
- Produseres i all hovedsak fra 

fornybare ressurser. 
- Kontroller at treverket kommer 

fra bærekraftig skogsbruk, 
dette kan gjøres gjennom å 

kreve kun sertifisert trevirke.  
- Tropisk trevirke bør unngås i 

sin helhet.  
- Tørking av treverket er 

energikrevende, og gjør at 
parkett kommer relativt sett 
dårligere ut på energi enn for 

eksempel linoleum, PVC og 
tepper. 

- Energibruken til 

råvarefremstilling og 
produksjon er mellom 97-115 
MJ/m2. 

- En vesentlig kilde til 
miljøbelastningen er lakken.  

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- Kan energigjenvinnes etter 

bruk. 

Arbeidsmiljø 
- Gode 
 
Inneklima: 
- Emisjoner av terpener 

kan skape problemer for 

følsomme personer.  
 

Bruksområder  
- Kan bare legges i tørre 

soner 
 
Rengjøring  
- Tåler våt smuss dårlig 

 
Levetid 
- Moderat slitestyrke.  
- Lang levetid dersom 

veldikeholdet gjøres 
riktig.  

 

Vedlikehold 
- Sliping og 

omlakkering.  
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Gulvmaterialer Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

UBEHANDLET PARKETT/TREGULV  
 
Forholdsregler: 
- Valg av lakk.  
- Tropisk trevirke bør unngås i sin 

helhet da det er vanskelig å 

kontrollere hvilken opprinnelse 
treverket har.  

 
Alternativer (alle typer):  
- Betong 
- Gummi banebelegg 
- Høytrykkslaminat 

- Linoleum banebelegg 
- Epoksybelegg 
- Naturstein 

- Oljet tregulv/parkett 
- Ubehandlet parkett/tregulv 
- Tepper 

- Vinyl banebelegg 
- Vinylfliser 
 

 
Ingen problemer 

Produksjon  
- Produseres i all hovedsak fra 

fornybare ressurser. 
- Kontroller at treverket kommer 

fra bærekraftig skogsbruk, 
dette kan gjøres gjennom å 

kreve kun sertifisert trevirke.  
- Tropisk trevirke bør unngås i 

sin helhet.  
- Tørking av treverket er 

energikrevende, og gjør at 
parkett kommer relativt sett 
dårligere ut på energi enn for 

eksempel linoleum, PVC og 
tepper. 

- Energibruken til 

råvarefremstilling og 
produksjon er mellom 97-115 
MJ/m2. 

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- Kan energigjenvinnes etter 

bruk. 

Arbeidsmiljø 
Gode 
 
Inneklima: 
 

Bruksområder  
- Kan bare legges i tørre 

soner 
 
Rengjøring  
- Tåler våt smuss dårlig 

 
Levetid 
- Moderat slitestyrke.  
- Lang levetid dersom 

veldikeholdet gjøres 
riktig.  

 

Vedlikehold 
- Sliping og behandling 

med for eksempel 

grønnsåpe.  
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Gulvmaterialer Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

BETONG 
 
Forholdsregler: 
- Våt sement 
- CO2-utslipp 
- Energibruk i produksjonen  

 
Alternativer (alle typer):  
- Gummi banebelegg 
- Høytrykkslaminat 
- Keramiske fliser 
- Linoleum banebelegg 
- Epoksybelegg 

- Naturstein 
- Oljet parkett 
- Lakkert tregulv/parkett 

- Ubehandlet parkett/tregulv 
- Tepper 
- Vinyl banebelegg 

- Vinylfliser 
 

 
Normalt ingen 
problemer - spesifikke 
produkter bør 
kontrolleres mht 
hjelpestoffer. 

Produksjon  
- Betong produseres av 

mineralske materialer i en 
energikrevende prosess.  

- Sementproduksjonen gir 
utslipp av CO2, SO2, CO og 

små mengder kvikksølv.  
- Råvarene er ikke-fornybare 

men rikelige.  
- For tilslagsmaterialer kan det 

være lokal knapphet. 
- Utvinning av tilslagsmaterialer 

påvirker lokalmiljøet 

(grunnvannsnivå, støy, 
vibrasjoner).  

- Utslippene fra norsk sement- 

industri ligger under gjennom-
snittet for resten av verden.  

 

Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- Kan brukes som fyllmaterialer. 
- Knust betong kan også 

benyttes i bærelag i vei eller i 
ny betong. 

Arbeidsmiljø 
- Betong er normalt 

tilnærmet avgassingfri.  
- Emisjoner av 

formaldehyd kan være et 
arbeidsmiljøproblem.  

 
Inneklima: 
- Som gulvmateriale slipes 

normalt overflaten og 
forsegles med voks eller 
akryl. 

Bruksområder 
- Bredt bruksområde. 

Industrigulv, garasjer. 
 
Rengjøring  
 

Levetid  
- Meget bra slitestyrke. 
- God bestandighet mot 

stillestående vann, 
alkaliske stoffer, oljer 
og svake syrer. 

- Mindre god 

bestandighet mot 
sterke syrer, klorider i 
gassform eller i 

vannløsning, samt 
rennende vann.  

- Levetiden normalt det 

samme som byggets.  
 
Vedlikehold 
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Gulvmaterialer Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

GUMMI BANEBELEGG 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør sjekkes mot  

P-/OBS-listen. 
- Utslipp fra vulkanisering, lukt 
- Inneklimarelevant dokumentasjon bør 

fremskaffes.  
 
Alternativer (alle typer):  
- Betong 
- Høytrykkslaminat 
- Keramiske fliser 
- Linoleum banebelegg 

- Epoksybelegg 
- Naturstein 
- Oljet parkett 

- Lakkert tregulv/parkett 
- Ubehandlet parkett/tregulv 
- Tepper 

- Vinyl banebelegg 
- Vinylfliser  

 
Enkelte farger kan 
inneholde 
tungmetaller som kan 
stå på  
OBS-listen. 

- Unngå produkter 
med miljøskadelige 
flammehemmere. 
 

Produksjon  
- Råmaterialet er i hovedsak 

syntetgummi som består av 
styrenbutadiengummi, 
mineralske fyllstoffer (vanligvis 
silikater, titanium dioksid og 

sink oksid), samt 
fargepigmenter og mykgjørere 
i form av parafinoljer.  

- Miljøskadelig råvareuttak 
(olje). 

- Miljøbelastningen ved 
produksjon av syntetgummi og 

vulkaniseringen (ca 250 ulike 
kjemiske stoffer, hvorav noen 
er kreftfremkallende).  

- Energibruk i produksjon 
varierer mellom ca 15 og 26 
kWh/m2.  

Bruk 
Unngå gulvpleiemidler med 
faremerkede innholdsstoffer og 
spesielt produkter med PFOA, 
PFOS og muskxylener. 

 
Avfallsbehandling 

- Forbrenning med påfølgende 
dannelse av helse- og 
miljøskadelige 
forbrenningsprodukter.  

- Demontering i rene fraksjoner 
er vanskelig.  

- Materialgjenvinning av 

produksjons- og 
installasjonsavfall er mulig.  

Arbeidsmiljø 
- Ingen spesielle hensyn 

ved legging. 
 

Inneklima: 
- Produkter med svært lave 

emisjoner og lite eller 
ingen lukt er tilgjengelig 
på markedet. 

- Inneklimarelevant 
dokumentasjon må 
fremskaffes og vurderes. 

- Prøver av aktuelle 

beleggstyper bør 
vurderes spesielt i forhold 
til luktavgivelse. 

- Teoretisk vurdering av 
naturgummi i belegg og 
lateksallergi har vært 

gjort,, men det er ingen 
kjente tilfeller som er 
beskrevet. Det benyttes 
stadig mindre 
naturgummi i 
gummibelegg. 

Bruksområder  
- Kan legges i tørre og 

våte soner eksklusive 
våtrom. 

- Brukes først og fremst 
i offentlige bygg, 

gymsaler og i områder 
med stor trafikk.  

 
 
Rengjøring  
- tørr eller våt metode. 
Levetid  

- Har meget god 
slitestyrke.  

- Teknisk levetid 10-25 

år.  
 
Vedlikehold 

- Behandles ved å 
tilsette mykvoks i 
vaskevann. 

- Gir lave 
vedlikeholdsutgifter.  
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Gulvmaterialer Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

VINYL BANEBELEGG 
Forholdsregler: 
- Myknere. 
- Inneklimarelevant dokumentasjon bør 

fremskaffes.  
- Miljøskadelig produksjonsprosess.  

 
Alternativer (alle typer):  
- Betong 
- Gummi banebelegg 
- Høytrykkslaminat 
- Linoleum banebelegg 
- Epoksybelegg 

- Naturstein 
- Oljet tregulv/parkett 
- Lakkert tregulv/parkett 

- Tepper 
- Vinylfliser 

 
Vanligste myknere er 
nå DINP og DIDP, som 
begge er OK.  DEHP 
(P) og enkelte andre 
myknere på OBS-lista 

fases ut, men kan 
forekomme i noen 
mindre 
konkurranseutsatte 
produkttyper.  
 
-Enkelte pigmenter 

kan inneholde stoffer 
på OBS-listen. 
 

- Unngå produkter 
med miljøskadelige 
flammehemmere. 

 
Vær oppmerksom på 
innhold av P- og OBS-
liste stoffer i enkelte 
produkter (bl.a. 
myknere med 
mellomkjedete 

klorerte parafiner 
MCCP og bly.) 
 

Produksjon  
- Inneholder polyvinylklorid, 

myknere, mineralske fyllstoff 
(kritt, kalkspat, kaolin, 
steinmjøl o.l.), fargestoff og 
stabilisatorer.  

- Miljøskadelig råvareuttak (olje) 
og produksjonsprosess,  

- Ikke fornybare ressurser 
- Ikke spesielt energikrevende 
- Energibruk til 

råvarefremstilling og 
produksjon er ca 56 MJ/m2.  

 
Bruk 
- Mykgjørere er ikke kjemisk 

bundet til vinyl og vil avgis til 
omgivelsene over tid.  

- Unngå gulvpleiemidler med 

faremerkede innholdsstoffer og 
spesielt produkter med PFOA, 
PFOS og muskxylener. 

 
Avfallsbehandling 
- Materialgjenvinning av 

produksjonspill er mulig. 

- PVC produkter med innhold av 
faremerkede tilsatsstoffer 
(enkelte myknere og 
pigmenter) må behandles som 
farlig avfall, også rester fra 
legging.  

- Kan energigjenvinnes.  

Arbeidsmiljø 
- Sveising av 

polyuretanbelagt PVC kan 
teoretisk sett medføre 
frigivelse av 
isocyanater,men dette er 

ikke påvist ved målinger. 
 
Inneklima: 

- Emisjonsegenskapene 

(VOC) varierer mellom 

produsenter og mellom 

produkter fra samme 

produsent.  

- Unngå produkter med 

faremerkede 

innholdskomponenter 

(myknere, pigmenter 

og stabilisatorer). 

- Inneklimarelevant 

dokumentasjon må 

fremskaffes og 

vurderes.  

Bruksområder  
- Kan legges i så vel 

tørre som våte soner 
inkludert våtrom. 

 
Rengjøring  

- Egner seg godt for tørr 
rengjøring, tåler vann 
og de fleste 
rengjøringsmidler. 

 
Levetid 
- Slitesterkt,  

- God toleranse for 
fuktighet.  

- Teknisk levetid mellom 

15 og 30 år.  
 
Vedlikehold  

- Banebelegg med 
polyuretan (PUR)- 
overflate reduserer 
behovet for vedlike-
holdsbehandling. 

- Krever mindre 
ressurser til 

vedlikehold enn f.eks. 
linoleum. 
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Gulvmaterialer Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

VINYLFLISER/-PLATER 
Forholdsregler: 
- Miljøskadelig prosess.  
- Inneklimarelevant dokumentasjon må 

fremskaffes og vurderes.  
 

Alternativer (alle typer):  
- Betong 
- Gummi banebelegg 
- Høytrykkslaminat 
- Linoleum banebelegg 
- Epoksybelegg 
- Naturstein 

- Oljet tregulv/parkett 
- Lakkert tregulv/parkett 
- Tepper 

- Vinyl banebelegg 

 
Stive vinylfliser har 
lite eller intet innhold 
av myknere og har 
derved potensielt mye 
bedre miljøegenskaper 

enn mykgjort PVC eks. 
banebelegg.  
Noen produkter kan 
inneholde DEHP (P). 

Produksjon  
- Produseres på basis av olje og 

klorider 
- Ikke fornybare ressurser 
- Ikke spesielt energikrevende 
- Miljøskadelig 

produksjonsprosess. 
 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
 
 

Arbeidsmiljø 
 
Inneklima: 
- De beste produktene har 

meget lav avgassing av 
flyktige organiske stoffer 

og små eller ingen 
luktproblemer. 

