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Förord 
 
Denna rapport är ett examensarbete som har utförts vid institutionen för Samhällsbyggnad vid 
Luleå tekniska universitet under våren 2006. Arbetet har utförts som ett examensarbete för två 
personer. Examensarbetet utgör den sista delen av vår utbildning till projektingenjör.  
 
Ett stort tack riktas till vår handledare Håkan Åkerlund vid Ltu för hans ovärderliga hjälp och 
stöd under detta examensarbete, utan honom hade det blivit svårt att genomföra. Sedan vill vi 
även passa på att tacka Sven Knutsson vår examinator för detta projekt. Givetvis riktar vi 
även ett stort tack till Jouni Lakkala, Stålsmide i Luleå AB, som valt att vända sig till oss med 
detta projekt och ställt upp för oss och gett oss fullt tillträde till rivningsobjektet och annat 
material som kan anses viktigt för projektet. Vi vill även tacka Jan Lindberg på BDX i Luleå 
och Roger Parvin på Havator AB i Luleå för värdefulla uppgifter gällande arbetsmaskiner. Ett 
tack riktas även till Elzbieta Lukaszewska som hjälp oss med översättningsarbeten. Ett stort 
tack även till byggnadsinspektör Robert Fredriksson på Stadsbyggnadskontoret i Luleå som 
har gett oss värdefull information om hur rivningshandlingar ska tas fram samt vilka krav 
kommunen har på återvinning och deponering av material och farligt avfall. Vi hoppas att 
detta arbete kan vara till hjälp för Stålsmide i Luleå AB men även till andra intresserade av 
rivningsarbeten. 
 
Luleå juni 2006 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Greger Jonsson och Michael Wallenius 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är framtaget för ett aktuellt rivningsprojekt i Gammelstad, Luleå, åt 
Stålsmide i Luleå AB. Då företaget inte själva har möjligheter att planera inför rivningen så 
har Stålsmide i Luleå AB därför tagit kontakt med Ltu för att få problemen lösta. Huvudsyftet 
med detta examensarbete är att ge Stålsmide i Luleå AB ett underlag som de kan använda sig 
av vid rivning av det