- Inneklimarelevant 
dokumentasjon må 
fremskaffes og vurderes. 
Det finnes produkter som 
er M1-merket.  

Bruksområder  
- Kan kun legges i tørre 

soner. 
 
Rengjøring  
 

Levetid 
 
Vedlikehold 
- Fliser med polyuretan 

(PUR)-overflate 
reduserer behovet for 
vedlikeholds-

behandling. 

TEPPER 

Forholdsregler: 
- Er ofte vanskelig å holde rene 
- Kan inneholde bromerte 

flammehemmere, PFOA og 
mykgjørere (ftalater). 

 
Alternativer (alle typer):  

- Betong 

- Gummi banebelegg 
- Høytrykkslaminat 
- Linoleum banebelegg 
- Epoksybelegg 
- Naturstein 
- Oljet tregulv/parkett 

- Lakkert tregulv/parkett 
- Vinyl banebelegg 
- Vinylfliser  

Ingen problemer i 

forhold til GuT-
sertifiserte tepper. 
 
Noen typer kan være 
tilsatt spesielle stoffer 
som pesticider, 
bromerte 

flammehemmere og 

perfluorerte 
forbindelser (PFOA). 
Tepper med myk 
gummibakside kan 
inneholde mykgjørere. 
Dette må kontrolleres 

spesielt.  

Produksjon  

- Tepper kan både produseres 
av fornbybare råvarer og 
kunststoffer.  

- Ved bruk av fornybare råvarer 
er det til dels mye 
forurensning av vann, spesielt 
produkter med kjemisk rens 

bør unngås. 

- Noen typer ull behandles også 
med kjemikalier pga utøy.  

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 

- Energigjenvinning.  
 

Arbeidsmiljø 

- Karakteriseres på 
generelt grunnlag som et 
høyemitterende 
materiale. 

 
Inneklima: 
- Nye tepper med lav luv 

kan ha gode inneklima-

egenskaper.  
- Pga dårligere muligheter 

for rengjøring 
sammenlignet med harde 
gulv vil egenskapene 
kunne bli dårligere over 

tid.  
- Det bør stilles krav om 

GuT-sertifikat.  
- Preferer lavluvet teppe 

med skårne løkker. 

Bruksområder 

- Gode bruksegenskaper 
mht gangvennlighet 
og akustiske 
egenskaper.  

- Kun i helt tørre soner.  
 
Rengjøring  

- Vanskelige å holde 

rene i praksis. 
 
Levetid 
- Relativt kort levetid.  
 
Vedlikehold 
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Platematerialer og veggoverflater Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

FINERPLATER 
PLYWOOD 
 
Forholdsregler: 
Kontroller at det ikke benyttes tropisk 
trevirke som ikke er sertifisert.  

 
Alternativer (alle typer):  
- Gipsplater 
- Plastbelagte/malte sponpalter og 

huntonittplater 
- Sponpalter 
- Trepanel 

 
 

Inneholder noe lim, 
mindre enn 
sponplater 

Produksjon  
- Produseres av fornybare 

ressurser (tre) pluss litt  
fenolformaldehydlim.  

- Kontroller at treverket kommer 
fra bærekraftig skogsbruk, 

dette kan gjøres gjennom å 
kreve kun sertifisert trevirke.  

- Tropisk trevirke bør unngås i 
sin helhet.  

- Energibruk i produksjonen 
stort sett biobrensel.  

- Emisjoner til luft oppstår ved 

tørking  
 
Bruk 

 
Avfallsbehandling 
- Energigjenvinning 

Arbeidsmiljø 

 

Inneklima: 
- Gode 

inneklimaegenskaper, 

meget lav avgassing. 
- Inneholder mindre lim 

enn sponplater  
- Oppfukting kan øke 

formaldehydemisjonen. 
- De fleste trebaserte 

bygningsplater er tilsatt 
limstoffer som 
bindemiddel, og de mest 
brukte limtypene er urea- 

og fenollim. Disse 
limtypene inneholder 

formaldehyd.  
- Overflatebehandling 

avgjør belastning på 
inneklima. 

Bruksområder 
 
Rengjøring  
 
Levetid  
- God mekanisk styrke. 

 
Vedlikehold 
- Bør grunnes med 

alkydmaling ved 
malebehandling. 
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Platematerialer og veggoverflater Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

GIPSPLATER 
Forholdsregler: 
- Dårlig mekanisk styrke 
- Gode inneklimaegenskaper,  
 
Alternativer (alle typer):  

- Huntonittplate 
- Sponplater 
- Trepanel 
- Finerplater/plywood 

 

Ingen problemer Produksjon  
- Produsert av gips, enten 

naturgips eller gips som 
biprodukt fra varmekraftverk.  

- Deler av råmaterialene kan 
erstattes av gjenbruksgips.  

- Pappen er normalt resirkulert. 
- Utvinning og transport av 

råvarer gir den største 
miljøpåvirkningen.  

- Energibruken i produksjonen 
kommer stort sett fra fossile 
energikilder og ligger på ca 25 

MJ/m2.  
 
Bruk 

- Det finnes systemer som gjør 
flytting av gipsvegger mulig. 

- Avhengig av 

overflatebehandlingen. 
 
Avfallsbehandling 
- Deponering mest vanlig.  
- Rene gipsplater kan 

materialgjenvinnes.  

Arbeidsmiljø 
- Gipsstøv virker irriterende 

på luftveiene.  
 
Inneklima: 
- Gode 

inneklimaegenskaper 
- Tilnærmet avgassingsfrie. 

Eksempel på verdier på 
TVOC etter 4 uker er <10 
mg/m2h og ingen 
enkeltstoffer VOC > 5 
mg/m2h.  

 

Bruksområder 
- Underlag for 

overflatebehandling, 
gulv vegger og tak. 

 
Rengjøring  

- 
 
Levetid 
- Konstruksjonsmessig 

fuktstabile 
- Samtidig fuktsensitive 

(grobunn for sopp). 

- Dårlig mekanisk 
styrke. 

- Levetiden kan likevel 

bedømmes å være 
lang 30-50 år.  

 

Vedlikehold 
- 

GLASSFIBERVEV/-STRIE 

Forholdsregler: 
- Hudirritasjoner ved oppsetting 
 
Alternativer (alle typer):  
- Papirtapet 
- Tekstiltapet 

- Vinyltapet 

 

Normalt ingen 
problemer. Men det 
er funnet en del 
produkter med 
innhold av bly og 
blyforbindelser, 

kadmium og 
kadmium-
forbindelser.  

Produksjon 

- Glassfibervev/-strie består av 
glassfiber impregnert med 
PVAc (polyvinylacetat) og 
stivelse. 

- Råvarene er stort sett ikke 
fornybare, noen også med 

knapp tilgang.  
 
Bruk 
 

Avfallsbehandling 
- Er ikke brennbart og kan ikke 

energigjenvinnes.  

Arbeidsmiljø 

- Kan gi hudirritasjoner.  
- Grov strie krever mer lim 

og maling. Spunnet 
glasfiberstrie er 
overflatebehandlet for å 
redusere risikoen for at 

glassfiberstøv spres i 
luften ved håndtering. 

 
Inneklima: 

- For overmaling.  
- Meget lav avgassing fra 

produktet selv. 

Bruksområder 

 
Rengjøring  
 
Levetid 
 
Vedlikehold 
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Platematerialer og veggoverflater Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

TREFIBERPLATER MDF 
(HUNTONITTPLATER) 
Forholdsregler: 
Kontroller at det ikke benyttes tropisk 
trevirke som ikke er sertifisert.  
 

Alternativer (alle typer):  
- Gipsplater 
- Plastbelagte/malte sponpalter og 

huntonittplater 
- Sponpalter 
- Trepanel 
- Finerplater/plywood 

 
Normalt ingen 
problemer 

Produksjon  
- Produseres av fornybare 

ressurser (tremasse) som 
presses sammen under høyt 
trykk og varme.  

- Kontroller at treverket kommer 

fra bærekraftig skogsbruk, 
dette kan gjøres gjennom å 
kreve kun sertifisert trevirke.  

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 

- Energigjenvinning 
 

Arbeidsmiljø 
 
Inneklima: 
- Gode 

inneklimaegenskaper 
- Underlag for 

overflatebehandling. 
- Plater impregnert med 

harpiks eller asfalt må 
ikke brukes innendørs. 

Bruksområder 
 
Rengjøring  
 
Levetid  
- God mekanisk styrke. 

 
Vedlikehold 
 

PAPIRTAPET 

Forholdsregler: 
 

Alternativer (alle typer):  
- Glassfibervev/strie 
- Tekstiltapet 
- Vinyltapet  

 

Normalt ingen 
problemer. 

Produksjon  

- Produseres av fornybare 
ressurser. 70-80% cellulose, 

15-20% farge,  
5 % overflatebehandling.  

- Farge og overflatebehandling 
er vannbasert.  

 
Bruk 
 

Avfallsbehandling 

- Energigjenvinning.  

Arbeidsmiljø 

 
Inneklima: 

- Kan inneholde spor av 
formaldehyd fra 
cellulosemassen.  

- Svært lav egenemisjon, 
ofte under 
deteksjonsgrensen.  

- Kan overmales. 

Bruksområder 

- Alle tørre områder.  
 

Rengjøring  
 
Levetid  
- Beregnet levetid  

10-15 år 
 
Vedlikehold 

- 
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Platematerialer og veggoverflater Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

PLASTBELAGTE/MALTE SPONPLATER 
OG HUNTONITTPLATER 
 
Forholdsregler: 
Kontroller at det ikke benyttes tropisk 
trevirke.  

 
Alternativer (alle typer):  
- Gipsplater 
- Huntonittplater 
- Sponpalter 
- Trepanel  
- Finerplater/plywood 

 
Miljømerkede 
plater har klorfri 
plastbelegning 
/maling.  

Produksjon  
- Produseres av fornybare 

ressurser (tremasse) som 
presses sammen under høyt 
trykk og varme.  

- Kontroller at treverket kommer 

fra bærekraftig skogsbruk, 
dette kan gjøres gjennom å 
kreve kun sertifisert trevirke.  

- Tropisk trevirke bør unngås i 
sin helhet.  

 
Bruk 

 
Avfallsbehandling 
. 

Arbeidsmiljø  
 
Inneklima: 
- Gode 

inneklimaegenskaper. 

Bruksområder 
 
Rengjøring  
- Gode 

renholdsegenskaper. 
 

Levetid  
- God mekanisk styrke,  
 
Vedlikehold 
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Platematerialer og veggoverflater Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

SPONPLATER 
Forholdsregler: 
- Kontroller formaldehydinnhold i 

importerte produkter. 
- Kontroller sertifisering av trevirke.  
 

Alternativer (alle typer):  
- Gipsplater 
- Huntonittplater 
- Plastbelagte/malte sponplater og 

huntonittplater 
- Trepanel  
- Finerplater/plywood 

Ingen problemer Produksjon  
- Produseres av fornybare 

ressurser (tre) pluss litt 
ureaformaldehyd lim.  

- Kontroller at treverket kommer 
fra bærekraftig skogsbruk, 

dette kan gjøres gjennom å 
kreve kun sertifisert trevirke.  

- Tropisk trevirke bør unngås i 
sin helhet.  

- En del av råvaren kan være 
avfall fra annen industri.  

- Energiforbruk i produksjonen 

stort er stort sett biobrensel.  
- Emisjoner til luft oppstår ved 

tørking av spon.  

- Varmpressingen gir utslipp av 
formaldehyd.  

 

Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- Energigjenvinning 

Arbeidsmiljø 

 

Inneklima: 
- Gode 

inneklimaegenskaper, 

meget lav avgassing. 
- Oppfukting kan øke 

formaldehydemisjonen. 
- De fleste trebaserte 

bygningsplater er tilsatt 
limstoffer som 

bindemiddel, og de mest 
brukte limtypene er urea- 
og fenollim. Disse 
limtypene inneholder 

formaldehyd.  
- Overflatebehandling 

avgjør belastning på 
inneklima. 

- Sponplater av beste 
kvalitet (norskprodusert) 
inneholder ikke mer 
formaldehyd enn det som 
finnes i tørre furuplanker 

(ca 5 mg/100g). 

Importerte sponplater 
(NB Korea og Øst-
Europa) kan ha meget 
høyere innhold og avgi 
mer formaldehyd.  

Bruksområder 
 
Rengjøring  
 
Levetid  
- God mekanisk styrke. 

 
Vedlikehold 
- Bør grunnes med 

alkydmaling ved 
malebehandling. 
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Platematerialer og veggoverflater Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

TEKSTILTAPET 
 
Forholdsregler: 
- Støvdeponering i bruksfasen.  
- Normalt dårlige inneklimaegenskaper.  
 

Alternativer (alle typer):  
- Glassfibervev/strie 
- Papirtapet 
- Vinyltapet  

 
Normalt ingen 
problemer. 

Produksjon  
- Råmaterialer avhenger av type 

tekstil.  
 
Bruk 
 

Avfallsbehandling 
- Kan energigjenvinnes 
 

Arbeidsmiljø 
 
Inneklima: 
- Normalt liten avgassing til 

inneklima.  
- Lodden overflate kan bli 

støvdeponi. 

Bruksområder 
 
Rengjøring  
- Avhengig av 

overflatebeskaffenhet  
- Normalt dårlige 

renholdsegenskaper. 
 
Levetid  
 
Vedlikehold 
 

TREPANEL 
Forholdsregler: 
Kontroller at det ikke benyttes tropisk 
trevirke.  

 
Alternativer (alle typer):  

- Gipsplater 
- Huntonittplater 
- Plastbelagte/malte sponplater og 

Huntonittplater 
- Sponplater  
- Finerplater/plywood 

Kun ved 
overflatebehandling
. 

Produksjon  
- Fornybare ressurser. 
- Kontroller at treverket kommer 

fra bærekraftig skogsbruk, 

dette kan gjøres gjennom å 
kreve kun sertifisert trevirke.  

- Tropisk trevirke bør unngås i 
sin helhet.  

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- Kan demonteres for gjenbruk 

eller energigjenvinnes etter 

bruk. 

Arbeidsmiljø 
 
 
Inneklima: 

- Gode 
inneklimaegenskaper. 

- Løvtre har generelt 
mindre avgassing enn 
bartre. 

- Tre kan avgi terpener 
som kan skape problemer 
for overfølsomme 
mennesker.  

Bruksområder 
- Innvendig og utvendig 

bekledning av vegger 
og fasader. 

 
Rengjøring  

- Avhengig av 
overflatebehandling. 

 
Levetid  
- Normalt det samme 

som byggets. 
 

Vedlikehold 

- Ingen spesiell. 
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Platematerialer og veggoverflater Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

VINYLTAPET/VEGGVINYL 
 
Forholdsregler: 
- Kontroller mot P-/OBS-listen, spes. mht 

myknere. 
- Inneklimarelevant dokumentasjon bør 

fremskaffes.  
- Av generelle miljøhensyn bør mykgjort 

PVC søkes unngått 
 
Alternativer (alle typer):  
- Glassfibervev/strie 
- Papirtapet 

- Tekstiltapet  

 
Inneholder 
mykgjørere. 
Mykgjørende 
ftalater som DOP, 
BBP, DIDP og DINP 

inngår. Den 
vanligste mykneren 
er etter hvert 
DINP, men. 
spesifikke 
produkter bør 
kontrolleres mot  

P-/OBS-listen. 

Produksjon  
- Produseres på basis av olje og 

klorider - ikke fornybare 
ressurser.  

- Ikke spesielt energikrevende 
- Miljøskadelig 

produksjonsprosess  
 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- På grunn av limrester er 

materialgjenvinning vanskelig. 

- Energigjenvinning med rensing 
er mest sannsynlig.  

Arbeidsmiljø 
 
Inneklima: 
- De beste produktene har 

lave emisjoner 
- Store variasjoner kan 

finnes. 
 
. 

Bruksområder 
 
Rengjøring  
- Gode 

renholdsegenskaper 
 

Levetid  
15-30 år.  
 
Vedlikehold 
- Normalt 

vedlikeholdsfrie.  
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Himlingsmaterialer Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

GIPSHIMLING 
 
Forholdsregler: 
- Dårlig mekanisk styrke 
 
Alternativer (alle typer):  

- Metallhimling 
- Mineralullshimling 

 
Ingen problemer 

Produksjon  
- Produsert av gips, enten 

naturgips eller gips som 
biprodukt fra varmekraftverk.  

- Deler av råmaterialene kan 
erstattes av gjenbruksgips.  

- Pappen er normalt resirkulert.  
- Utvinning og transport av 

råvarer gir den største 
miljøpåvirkningen.  

- Energibruken i produksjonen 
kommer stort sett fra fossile 
energikilder. 

 
Bruk 
 

Avfallsbehandling 
- Deponering mest vanlig.  
- Rene gipsplater kan 

materialgjenvinnes.  

Arbeidsmiljø 
- Gipsstøv virker 

irriterende på luftveiene.  
 
Inneklima: 
- Gode 

inneklimaegenskaper - 
for overmaling.  

- Har dårligere 
lydabsorpsjon enn 
mineralullshimling. 
Ekvivalent 
absorpsjonsfaktor på 

maksimalt rundt 0,6 mot 
over 1,0 for 
mineralullsabsorbenter. 

Produktet er derved ikke 
likeverdig med mineralull 
rent akustisk sett. 

Bruksområder 
 
Rengjøring  
- Grei rengjørbarhet - 

avhengig av 
overflatebehandling.  

 
Levetid  
- Konstruksjonsmessig 

fuktstabile 
- Samtidig fuktsensitive 

(grobunn for sopp).  
- Dårlig mekanisk 

styrke. 
- Levetiden kan likevel 

bedømmes å være 

lang 30-50 år.  
 
Vedlikehold 
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Himlingsmaterialer Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

METALLHIMLING 
 
Forholdsregler: 
- Energibruk i produksjonen 
- Andel av resirkulert materiale.  
- Montering for gjenbruk/gjenvinning.  

 
Alternativer (alle typer):  
- Gipshimling 
- Mineralullshimling 

 
Ingen problemer 

Produksjon  
- Produseres av aluminium eller 

stål.  
- Aluminium fremstilles av 

aluminiumskrot eller bauxitt. 
Bauxitt brytes vanligvis i 

dagbrudd.  
- Produksjon av aluminium er 

energikrevende.  
- Høyt innhold av resirkulert 

aluminium bør tilstrebes. 
Omsmelting av aluminium 
krever 5 % av energien ift. 

primærproduksjon.  
- Utslipp til luft i form av 

metalloksider, CO2, CO, SO2.  

- Stål produseres fra jernmalm 
eller skrot.  

- Energibruken ved 

primærproduksjon er høyt.  
 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- Avfall kan materialgjenvinnes. 
- Demonterbare plater kan 

gjenbrukes.  

Arbeidsmiljø 
 
Inneklima: 
- Gode 

inneklimaegenskaper  
 

Bruksområder 
 
Rengjøring  
- God rengjørbarhet. 
 
Levetid  

- Normalt det samme 
som byggets.  

 
Vedlikehold 
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Himlingsmaterialer Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

MINERALULLSHIMLING 
 
Forholdsregler: 
- Forsegling viktig for 

innkelimaegenskapene. 
- Kontroller kjemikalier mot OBS-listen. 

 
 
Alternativer (alle typer):  
- Gipshimling 
- Metallhimling 
 

Boraks benyttes 
pga. krav om 
brannmotstand 
(OBS).  

Produksjon  
- Produseres av mineralske 

råvarer og resirkulert glass.  
- God tilgang på råvarer bortsett 

fra boraks som har begrenset 
tilgang. 

- Malt med akryl/lateks maling. 
- Utslipp til luft i form av SO2, 

CO2, fenol, formaldehyd, 
ammoniakk og støv.  

 
Bruk 
 

Avfallsbehandling 

Arbeidsmiljø 
- Fibrene irriterer huden.  
 
Inneklima: 
- Gode 

inneklimaegenskaper 

dersom forsegling er 
intakt. 

- Manglende forsegling kan 
gi problemer med 
fiberdryss.  

- Må ikke utsettes for fukt.  
- Optimale egenskaper mht 

akustisk demping. 
- Produktene må 

spesifiseres med bakside 

og kantforsegling 

Bruksområder 
 
Rengjøring  
- Dårlig rengjørbarhet 

(unntatt 
hygieneutgaver). 

 
Levetid  
- Normalt det samme 

som byggets.  
 
Vedlikehold 
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Fugemasser og limprodukter Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

SILIKONBASERTE FUGEMASSER 
 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør kontrolleres mot 

P-/OBS-listen.  
 

Alternativer (alle produkter): 
- Akrylbaserte  
- MS polymerbaserte 
- Polysulfidbaserte 
 

Kan inneholde 
tinnorganiske 
forbindelser (P).  
 
Inneholder 
fungicider når 

beregnet for 
våtrom 
(Våtromssilikon) 
 
Kan inneholde 
isotiazoliner 
(konserveringsmid

del), 
Diisononylftalat 
(mykgjører), 

isozyanater 
(bindemiddel). 
(OBS) 

Produksjon  
- Stort sett alle fugemasser er 

produsert med utgangspunkt i 
olje - som plast eller bitumen. 

- Fyllmiddel er vanligvis kritt el. 
Inneholder også katalysator og 

mykgjørere i form av ulike typer 
av silikonoljer (polymerer av 
kisel, syre og organiske 
molekyler, f.eks. etyl-, metyl- 
eller fenylgrupper). Kan 
inneholde organiske 
løsningsmiddel i mengde opp til 

20 %. Dette kan medføre 
helserisiko ved påføring, fremfor 
alt på nervesystemet. Det kan 

også danne bakkenær ozon og 
fotooksidanter som skader skog 
og vekster. Innehold av biocider 

gjøres ikke alltid rede for. 
 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
Deponi 

Arbeidsmiljø 
Fugemasser kan ha 
betydelige emisjoner fra 
både fugamasse og ev. 
primer. 
 

Inneklima: 
Har normalt et relativt 
begrenset emisjonsbidrag til 
inneklimaet pga. små 
overflatearealer. Har 
derimot et potensielt 
langvarig emisjonsbidrag 

pga. uoppherdet masse bak 
overflaten. 
Kan avspalte 

allergifremkallende stoffer3.  

Bruksområder  
- Tette fuger mellom 

for eksempel 
takplater, fliser, 
elementer og 
vindusglass. Det skal 

tette/beskytte mot 
støv, trekk, vann, 
støy, vanndamp. 
Hindre 
sprekkdannelse ved 
bevegelser i bygget. 

- Fugemasser for 

utendørs bruk må 
ikke anvendes 
innvendig. 

- Det bør søkes 
anvendt produkter 
som ikke krever bruk 

av primere. 
- Normalt ikke 

overmalbar. 
- Ikke lysekte. 
 
Rengjøring  
- Krever regelmessig 

rengjøring for å 
hindre soppgroing. 

 
Levetid  
- Varierer 
 
Vedlikehold 

- 

                                                 
3 Öko-test, 8/2004, s. 86-89ISBN, http://www.oekotest.de/cgi/ot/otgs.cgi?suchtext=silikon&doc=65637 
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Fugemasser og limprodukter Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

MS-POLYMERBASERTE 
 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør kontrolleres mot 

P-/OBS-listen.  
 

Alternativer (alle produkter): 
- Akrylbaserte  
- Silikonbaserte 
- Polysulfidbaserte 
 

Enkelte produkter 
inneholder bis(2-
etylheksyl)ftalat 
/Di-n-oktyl ftalat 
(DEHP/DOP) (OBS) 
Kan også inneholde 

isotiazoliner 
(konserveringsmid
del) og isozyanater 
(bindemiddel) 
(OBS). 

Produksjon  
- Består av kalsiumkarbonat, MS 

polymer, titandioksid, 
jernoksid, resinoljederivater, 
silaner.  
Dette er ikke-fornybare 

ressurser, men de kan ikke 
sies å være spesielt knappe. 

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
Uherdet produkt er farlig avfall,  

i herdet tilstand deponi. 

Arbeidsmiljø 
Fugemasser kan ha 
betydelige emisjoner fra 
både fugamasse og ev. 
primer. 
 

Inneklima: 
Har normalt et relativt 
begrenset emisjonsbidrag til 
inneklimaet pga. små 
overflatearealer. Har 
derimot et potensielt 
langvarig emisjonsbidrag 

pga. uoppherdet masse bak 
overflaten. Dog normalt 
lavere emisjoner fra MS-

polymer enn akryl- og 
silikonbaserte fugemasser. 

Bruksområder  
- Tette fuger mellom 

feks. takplater, fliser, 
elementer og 
vindusglass. Det skal 
tette/beskytte mot 

støv, trekk, vann, 
støy, vanndamp. 
Hindre 
sprekkdannelse ved 
bevegelser i bygget. 

- Fugemasser for 
utendørs bruk må 

ikke anvendes 
innvendig. 

- Det bør søkes 

anvendt produkter 
som ikke krever bruk 
av primere. 

 
Rengjøring  
Normalt mer 
renholdsvennlig enn 
akryl og silikon pga. 
tettere porestruktur. 
 

Levetid  
- Varierer 
 
Vedlikehold 
- 
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AKRYL FUGEMASSER 
 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør kontrolleres mot 

P-/OBS-listen.  
 

Alternativer (alle produkter): 
- Silikonbaserte 
- MS polymerbaserte 
- Polysulfidbaserte 

 

Kan inneholde 
isotiazoliner 
(konserverings-
middel), 
Diisononylftalat 
(mykgjører), 

isozyanater 
(bindemiddel). 
(OBS) 

Produksjon  
- Stort sett alle fugemasser er 

produsert med utgangspunkt i 
olje - som plast eller bitumen. 

- Inneholder bindemiddel, 
fyllmiddel, fargestoff, 

konserveringsmiddel, 
løsningsmiddel og ev. 
katalysator. Hovedbestanddel 
er akrylkopolymer.  

 
Bruk 
 

Avfallsbehandling 
Energigjenvinning mulig, men da 
i anlegg med kontrollert 
røykgassrensing. Leveres til 
godkjent avfallsdeponi.  

Arbeidsmiljø 
Fugemasser kan ha 
betydelige emisjoner fra 
både fugamasse og ev. 
primer. 
 

Inneklima: 
Har normalt et relativt 
begrenset emisjonsbidrag til 
inneklimaet pga. små 

overflatearealer. Har 
derimot et potensielt 
langvarig emisjonsbidrag 

pga. uoppherdet masse bak 
overflaten. 

Bruksområder  
- Tette fuger mellom 

feks. takplater, fliser, 
elementer og 
vindusglass. Det skal 
tette/beskytte mot 

støv, trekk, vann, 
støy, vanndamp. 
Hindre 
sprekkdannelse ved 

bevegelser i bygget. 
- Fugemasser for 

utendørs bruk må 

ikke anvendes 
innvendig. 

- Det bør søkes 
anvendt produkter 
som ikke krever bruk 
av primere. 

- Akryl fugemasser er 

normalt overmalbar. 
 
Rengjøring  
- Ikke vurdert 
 
Levetid  

- Varierer 
 
Vedlikehold 
- 
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Fugemasser og limprodukter Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

POLYURETAN FUGEMASSE 
 
Forholdsregler: 
- Inneholder trolig stoffer på P-/OBS-listen 
- Spesifikke produkter må kontrolleres 

særskilt.  

 
Alternativer (alle produkter): 
- Akrylbaserte  
- MS polymerbaserte 
- Polysulfidbaserte 
- Silikonbaserte 
 

Isocyanater4, 
monomerer og 
polymerer. 
Toulendiisocyanat 
(TDI) en blanding 
av 80% 2,4 isomer 

og 20 % 2,6 
isomer 
4,4´-
Metylendifenyldiiso
cyanat (MDI) 
(OBS) 
Hexametylen-1-6-

diisocyanat (HDI) 
(OBS) 
Isoforondiisocyanat 

(IPDI) 
Fenylisocyanat 
4,4´,4´´-

Trifenylmetantriiso
cyanat 
2,4´-
Metylendifenyldiiso
cyanat (OBS) 
Kan inneholde 
nonylfenoletoxilat 

(P) 

Produksjon  
- Produsert med utgangspunkt i 

naturgass og olje.  
- Produseres gjennom 

polymerisasjon av isocyanat 
og polyol hvor isocyanat er 

svært helse- og miljøskadelig. 
Vanlige fyllmidler er 
kalsiumkarbonat og dolomitt. 
Organiske løsningsmiddel som 
toluen, xylen og nafta inngår 
vanligvis. PUR-fugemasser 
inneholder mindre andel 

isocyanater enn fugeskum av 
polyuretan. 

 

Bruk 
 
Avfallsbehandling 

- Klassifisert som farlig avfall, 
men dette gjelder kun 
uherdede produkter.  

- Ellers mulig med 
energigjenvinning med 
kontrollert røykgassrensing 
eller deponi.  

 

Arbeidsmiljø 
Problemer kan oppstå ved 
varmebehandling av herdet 
materiale i form av frigjøring 
av isocyanater. Fugemasser 
kan ha betydelige 

emisjoner, arbeide må 
gjennomføres med 
forsiktighet og etter 
anvisninger.  
 
Inneklima: 
 

 

Bruksområder  
- Kun for utebruk. Det 

er svært viktig at 
produsentens 
anbefalinger rundt 
påføringstemperatur 

følges. 
 
Rengjøring  
-  
Levetid  
- Varierer 
 

Vedlikehold 
- 

                                                 
4 allergifremkallende og kan gi skade på øyne, hud og lunger. 
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Fugemasser og limprodukter Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

POLYURETAN FUGESKUM 
 
Forholdsregler: 
- Inneholder stoffer på P-/OBS-listen 
- Spesifikke produkter må kontrolleres 

særskilt.  

 
Alternativer (alle produkter): 
- Dytting med mineralull, se omtale av 
mineralull 

Isocyanater5, 
monomerer og 
polymerer. 
Toulendiisocyanat 
(TDI) en blanding 
av 80 % 2,4 

isomer og 20 % 
2,6 isomer 
4,4´-
Metylendifenyldiiso
cyanat (MDI) 
(OBS) 
Hexametylen-1-6-

diisocyanat (HDI) 
(OBS) 
Isoforondiisocyanat 

(IPDI) 
Fenylisocyanat 
4,4´,4´´-

Trifenylmetantriiso
cyanat 
2,4´-
Metylendifenyldiiso
cyanat (OBS) 
Kan inneholde 
nonylfenoletoxilat 

(P) 

Produksjon  
- Produsert med utgangspunkt i 

naturgass og olje.  
- Består av isocyanater, 

fyllmasser og organiske 
løsemidler.  

- Produseres gjennom 
polymerisasjon av isocyanat 
og polyol hvor isocyanat er 
svært helse- og miljøskadelig. 

 
Bruk 
 

Avfallsbehandling 
- Klassifisert som farlig avfall, 

men dette gjelder kun 

uherdede produkter.  
- Ellers mulig med 

energigjenvinning med 

kontrollert røykgassrensing.  
 

Arbeidsmiljø 
Problemer kan oppstå ved 
varmebehandling av herdet 
materiale i form av frigjøring 
av isocyanater. Fugemasser 
kan ha betydelige 

emisjoner, arbeide må 
gjennomføres med 
forsiktighet og etter 
anvisninger.  
 
Inneklima: 
- Kan avgi isocyanater til 

inneluften, særlig hvis 
skummet ikke er fullt ut 
herdet opp, eksempelvis 

ved påføring ved for lave 
temperaturer. 

- Isocyanater er en sterk 

luftveisirritant.  
- Produktet bør generelt 

forsøkes unngått. 

Bruksområder  
- Det er svært viktig at 

produsentens 
anbefalinger rundt 
påføringstemperatur 
følges. 

 
Rengjøring  
- Ikke relevant 
 
Levetid  
- Beskyttet mot luft og 

lys kan levetiden 

være lang, men det 
kan også være 
forhold som gjør at 

den forvitrer på kort 
tid.  

 

Vedlikehold 
- 

                                                 
5 allergifremkallende og kan gi skade på øyne, hud og lunger. 
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Fugemasser og limprodukter Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

POLYSULFIDBASERTE 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør kontrolleres mot 

P-/OBS-listen.  
 

Alternativer (alle produkter): 

- Akrylbaserte  
- Silikonbaserte 
- MS-polymer 
 

Lite informasjon Produksjon  
- Stort sett alle fugemasser er 

produsert med utgangspunkt i 
olje - som plast eller bitumen. 

- Inneholder bindemiddel, 
fyllmiddel, fargestoff, 

konserveringsmiddel, 
løsningsmiddel og ev. 
katalysator.  

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 

Energigjenvinning mulig, men da 
i anlegg med kontrollert 
røykgassrensing.  

Arbeidsmiljø 
Fugemasser kan ha 
betydelige emisjoner fra 
både fugemasse og ev. 
primer. 
 

Inneklima: 
Har normalt et relativt 
begrenset emisjonsbidrag til 
inneklimaet pga. små 
overflatearealer. Har 
derimot et potensielt 
langvarig emisjonsbidrag 

pga. uoppherdet masse bak 
overflaten. 
 

Bruksområder  
- Tette fuger mellom 

feks. takplater, fliser, 
elementer og 
vindusglass. Det skal 
tette/beskytte mot 

støv, trekk, vann, 
støy, vanndamp. 
Hindre 
sprekkdannelse ved 
bevegelser i bygget. 

- Fugemasser for 
utendørs bruk må 

ikke anvendes 
innvendig. 

- Det bør søkes 

anvendt produkter 
som ikke krever bruk 
av primere. 

 
Rengjøring  
- Ikke vurdert 
 
Levetid  
- Varierer 
 

Vedlikehold 
- 
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Fugemasser og limprodukter Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

SILIKATBASERTE FUGEMASSER 
Forholdsregler: 
- Variasjon mellom produkter, spesifikke 

produkter bør kontrolleres mot  
P-/OBS-listen.  

 

Alternativer (alle produkter): 
- Sementbaserte 
- Epoksybaserte 
 

Noen produkter 
kan inneholde 
tiazoliner: 3-on 
(OBS), 2-methyl-
3(2h)-isothiazolin, 
klor-2-metyl-2H-

isotiazol-3-on og -
metyl-2H-isotiazol-
3-on (3:1), 
blanding (OBS) 
 

Produksjon  
- Basert på polymerisert silikat. 

Inneholder 30-60 % 
natriumsilikatløsning. 

 
Bruk 

 
Avfallsbehandling 
Leveres godkjent mottak 
(ikke farlig avfall) 

Arbeidsmiljø 
Fugemasser kan ha 
betydelige emisjoner. 
Avhengig av produkttype 
kan de virke irriterende på 
hud og åndedrettsorganer 

eller medføre øyeskader.  
 
Inneklima: 
Herdede produkter medfører 
normalt ingen skade på 
inneklimaet. 

Bruksområder  
- Tette fuger mellom 

feks. fliser. 
Fugemasser for 
utendørs bruk må 
ikke anvendes 

innvendig. 
- Det bør søkes 

anvendt produkter 
som ikke krever bruk 
av primere. 

 
Rengjøring  

- Ikke vurdert 
 
Levetid  

- Varierer 
 
Vedlikehold 

- 

SEMENTBASERTE FUGEMASSER 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør kontrolleres mot 

P-/OBS-listen.  
 

 

Alternativer (alle produkter): 
- Silikatbaserte 
- Epoksybaserte 
 

Det er ikke funnet 
farlige kjemikalier i 
sementbaserte 
fugemasser.  

Produksjon  
- Inneholder sement med eller 

uten plasttilsetninger, sand og 
nedknust stein, fargestoff, 
konserveringsmiddel og ev. 

katalysator.  

- Den minst miljøbelastende 
bindemiddelkomponenten 
(sement) sammenlignet med 
andre fugemasser. 

 
Bruk 

 
Avfallsbehandling 
Deponi 

Arbeidsmiljø 
Moderate emisjoner 
 
Inneklima: 
Herdede produkter medfører 

normalt ingen skade på 

inneklimaet. 

Bruksområder  
- Tette fuger mellom 

keramiske fliser og 
naturstein. 

- Følsom for sure 

kjemiske stoffer.  

 
Rengjøring  
- Ikke vurdert 
 
Levetid  
- Varierer 

 
Vedlikehold 
- 
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Fugemasser og limprodukter Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

EPOKSYBASERTE FUGEMASSER6 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør kontrolleres mot 

P-/OBS-listen.  
 
Alternativer (alle produkter): 

- Sementbaserte 
- Silikatbaserte 
 

Kan inneholde 
epoxiharts 
Diglycidyleter av 
bisfenol A 
Bisfenol A (4,4´-
(1- etyletyliden) 

bisfenol) (P), 
DGEBA monomer, 
DGEBA dimer, 
Diglycidyleter av 
bisfenol. 
Fmonoepoxider: 
Kresylglycidyleter 

Butylglycidyleter 
Epoxide 7 
Epoxide 8 

diepoxider: 
1,4-
Butandioldiglycidyl

eter 
1,6-
Hexandioldiglycidet
er 
Neopentylglykoldigl
ycidyleter 

Produksjon  
- Stort sett alle fugemasser er 

produsert med utgangspunkt i 
olje - som plast eller bitumen. 

- Inneholder bindemiddel, 
fyllmiddel, fargestoff, 

konserveringsmiddel, 
løsningsmiddel og ev. 
katalysator.  

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 

Energigjenvinning mulig, men da 
i anlegg med kontrollert 
røykgassrensing. 

Arbeidsmiljø 
Allergifremkallende. 
Epoksybaserte fugemasser 
krever beskyttelsestiltak ved 
påføring, se produktets HMS 
datablad. 

 
Inneklima: 
Herdede produkter medfører 
normalt ingen skade på 
inneklimaet. 
 
 

Bruksområder  
- Tette fuger mellom 

feks. fliser eller 
naturstein. 

- Bør kun brukes der 
sementbaserte 

fugemasser ikke kan 
brukes på grunn av 
tekniske egenskaper.  

- God 
kjemikalieresistens 

 
Rengjøring  

- Ikke vurdert 
- Epoksybaserte 

fugemasser er 

vesentlig mer 
renholdsvennlige enn 
sementbaserte 

fugemasser. Mer 
resistent mot 
fargeskadesopp. 

- Egner seg godt i 
miljøer med høye 
hygieniske krav, 
eksempelvis 

storkjøkken og 
offentlige 
badeanlegg. 

 
Levetid  
- Varierer 
 

Vedlikehold 
- 

                                                 
6 Produkter bør søkes valgt etter følgende rangering - de beste på topp, forutsatt korrekt bruk: 
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Fugemasser og limprodukter Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

LIM 
 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør sjekkes mot 

P-/OBS-listen. Spesielt epoksy- produkter 
inneholder farlige ingredienser.  

Enkelte lim 
inneholder 
miljøfarlige stoffer.  
Isocyanater er 
allergifremkallende 
og kan gi skade på 

øyne, hud og 
lunger. 
Toulendiisocyanat 
er klassifisert som 
kreftfremkallende. 
Alle isocyanater er 
helsefarlige.  

 
Spesiallim er 
funnet å inneholde 

tetrakloreten (P) 
eller andre stoffer 
på P-listens som 

arsen 
 
Spes. vannbasert 
lim inneholder 
konserverings-
midler som kan 
finnes på disse.  

Produksjon  
- Består i hovedsak av 

bindemiddel og 
løsningsmiddel.  

- I tillegg til tilsatser som 
klebemiddel, mykgjørere, 

konserveringsmidler, 
stabilisatorer, katalysatorer og 
noen ganger fyllmiddel.  

- Produseres med utgangspunkt 
i olje.  

 
Bruk 

 
Avfallsbehandling 
 

 

Arbeidsmiljø 
- Stort sett løsemiddelfritt 

akryl-dispersjonslim.  
- Det er viktig at underlaget 

er tørt ved legging. 
 

Inneklima: 
- De beste produktene har 

lave emisjoner.  
- Akrylatlim kan avgi 

irriterende stoffer ved 
påvirkning av alkalisk fukt.  

Bruksområder  
- Limtype må velges i 

forhold til aktuelt 
belegg. 

 
Rengjøring  

- 
Levetid  
- 
Vedlikehold 
- 
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Primere, sparkelprodukter og 

avrettingsmasser 
Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

VANNBASERT PRIMER FOR 
AVRETTINGSMASSER 
 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør sjekkes mot  

P-/OBS-listen.  

 

 
Biocid form av 
isotiazolin kan 
forekomme, disse 
klassifiseres som 
allergifremkallende.  

Produksjon  
- Består av en vannbasert 

polymer 
- Inneholder 

konserveringsmiddel.  
- Plasten produsert med basis i 

olje/naturgass.  
 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
 
 

Arbeidsmiljø 
 
Inneklima: 
- Inneholder normalt lite 

eller ingen løsemidler. 

Bruksområder  
Anvendes hovedsakelig 
for å minske sug og 
bedre heft mot 
underlagsmaterialet. I 
hovedsak to typer: for 

ikkesugende og 
sugende underlag. 
 
Rengjøring  
- 
Levetid  
- Normalt det samme 

som byggets.  
 
Vedlikehold 

- 

VANNBASERT PRIMER FOR 

SPARKELMASSER VEGG/TAK 
 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør sjekkes mot 

 P-/OBS-listen.  
 

 

Biocid i form av 
isotiazolin kan 
forekomme, 
klassifiseres som 
allergifremkallende. 
1,2-benzotiazol-
3(2H)-on (BIT) 

(OBS).  

Produksjon  

- Består av en vannbasert 
polymer 

- Inneholder 
konserveringsmiddel.  

- Plasten produsert med basis i 
olje/naturgass.  

 

Bruk 

 
Avfallsbehandling 
 
 

Arbeidsmiljø 

Normalt ikke klassifisert som 
helsefarlig.  
 
Inneklima: 
- Er normalt på basis av 

akrylat eller styren-akrylat 
copolymer dispersjon i 

vann.  

- Inneholder normalt lite 
eller ingen løsemidler. 

Bruksområder  

Anvendes hovedsakelig 
for å minske sug og 
bedre heft mot 
underlagsmaterialet. I 
hovedsak to typer: for 
ikkesugende og 
sugende underlag. 

 

Rengjøring  
- 
Levetid  
- 
Vedlikehold 
- 
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Primere, sparkelprodukter og 

avrettingsmasser 
Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

LØSEMIDDELBASERT PRIMER 
 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter må sjekkes mot 

 P-/OBS-listen.  
 

 

Noen kan 
inneholde opptil 
60% toluen (OBS), 
og/eller siloksaner 
(miljøskadelig), 
cykloheksan 

(helseskadelig, 
miljøskadelig) 

Produksjon  
- Oljebasert løsemiddel 
- Inneholder 

konserveringsmiddel.  
- Plasten produsert med basis i 

olje/naturgass.  

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
Ikke herdet stoff er farlig avfall. 
Søl og rester er å anse som 
farlig avfall. Tomme beholdere 

kan inneholde rester og må 
behandles med forsiktighet. 
Rester fra rengjøring av pensler 

og ruller er å anse som farlig 
avfall. 

Arbeidsmiljø 
Helseskadelig, noen også 
med stoffer som kan gi 
fosterskade (toulen).  
 
Inneklima: 

Ingen opplysninger 

Bruksområder  
Anvendes hovedsakelig 
for å minske sug og 
bedre heft mot 
underlagsmaterialet.  
I hovedsak to typer:  

for ikkesugende og 
sugende underlag. 
 
Rengjøring  
- 
Levetid  
- 

Vedlikehold 
- 
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Primere, sparkelprodukter og 

avrettingsmasser 
Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

EPOKSYPRIMER 
 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør sjekkes mot  

P-/OBS-listen.  
 

 

Kan inneholde 
stoffer på P-listen 
som Bisfenol A 
(opptil 90 %), samt 
andre kjemikalier 
som er både helse- 

og miljøfarlige.  

Produksjon  
Det finnes løsemiddelbaserte og 
løsemiddelfrie produkter.  
Består av epoksyharpiks og 
oppløsningsmiddel, 
konserveringsmiddel i form av 

isotiazoliner, samt aminer. 
Bisfenol A er et 
reaksjonsprodukt. 
Kan inneholde stoffer som er 
klassifisert miljøfarlige.  
 
Bruk 

- 
 
Avfallsbehandling 

Ikke herdet stoff er farlig avfall. 
Søl og rester er å anse som 
farlig avfall. Tomme beholdere 

kan inneholde rester og må 
behandles med forsiktighet. 
Rester fra rengjøring av pensler 
og ruller er å anse som farlig 
avfall.  

Arbeidsmiljø 
Virker irriterende på øyne og 
hud, kan gi allergi ved 
hudkontakt. Klassifisert som 
irriterende (Komp A) og 
etsende (komp B).  

 
Inneklima: 
Inneholder epoksiharts som 
kan i allergisk eksem også i 
bruksperioden. 
 

Bruksområder  
- Primer brukes for å 

redusere suget i 
underlaget, forbedre 
heften eller tette 
underlaget.  

 
Rengjøring  
- 
Levetid  
- Varierer, ca 20 år. 
 
Vedlikehold 

- 
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Primere, sparkelprodukter og 

avrettingsmasser 
Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

SELVUTJEVNENDE AVRETTINGSMASSE 
 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør kontrolleres mot 

P-/OBS-listen 

 
Lite tilgjengelig 
informasjon. 

Produksjon  
- Inneholder kvartssand, 

sement, kalsiumkarbonat, 
kalsiumsulfat, polymer.  

- Klinkermaterialet (sementen) 
er produsert med basis i 

mineralske råstoffer gjennom 
en relativt energikrevende 
prosess. 

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 

- Avrettningsmassen må fjernes 
maskinelt om det skal 
gjenvinnes.  

- Herdet produkt kan deponeres.  
 

Arbeidsmiljø 
- Inneholder sement som er 

irriterende for hud og 
øyne.  

 
Inneklima: 

- Representerer normalt 
ingen problemer for 
inneklima.  

Bruksområder  
- Produktet må være 

typegodkjent. 
 
Rengjøring  
- 

Levetid  
- 50-100 år.  
 
Vedlikehold 
- 

SPARKELMASSER FOR VEGG OG TAK 
 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør kontrolleres mot 

P-/OBS-listen 
- En-komponentprodukter anbefales 

fremfor to-komponentprodukter 

 

 
Enkelte typer 
inneholder 
ingredienser som 
er miljøfarlige: 1,2- 
Benzisotiazol-
3(2H)-on (OBS), 

5klor2metyl-

/2metyl-
isotiazolin3on(3:1) 
(OBS), 
kathon (5-klor-2-
metyl-4-isotiazolin-
3-on + 2-metyl-4-

isotiazolin-3- 
on. 
 
Epoksy/ 

sementbaserte 
sparkelmasser kan 

inneholde 20-45 % 
Bisfenol A (OBS) 
 

Produksjon  
- Består vanligvis av sand, kalk 

og sement eller gips. 
- Fyllstoffer er utvunne 

mineralske råstoffer  
- Bindemidler er produsert med 

basis i olje/naturgass 

- Løsemidler 

- Konserveringsmiddel, 
skumdempere, 
fortynningsmiddel, midler som 
forlenger tørketiden samt 
myknere  

 

Bruk 
 
Avfallsbehandling 

Arbeidsmiljø 
Allergifremkallende eller 
irriterende stoffer kan inngå. 
I tokomponentsparkel kan 
det også være 
kreftfremkallende og giftige 
forbindelser.  

 

Inneklima: 
- Er normalt basert på 

akryl-/latekspolymerer 
som bindemiddel og ulike 
mineralske fullstoffer.  

- Har normalt meget gode 

egenskaper mht. 
inneklima. 

Bruksområder 
Gi en jevn og slett 
overflate på vegg, gulv 
eller tak 
 
Rengjøring  
- 

Levetid  

- 
Vedlikehold 
- 
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Bæresystem og fundamentering Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

TRE 
 
Forholdsregler: 
- Tropisk trevirke bør unngås i sin helhet 

da det er vanskelig å kontrollere hvilken 
opprinnelse treverket har.  

 
Alternativer (alle typer):  
- Stål 
- Betong 

 
Normalt ikke, med 
unntak av 
impregnert 
trevirke.  

Produksjon 
- Fornybare ressurser.  
- Kontroller at treverket kommer 

fra bærekraftig skogsbruk, 
dette kan gjøres gjennom å 
kreve sertifisering.  

- Sammenlignet med både stål 
og betong kommer tre 
gunstigere ut når det gjelder 
miljøpåvirkning fra 
produksjonsprosessen.  

- Flere studier viser at tre totalt 
sett viser en lavere 

miljøbelastning sett over 
livsløpet enn andre 
konstruksjonsmateriale, men 

resultatene er ikke entydige7.  
 
Bruk 

 
Avfallsbehandling 
- Kan energigjenvinnes etter 

bruk. 

Arbeidsmiljø 
 

Bruksområder 
- I ytter- og innervegg 

i ikke-bærende og 
bærende.  

 
Rengjøring  

- 
Levetid  
- Samme som byggets. 
 
Vedlikehold 
- 

                                                 
7 Ved å vurdere karbonlagring også i andre materialer enn tre kan dette bildet endres. Det er pr i dag ikke enighet om hvorvidt man bør regne 

med karbonopptak for betong, For tre er det mer akseptert bla. fra IPCC og LCA praksis at man regner produkter av tre som karbonlagre.  
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Bæresystem og fundamentering Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

STÅL 
 
Forholdsregler: 
- Energibruk i produksjonen 
- Etterspør informasjon om andel 

resirkulert stål.  

 
Alternativer (alle typer):  
- Tre  
- Betong 

 
Rustfritt stål 
inneholder store 
mengder krom (P), 
12-30 % avhengig 
av type.  

 
Lite opplysninger 

Produksjon  
- Ikke fornybar ressurs, men 

kan resirkuleres og er ikke 
knappe.  

- Ca 50 % av stålproduksjonen i 
Norge og Norden baseres på 

resirkulert skrap.  
- Stålproduksjon krever mye 

energi og gir dermed høye 
CO2-utslipp.  

- Belagt med et tynt 
korrosjonsbeskyttende lag.  

 

Bruk 
 
Avfallsbehandling 

- Kan demonteres og gjenbrukes 
eller materialgjenvinnes.  

Arbeidsmiljø 
 

Bruksområder 
- I ytter- og innervegg 

i ikke bærende og 
bærende.  

 
Rengjøring  

- 
Levetid  
- Som bygget 
 
Vedlikehold 
- 
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Bæresystem og fundamentering Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

BETONG 
 
Forholdsregler: 
- Våt sement 
- Energibruk i produksjonen 
- Seksverdig Cr 

 
Alternativer (alle typer):  
- Stål 
- Tre 
 

Normalt ingen 
problemer - 
spesifikke 
produkter bør 
kontrolleres mht 
hjelpestoffer.  

Kadmium er et 
følgestoff i sement 
(stammer fra 
flygeaske og kalk).  
 
 

Produksjon  
- Betong produseres av 

mineralske materialer i en 
energikrevende prosess.  

- Sementproduksjonen gir 
utslipp av CO2, SO2, CO og 

små mengder kvikksølv.8  
- Råvarene er ikke-fornybare 

men rikelige.  
- For tilslagsmaterialer kan det 

være lokal knapphet. 
- Utvinning av tilslagsmaterialer 

påvirker lokalmiljøet 

(grunnvannsnivå, støy, 
vibrasjoner).  

- Utslippene fra norsk sement- 

industri ligger under gjennom-
snittet for resten av verden.  

 

Bruk  
- Noen studier har vist at ved 

bruk av etasjeskillere av 
betong har 
varmelagringskapasiteten 
medført et redusert behov for 
både oppvarming og kjøling. 

 
Avfallsbehandling 
- Betongen knuses og kan for 

eksempel benyttes som 
fyllmasser.  

Arbeidsmiljø 
- Våt sement, som i fersk 

betong, kan gi etseskader 
på huden. 

- kromallergi, sement og 
sementholdige produkter 

som inneholder mer enn 
0,0002 % seksverdig 
krom (CrVI) skal merkes 
med ”Contains cromium 
8VI). May produce allergic 
reaction”. 

Bruksområder 
- Bærende 

konstruksjoner 
 
Rengjøring  
- 

Levetid  
- Samme som byggets 
 
Vedlikehold 
- 
 

                                                 
8 Betongprodusenter hevder at karbonatisering av betong vil medføre store opptak av CO2, men det hersker usikkerhet omkring forutsetninger beregningene 

er basert på.  
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Utvendig maling Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

ALKYDBASERT GRUNNING 
 
Forholdsregler: 
 
Alternativer (alle typer):  
 

 
Inneholder helse- 
og miljøskadelige 
stoffer. 

Produksjon  
Basert på alkydoljer fortynnet i 
vann. Tilsetningsstoffer som for 
eksempel isotiazolin. 
 
Bruk 

 
Avfallsbehandling: 
Ikke herdete rester og beholder 
er farlig avfall.  
 

Arbeidsmiljø 
Virker irriterende 

Bruksområder 
Utvendig trepanel, 
reduserer faren for 
fuktinntregning og 
dermed risiko for sopp 
og råte. 

 
Rengjøring  
 
Levetid  
 
Vedlikehold 
-  

KALKMALING 
 
Forholdsregler: 

- Sterkt alkalisk. 
- Kort levetid. 

 
Alternativer (alle typer):  
- Alkydmaling/oljemaling 
- Vannbasert oljemaling 
- Akrylmaling 
- Silikatmaling 
- Sementmaling 

 

 
Ingen problemer 

Produksjon  
- Består av fyllmiddel, kalk og 

vann. 

- Stort sett råvarer fra ikke-
fornybare men rikelige 

ressurser.  
- Energibruk til fremstilling er 

trolig relativt lik for ulike 
produkter.  

 
Bruk 
 

Avfallsbehandling 

- Ikke herdede malingsrester 
behandles med forsiktighet. 

 

Arbeidsmiljø 
- Kalk er sterkt alkalisk og 

beskyttelse er nødvendig 

ved maling.  

Bruksområder 
- Tidligere ubehandlede 

murvegger.  

 
Rengjøring  

 
Levetid  
- Kalkmaling er ikke 

vanntett og vil gi 
matte sugende flater.  

- Liten mekanisk 
fasthet. 

- Holdbarheten er 

avhengig av 
luftforurensing, 
nedbør, materialer og 
utførelse. 

- Levetid i beskyttet 
klima > 5-10 år 

 
Vedlikehold 
- Hypping, men enkel 

ommaling.  

- Anbefales ikke i 
værharde strøk.  
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Utvendig maling Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

SEMENTMALING 
 
Forholdsregler: 
- Sterkt alkalisk.  
- Vurder nøye ved maling på gammel puss.  
 

Alternativer (alle typer):  
- Alkydmaling/oljemaling 
- Vannbasert oljemaling 
- Akrylmaling 
- Silikatmaling 
- Kalkmaling 

 

 
Ingen problemer 

Produksjon  
- Sementmaling inneholder 

sement, dolomitt, uorganiske 
pigmenter og ulike 
tilsetningsstoffer f.eks. for å 
gjøre malingen mer 

vannavisende. 
 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- Ikke herdede malingsrester 

behandles med forsiktighet. 

 
 

Arbeidsmiljø 
- Sement er sterkt alkalisk 

(høy pH-verdi) 
- Våt sement kan gi 

etseskader på huden. 
 

Bruksområder  
- Ved maling på 

gammel puss er det 
viktig at styrken 
tilpasses underlaget.  

 

Rengjøring  
 
Levetid  
- Diffusjonsåpen 

maling med dårlig 
slagregntetthet.  

- Suger mindre vann 

og er mekanisk 
sterkere enn 
kalkmaling.  

- Levetiden reduserer 
av fuktig klima og 
luftforurensing.  

- Levetid >10-20 år 
 
Vedlikehold 



Generell vurdering av materialer   

  Utarbeidet av Norconsult for Byggemiljø, rev. januar 2011  47 

Utvendig maling Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

VANNFORTYNNET OLJEMALING 
 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør kontrolleres mot 

P-/OBS-listen. 
 

Alternativer (alle typer):  
- Alkydmaling/oljemaling 
- Akrylmaling 
- Silikatmaling 
- Kalkmaling 
- Sementmaling 
 

 
Noen produkter 
kan ha tensider 
med uheldige 
egenskaper for 
miljøet, dette bør 

kontrolleres.  
 
De vanligste 
konserveringsmidle
ne er ulike 
isotiazoliner.  
 

Produksjon 
- I vannbasert oljemaling 

erstatter vann 
løsningsmiddelet, til dette 
tilsettes et tensid. Tilsatte 
biocider er vannløselige og det 

er tilsatt konserveringsmiddel. 
Ellers er det bygd opp på 
samme måte som 
alkydoljemaling.  

- Delvis produsert av fornybare 
ressurser. 

- Inneholder ingen 

løsningsmiddel med høyt 
potensial for å danne 
oksidanter 

 
Bruk 
 

Avfallsbehandling 
- Ikke herdede malingsrester er 

ikke farlig avfall. 

Arbeidsmiljø 
- Velg malinger med lavest 

mulig løsemiddelinnhold 
for å redusere avgassing. 

Bruksområder 
- Maling av tre 

utvendig. 
 
Rengjøring  
 

Levetid  
- Avh. av bruksmiljøet.  
 
Vedlikehold 
 

ALKYDMALING/OLJEMALING 
 
Forholdsregler: 

- Spesifikke produkter bør kontrolleres mot 

P-/OBS-listen. 
 
Alternativer (alle typer):  
- Vannbasert oljemaling 
- Akrylmaling 
- Silikatmaling 

- Kalkmaling 
- Sementmaling 
 

 
Biocidene kan ha 
miljøskadelige og 

kreftfremkallende 

egenskaper. 
Kan inneholde 
fungicider som 
IPBC eller diurion 
(OBS). 
 

De vanligste 
konserverings-
midlene er ulike 
isotiazoliner. 

Produksjon 
- Består bla. av kjemisk 

fremstilt syntetisk 

bindemiddel, fyllstoffer og 

hvitt pigment.  
- Råmaterialene består av ikke-

fornybare ressurser, hvorav 
noen med begrenset tilgang.  

- Energikrevende produksjon 
med en del utslipp til luft. 

- Ved vurdering av ulike 
produkter er 
løsningsmiddelinnholdet viktig,  

 

Bruk 
 

Avfallsbehandling 
- Ikke herdede malingsrester er 

farlig avfall.  

Arbeidsmiljø 
- Velg malinger med lavest 

mulig løsemiddelinnhold 

for å redusere avgassing.  

Bruksområder 
- Maling av tre 

utvendig. 

 

Rengjøring  
 
Levetid  
- Levetid >10-20 år 
 
Vedlikehold 
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Utvendig maling Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

AKRYLMALING 
 
Forholdsregler: 
- Spesifikke produkter bør kontrolleres mot 

P-/OBS-listen. 
 

Alternativer (alle typer):  
- Alkydmaling/oljemaling 
- Vannbasert oljemaling 
- Silikatmaling 
- Kalkmaling 
- Sementmaling 
 

 
Tensidene, 
fungicidene og 
biocidene kan ha 
uheldig 
konsekvenser for 

miljøet.  
 
De vanligste 
konserveringsmidle
ne er ulike 
isotiazoliner. Kan 
inneholde stoffer 

på OBS-listen, for 
eksempel 
tolylfluanid eller 

solvent nafta 
aromatisk  

Produksjon  
- Akrylat monomer som 

bindemiddel produseres av 
petrokjemiske råvarer.  

- Malingen består ellers av 
filmdanner (for eksempel 

glykoleter), pigment (bla 
titandioksid), tensid, 
konserveringsmiddel, 
fortykningsmiddel mm. 

- Utslipp til vann av COD, BOD, 
fosfor, tungmetaller og 
partikler.  

 
Bruk 
 

Avfallsbehandling 
- Uherdet maling er skadelig for 

vannmiljøet.  

 

Arbeidsmiljø 
- Avgir gasser over langt 

kortere tidsrom etter 
påføring, enn f.eks. 
alkydmalinger med 
løsemidler.  

- Konserveringsmidler kan 
være allergifremkallende 
for følsomme personer, 
selv om 
konserveringsmidlene er 
tilsatt i svært små 
mengder.  

- På grunn av bruken av 
surhetsregulerende stoffer 
kan spesielt følsomme 

personer oppleve 
avgassene som irriterende 
for slimhinnene.  

- God utlufting er viktig 
både under påføring og 
noen dager etter at 
arbeidet er avsluttet. 

Bruksområder 
- Har bedre 

fargestabilitet enn 
oljefargene og er 
mindre følsom for 
fukt. 

- Gir en dårligere 
beskyttelse mot fukt 
enn oljebaserte 
produkter  

- Egen 
grunnbehandling er 
nødvendig. 

 
Rengjøring  
 

Levetid  
- Avh. av bruksmiljøet, 

5-10 år.  

Vedlikehold 
 

SILIKATMALING 
 

Forholdsregler: 

- Vaskbarhet. 
 
Alternativer (alle typer):  
- Alkydmaling/oljemaling 
- Vannbasert oljemaling 
- Akrylmaling 

- Kalkmaling 
- Sementmaling 
 

 
Helse- og 

miljøskadelige 

stoffer er normalt 
ikke noe problem. 

Produksjon  
- Silikatmaling består av 

kaliumsilikat, uorganiske 

pigmenter og fyllstoffer. 
- Energibruken er trolig relativt 

likt for ulike produkter.  
 
Bruk 
 

Avfallsbehandling 
- Uherdet maling er skadelig for 

vannmiljøet.  
 

Arbeidsmiljø 
- Silikatmaling er sterkt 

alkalisk.  

Bruksområder  
- Overflatebehandling 

av puss, tegl, betong 

mm.  
- Malingen er 

diffusjonsåpen, men 
er mer tettende mot 
regn en 
sementmaling. 

 
Rengjøring  
- 
Levetid  

- Levetid >20 år  
- God bestandighet 

mot sur nedbør. 
 
Vedlikehold 
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Utvendig kledning Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

TREVERK 
 
Forholdsregler: 
- Tropisk trevirke bør unngås i sin helhet 

da det er vanskelig å kontrollere hvilken 
opprinnelse treverket har.  

 
Alternativer (alle typer):  
- Kobberimpregnert tre 
- Treverk 
- Tegl 
- Aluminium 
- Stål 

- Naturstein 

 
Lite tilgjengelig 
informasjon. 

Produksjon 
- Fornybare ressurser.  
- Kontroller at treverket kommer 

fra bærekraftig skogsbruk, 
dette kan gjøres gjennom å 
kreve sertifisert trevirke.  

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- Kan energigjenvinnes. 

Arbeidsmiljø 
- 

Bruksområder 
- Utvendig kledning. 
 
Rengjøring  
- 
Levetid  

- Avhenging av 
overflatebehandling.  

 
Vedlikehold 
 

TEGLFORBLENDING 
 

Forholdsregler: 
- Energibruk i produksjonen. 

 
 
Alternativer (alle typer):  
- Tre 
- Aluminium 
- Stål 
- Naturstein 

 
Lite tilgjengelig 

informasjon. 

Produksjon 
- Tegl fremstilles ved brenning 

av leire sammen med andre 
tilsetningsstoffer.  

- Den høye energibruken ved 
brenning av tegl gir den 
vesentligste miljøbelastningen.  

 
Bruk 
- Kjemisk eller fysiske metoder 

for rengjøring kan gi 

miljøbelastninger.  

 
Avfallsbehandling 
- Eldre murverk med kalkbasert 

mørtel kan etter rensing 
gjenbrukes 

- Nyere murverk kan knuses og 

benyttes til formål av lavere 
verdi.  

Arbeidsmiljø 
- 

Bruksområder 
- Utvendig kledning 

 
Rengjøring  

- Kjemisk eller fysiske 
metoder 

 
Levetid  
- 100 år+ 
 
Vedlikehold 

- Reparasjon av fuger 

- Ellers lite vedlikehold.  
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Utvendig kledning Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

ALUMINIUM 
 
Forholdsregler: 
- Energi i produksjonen.  
- Kontroller innhold av resirkulert 

materiale.  

 
Alternativer (alle typer):  
- Tre 
- Tegl 
- Stål 
- Naturstein  

 

 
Lite tilgjengelig 
informasjon. 

Produksjon 
- Aluminium produseres dels fra 

bauxitt dels fra sekundær 
aluminium.  

- Overflatebehandlingen kan 
være anodisering eller 

aluminiumet tilsettes 
legeringer ved bruk i spesielle 
miljøer.  

- Produksjon av aluminium fra 
bauxitt er en energikrevende 
prosess. 

- I valsede og ekstruderte 

produkter benyttes det 
hovedsakelig primært 
aluminium pga krav til renhet. 

- I støpte produkter brukes 
legert aluminium, noe som 
gjør det mulig å benytte større 

andel av sekundært 
aluminium.  

- Emisjoner fra elektrolysen 
avhenger av type teknologi.  

 
Bruk 
-  

Avfallsbehandling 
- Resirkulering 

Arbeidsmiljø 
 

Bruksområder 
- Utvendig kledning 
 
Rengjøring  
- 
Levetid  

- Tilsvarende byggets 
levetid. 

 
Vedlikehold 
- 
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Utvendig kledning Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

STÅL 
 
Forholdsregler: 
- Kontrolleres mot P-/OBS-listen.  
- Utslipp av tungmetaller i produksjon.  
- Energibruk i produksjonen 

 
Alternativer (alle typer):  
- Tre 
- Tegl 
- Aluminium 
- Naturstein  

 
Kjemikaliebruk 
avhengig av type 
belegg.  

Produksjon 
- Produksjonen gir utslipp av 

støv som inneholder Pb, Cd, 
Hg, Ni og Zn.  

- Utslippene avhenger av 
renseteknologi. 

- Det er også en del utslipp av 
tungmetaller til vann.  

- Energibruken til smelting av 
stål er høyt.  

- Korrosjonsbeskyttelse som for 
eksempel forsinkning, 
plastbelegg og/eller maling gir 

mer miljøbelastning.  
- En stor del av 

stålproduksjonen kommer fra 

resirkulert stål, dette gir stor 
innsparinger av energi og 
råstoffer.  

 
Bruk 
- 
 
Avfallsbehandling 
- Resirkuleres 

Arbeidsmiljø 
 

Bruksområder 
- Utvendig kledning. 
 
Rengjøring  
- 
Levetid  

- Normalt tilsvarende 
byggets levetid.  

 
Vedlikehold 
- 

NATURSTEIN 

 
Forholdsregler: 
- Energikrevende prosess,  
- Vær oppmerksom ved valg av 

fugemasse. 
 

Alternativer (alle typer):  
- Tre 
- Tegl 
- Aluminium 

- Stål 

 

Ingen kjente helse- 
eller miljøfarlige 
stoffer.  

Produksjon 

- Brytes hovedsakelig i 
dagbrudd, som etterlater sår i 
naturen.  

- Store mengder energi kreves 
for produksjon av platene.  

 

Bruk 
- Bruk helst mekanisk innfesting 

som alternativ til fugemasse.  
 

Avfallsbehandling 
- Kan ved bruk av mekanisk 

innfesting demonteres og 
gjenbrukes ev. 
materialgjenvinnes.  

Arbeidsmiljø 

- Maske benyttes ved 
kapping.  

Bruksområder 

- Utvendig kledning 
 
Rengjøring  
- 
Levetid  
- Normalt tilsvarende 

byggets levetid.  
 
Vedlikehold 
- Vedlikeholdsfrie, med 

unntak av ved 
frostsprenging.  
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Utvendig kledning Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

KOBBERIMPREGNERT TRE 
 
Forholdsregler: 
- Alternative produkter til 

kobberimpregnert trevirke finnes, f.eks. 
Visor Wood.  

 
Alternativer (alle typer):  
- Treverk 
- Tegl 
- Aluminium 
- Stål 
- Naturstein 

 
Kobber 

Produksjon 
- Generelt er kobberimpregnert 

tre laget av trevirke som ikke 
kan utnyttes til andre formål 

Bruk 
- Ikke nødvendig å bruke 

kobberimpregnert tre utenom 
på spesielt utsatte steder eller 
dersom treverket er i kontakt 
med jord 

Avfallsbehandling 
- Kobberimpregnert tre er ikke 

farlig avfall og kan 

energigjenvinnes. 
- CCA-impregnert trevirke er 

farlig avfall.  

- Vanskelig å se forskjell på 
kobber- og CCA-impregnert 
trevirke etter at et har blitt 

eksponert for vær og vind over 
en tid  

Arbeidsmiljø 
- 

Bruksområder 
- Utvendig kledning 

mm 
 
Rengjøring  
- 

 
Levetid  
- Normalt tilsvarende 

byggets levetid.  
 
Vedlikehold 
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Isolasjon Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

MINERALULL 
 
Forholdsregler: 
- Kontrolleres mot P-/OBS-listen. 
- Etterspør resirkulert materiale  
 

Alternativer (alle typer):  
- Celleplast 
- Cellulosefiber 
 

 
Stoffer tilsatt på 
grunn av sine 
brannhemmende 
egenskaper kan 
finnes på 

prioritetslisten eller 
OBS-listen.  

Produksjon  
- Produsert av ikke-fornybare 

ressurser, men rikelige.  
- Enkelt produsenter benytter 

store mengder resirkulert 
glass.  

 
Bruk 
- 
Avfallsbehandling 
- Materialgjenvinnes eller 

deponeres. 
 

Arbeidsmiljø 
- Ingen problemer ved 

produksjon 
- Ved legging avgis støv 
- Støv kan gi ubehag og 

irritasjoner, også etter at 

bygningen er tatt i bruk 
hvis ikke utførelsen er 
riktig.  

- Ved skjæring og 
håndtering kan små 
partikler trenge inn i 
åndedrettsorganene.  

- Støv fra syntetiske fibrer 
kan gi 
tørrhetsfornemmelser i 

slimhinner, såre og/eller 
tørre øyne og økt 
hyppighet av infeksjoner i 

de øvre luftveiene.  
- Utildekket hud kan bli rød, 

tørr og begynne å klø på 
grunn av irritasjon og 
mekanisk skade på huden.  

- Innblåsing av mineralull 
kan utsette operatøren for 

støy. 

Bruksområder 
- Byggisolasjon. 
 
Rengjøring  
- 
Levetid  

- Tilsvarende byggets 
levetid.  

 
Vedlikehold 
- 

EPS OG XPS 
 
Forholdsregler: 
- Knappe ressurser,  

bromerte flammehemmere 

-  
Alternativer (alle typer):  
- Mineralull 
- Cellulosefiber 

 

 
Bromerte flamme-
hemmere i EPS, 
noen produkter 
inneholder også 

HBCD (P). 

Produksjon  
- Produsert av petroleum, dvs. 

knappe ikke-fornybare 
ressurser. 

- Til dels store utslipp av CO2.  

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 

- Kan energigjenvinnes etter 
bruk.  

 

Arbeidsmiljø 
- Middels farlige stoffer 

avgis under produksjon.  
 
 

Bruksområder 
- Byggisolasjon og 

drenering. 
 
Rengjøring  

- 
Levetid  
- Tilsvarende byggets 

levetid.  

 
Vedlikehold 

- 
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Isolasjon Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

CELLULOSEFIBER 
 
Forholdsregler: 
- Kontrolleres mot P-/OBS-listen.  
 
Alternativer (alle typer): 

- Mineralull 
- Celleplast 
 

 
Stoffer tilsatt på 
grunn av sine 
brannhemmende 
egenskaper kan 
finnes på 

prioritetslisten eller 
OBS-listen.  

Produksjon  
- Produseres av trefiber som 

biprodukt fra produksjon av 
papirmasse eller av 
gjenvunnet papir.  

- Borsyre og boraks tilsettes for 

mugg og brannbeskyttelse.  
 
Bruk 
- 
Avfallsbehandling 
- Ren isolasjon kan gjenbrukes 
- Energigjenvinning vanlig.  

Arbeidsmiljø 
- Middels farlige stoffer 

avgis under produksjon. 
- Er tilsatt borforbindelser, 

men ikke i en 
konsentrasjon som anses 

som farlig, gitt bruk som 
forutsatt av leverandør.  

- Blåsing av isolasjon 
utsetter operatøren for 
støv og støy.  

Bruksområder 
- Byggisolasjon. 
 
Rengjøring  
- 
Levetid  

- Tilsvarende byggets 
levetid.  

 
Vedlikehold 
- 
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Taktekking Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

ASFALT 
 
Forholdsregler: 
- PAH-innhold. 
 
Alternativer (alle typer):  

- Vinyl  
- Tegl 
- Skifer 

 
Produktene 
inneholder naturlig 
bitumen9, som 
inneholder PAH (P) 
ca 20-30 mg 

PAH/kg, men kan 
finnes opp til 100 
mg/kg.  
Limet kan inne-
holde bla. store 
mengder nafta 
klassifisert som 

kreftfremkallende 
(Kreft 2). 

Produksjon 
- Produseres med råvarer som 

polyester, bitumen, sand, 
kalkstein, papp og skifer.  

- Utslipp til luft i hovedsak i 
form av støv, CO, CO2.  

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- Filterasken må behandles som 

farlig avfall. 

Arbeidsmiljø 
- Arbeid med asfalt kan gi 

allergier og eksem. 

Bruksområder 
 
Rengjøring  
 
Levetid  
 

Vedlikehold 
 

TEGL 

 
Forholdsregler: 

- Energibruk i produksjon. 
 
Alternativer (alle typer):  
- Vinyl  
- Asfalt 
- Skifer 

 

Lite tilgjengelig 
informasjon. 

Produksjon 

- Består hovedsakelig av leire, 
noen ganger tilsatt 

bariumkarbonat. De kan være 
med eller uten 
overflatebehandling.  

- Overflatebehandlingen er et 
sjikt av metallpigment for å 
øke levetiden og gi farge.  

- Utslipp til luft i hovedsak i 

form av CO2, NOx, SO2, HC og 

støv.  
- Utslipp til vann utgjøres av 

sink, bly, olje, nikkel, 
kromioner og kobber. 

 
Bruk 

 
Avfallsbehandling 
- Kan demonteres slik at 

gjenbruk eller 

materialgjenvinning er mulig.  

Arbeidsmiljø 

 

Bruksområder 

 
Rengjøring  

- Mose bør børstes av 
med høytrykksspyler.  

- Kobbervitrol er 
benyttet til 
rengjøring, med dette 
anbefales ikke pga 
tilsats av miljøfarlige 

stoffer.  

 
Levetid  
- Levetiden er lang;  

> 75 år 
  
Vedlikehold 

- Utskifting av 
enkeltsteiner er 
mulig. 

                                                 
9 Er på IARC liste over klasse 3 stoffer - dvs. stoffer som er mistenkt kreftfremkallende.  
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Taktekking Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

SKIFER 
 
Forholdsregler: 
- Energibruk i produksjon. 
 
Alternativer (alle typer):  

- Vinyl  
- Asfalt 
- Skifer 

 
Ingen kjente helse- 
eller miljøfarlige 
stoffer.  

Produksjon 
- Brytes hovedsakelig i 

dagbrudd, som etterlater sår i 
naturen.  

 
Bruk 

 
Avfallsbehandling 
- Kan ved bruk av mekanisk 

innfesting demonteres og 
gjenbrukes ev. 
materialgjenvinnes.  

Arbeidsmiljø 
- Maske benyttes ved 

kapping.  

Bruksområder 
 
Rengjøring  
- Mose bør børstes av 

med høytrykksspyler 
 

Levetid  
- Normalt tilsvarende 

byggets levetid.  
 
Vedlikehold 
- Vedlikeholdsfrie, men 

unntak av ved 

frostsprenging.  

VINYL 
 

Forholdsregler: 
- Innhold av myknere 

- Spesifikke produkter bør kontrolleres mot 
P-/OBS-listen. 

 
Alternativer (alle typer):  
- Asfalt 
- Tegl 
- Skifer  

Inneholder opptil 
ca 30 % myknere. 

Den vanligste er 
etter hvert DINP 

som ikke står på 
OBS-listen. 
DEHP/DOP (OBS) 
brukes lite, men 
kan forekomme.  
 
I noen produkter 

benyttes det også 

fremdeles 
blystabilisator. 

Produksjon  
- Produseres på basis av olje og 

klorider - ikke fornybare 
ressurser.  

- Ikke spesielt energikrevende, 
men miljøskadelig 
produksjonsprosess.  

 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 

- Regenerering av avkapp og 

produksjonsspill hos 
materialprodusentene.  

- Uttjente belegg kan 
energigjenvinnes eller 
resirkuleres.  

- Limte belegg kan ikke 

resirkuleres.  

Arbeidsmiljø 
 

Bruksområder 
 

Rengjøring  
 

Levetid  
 
Vedlikehold 
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Tekniske installasjoner Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

ISOLASJON TIL VENTILASJONSKANAL, 
VARME- OG KJØLERØR, CELLEGUMMI 
 

Forholdsregler: 
- Produktene kan inneholde 

flammehemmere og halogener 
- Spesifikke produkter bør kontrolleres mot 

P-/OBS-listen, etterspør informasjon fra 
produsentene 

 
Alternativer (alle typer):  
- Mineralull 
 

 
Produkter kan 
inneholde 

brommerte 
flammehemmere 

og halogener 
(OBS), varierer 
mellom 
produsenter 

Produksjon 
- Bruk av ikke-fornybare 

ressurser 

- Bruk av energi i produksjon 
- Flammehemmere ikke tillatt i 

norskproduserte fra 2004 
 
Bruk 
 

Avfallsbehandling 
- Cellegummi produsert før ca. 

2004 kan inneholde store 
mengder brommerte 
flammehemmere og være 
klassifisert som farlig avfall 

Arbeidsmiljø 
-  

Bruksområder 
 
Rengjøring  

 
Levetid  

 
Vedlikehold 
- Noen ganger malte, 

fordi de i 

utgangspunktet er 
svarte 

ISOLASJON TIL VENTILASJONSKANAL, 
VARME- OG KJØLERØR, MINERALULL 
 
Forholdsregler: 
- Etterspør resirkulert materiale 
- Kontrolleres mot P-/OBS-listen.  

-  
 
Alternativer (alle typer):  
- Cellegummi 

Stoffer tilsatt på 
grunn av sine 
brannhemmende 
egenskaper kan 
finnes på 
prioritetslisten eller 

OBS-listen. 

Produksjon  
- Produsert av ikke-fornybare 

ressurser, men rikelige.  
- Enkelt produsenter benytter 

store mengder resirkulert 
glass.  

 
Bruk 
- 
Avfallsbehandling 

- Materialgjenvinnes eller 
deponeres. 

 

Arbeidsmiljø 
- Mineralull kan være 

irriterende ved 
eksponering mot hud, 
slimhinner og øyne, og det 
bør benyttes passende 

verneutstyr  

Bruksområder 
 
Rengjøring  
 
Levetid  
 

Vedlikehold 
- Må dekkes til 

KABELGATER, ALUMINIUM 
 
Forholdsregler: 
- Etterspør gjenvunnet materiale i 

produktene 
- Energi i produksjonen 

 

Alternativer (alle typer):  
- PVC 
 

 Produksjon 
- Etterspør resirkulert materiale 

i produktene,  
varierer fra 0 - 100 % 

- Produksjon fra jomfruelig 
materiale er energikrevende 

 

Bruk 
 
Avfallsbehandling 
- Aluminium kan gjenvinnes 

Arbeidsmiljø 
-  

Bruksområder 
 
Rengjøring  
 
Levetid  
 

Vedlikehold 

-  
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Tekniske installasjoner Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

KABELGATER, PVC 
 
Forholdsregler: 
- Sjekk om det er brukt blystabilisator 
- Innhold av resirkulert PVC 
 

Alternativer (alle typer):  
- Aluminium 
 

 
Ikke mykgjørere. 
I noen produkter 
benyttes det 
fremdeles 
blystabilisator 

(OBS). 

Produksjon  
- Produseres på basis av olje og 

klorider - ikke fornybare 
ressurser.  

- Ikke spesielt energikrevende, 
men miljøskadelig 

produksjonsprosess.  
- Etterspør PVC med innhold av 

resirkulert PVC 
 
Bruk 
 
Avfallsbehandling 

- Regenerering av avkapp og 
produksjonsspill hos 
produsentene.  

- Avfall kan energigjenvinnes 
eller resirkuleres. Klor og brom 
reduserer brennverdien. Fare 

for dannelse av dioksiner 

Arbeidsmiljø 
-  

Bruksområder 
 
Rengjøring  
 
Levetid  
 

Vedlikehold 
-  

VANN- OG AVLØPSRØR, PE 
POLYETYLEN 
 
Forholdsregler: 
-  

 

Alternativer (alle typer):  
- PEP 
- PVC 
- Støpejern 
- Rustfritt 
 

 Produksjon 
- Produseres på basis av ikke-

fornybare ressurser 
 
Bruk 

 

Avfallsbehandling 
- Avfall kan energigjenvinnes 

eller resirkuleres.  

Arbeidsmiljø 
-  

Bruksområder 
 
Rengjøring  
 
Levetid  

 

Vedlikehold 
-  
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Tekniske installasjoner Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

VANN- OG AVLØPSRØR, PEP 
 
Forholdsregler: 
-  
 
Alternativer (alle typer):  

- PE 
- PVC 
- Støpejern 
- Rustfritt 
 

 
Produksjon 
- Produseres på basis av ikke-

fornybare ressurser 
 
Bruk 
 

Avfallsbehandling 
- Avfall kan energigjenvinnes 

eller resirkuleres.  

Arbeidsmiljø 
-  

Bruksområder 
 
Rengjøring  
 
Levetid  
 

Vedlikehold 
-  

VANN- OG AVLØPSRØR, PVC 

 
Forholdsregler: 
- Sjekk om det er brukt blystabilisator 
- Innhold av resirkulert PVC 

 
Alternativer (alle typer):  

- PE 
- PEP 
- Støpejern 
- Rustfritt 
 

 

Ikke mykgjørere 

I noen produkter 

benyttes det 
fremdeles 

blystabilisator 
(OBS). 

Produksjon  

- Produseres på basis av olje og 
klorider - ikke fornybare 
ressurser.  

- Ikke spesielt energikrevende, 

men miljøskadelig 
produksjonsprosess (utslipp)  

- Blystabilisator  
Etterspør PVC med innhold av 
resirkulert PVC 
 
Bruk 
- Kan avgi skadelige gasser ved 

brann 

 

Avfallsbehandling 
- Regenerering av avkapp og 

produksjonsspill hos 
produsentene.  

- Avfall kan energigjenvinnes 
eller resirkuleres. Klor og brom 

reduserer brennverdien. Fare 
for dannelse av dioksiner 

Arbeidsmiljø 

-  

Bruksområder 

 
Rengjøring  
 
Levetid  

 
Vedlikehold 

-  
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Tekniske installasjoner Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

VANN- OG AVLØPSRØR, STØPEJERN 
 
Forholdsregler: 
- Resirkulert materiale 
 
Alternativer (alle typer):  

- PE 
- PEP 
- PVC 
- Rustfritt 
 

 
Produksjon 
- Etterspør resirkulert materiale 

i produktene, andel varierer  
- Energikrevende produksjon  
 
Bruk 

- Høy egenvekt 
 
Avfallsbehandling 
- Kan gjenvinnes 

Arbeidsmiljø 
-  

Bruksområder 
 
Rengjøring  
 
Levetid  
- Utsatt for korrosjon 

 
Vedlikehold 
-  

VANN- OG AVLØPSRØR, RUSTFRITT 

 
Forholdsregler: 
- Resirkulert materiale 
 

Alternativer (alle typer):  
- PE 

- PEP 
- PVC 
- Støpejern 
 
 

 
Produksjon 

- Etterspør resirkulert materiale 
i produktene, varierer  

- Energikrevende produksjon 
 

Bruk 
 

Avfallsbehandling 
- Kan gjenvinnes  

Arbeidsmiljø 

-  

Bruksområder 

 
Rengjøring  
 
Levetid  

- Utsatt for korrosjon 
 

Vedlikehold 
-  
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Kabler og ledninger Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

HALOGENFRI INNENDØRS LEDNING 
Forholdsregler:  
Viktig å kontrollere hvilke kjemikalier som 

benyttes og kommer i berøring med 
ledningene.  
 

Alternativer (alle typer):  
PVC 

Halogenfrie 
ledninger 
inneholder verken 

klor, fluor, brom 
eller jod.  
Kobber (P). 

Klorerte parafiner 
som brannhemmer 
(P). 

Produksjon 
Produsert av ikke-fornybare 
ressurser 

Bruk 
- 
Avfallsbehandling 

Sorteres ut som egen fraksjon 
slik at separasjon av plast og 
metall er mulig. Metallet kan 
materialgjenvinnes, plasten 
brennes.  
 

Arbeidsmiljø 
- 

Bruksområder 
Innvendig el-ledning. 
Noen kjemikalier og 

tilsetningsstoffer i 
betong skader 
halogenfrie ledninger.  

 
Rengjøring  
- 
Levetid  
30 år 
Vedlikehold 

- 
 

PVC INNENDØRS LEDNING 
Forholdsregler: 
 
Alternativer (alle typer):  

Halogenfri 

Inneholder helse- 

og miljøfarlige 
stoffer.  
PVC i ledninger 
inneholder ftalater 
(ca 20 %), 

stabilisatorer. 
Kobber (P). Noen 
produkter kan 

inneholde DEHP 
(P). Klorerte 
parafiner som 
brannhemmer (P). 

 

Produksjon 
Produsert av ikke-fornybare 
ressurser. Består av kappe av 
PVC og kobberleder, ofte isolert 

med aluminiumsbånd og 
kobbertråd.  
 
Bruk 
- 
Avfallsbehandling 

Sorteres ut som egen fraksjon 

slik at separasjon av plast og 
metall er mulig. Metallet kan 
materialgjenvinnes, plasten 
brennes.  
 

Ved brann vil det dannes 
saltsyre og dioksiner pga 
PVC i ledningene.  
 

Arbeidsmiljø 
 
- 

Bruksområder 
Innvendig el-ledning 
Rengjøring  
- 

Levetid  
30 år 
Vedlikehold 
- 
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Kabler og ledninger Kjemikalier 

Miljøbelastning: 

Råmaterialer, utslipp og 

avfall 

Arbeidsmiljø og 

inneklima 

Tekniske 

egenskaper 

ISOLERT KABEL 
Forholdsregler: 
 
Alternativer (alle typer):  
 

Inneholder 
fltalater, samt flere 

andre helse- og 
miljøfarlige stoffer. 
Kobber (P), samt 
MCCP (ikke i 

produkter 
produsert i Norge, 

men usikkert når 
det gjelder 
import)Feil! Bokmerke 

er ikke definert. og 
LCCP. Noen 
produkter kan 
inneholde DEHP 

(P). Klorerte 

parafiner som 
brannhemmer (P). 

Produksjon 
Produsert av ikke-fornybare 
ressurser, aluminiumleder, 
skjerm av kobbertråd og kappe 
av PVC. Den største 
miljøbelastningen oppstår ved 

produksjon av råvarer, spesielt 
metaller. I kabelproduksjonen 
består utslippene vesentligst av 
CO2, VOC og metanol (PEX 
kabler).  
Det oppstår en del avfall, hvorav 
ca 50 % deponeres.  

 
Bruk 
- 

Avfallsbehandling 
Sorteres ut som egen fraksjon 
slik at separasjon av plast og 

metall er mulig. Metallet kan 
materialgjenvinnes, plasten 
brennes.  

Ved brann vil det dannes 
saltsyre og dioksiner pga 
PVC i ledningene.  
 
Arbeidsmiljø 
 

- 

Bruksområder 
Innvendig og utvendig 
kabel, luft, vann og 
jord. 
 
Rengjøring  

- 
Levetid  
30 år 
 
Vedlikehold 
- 
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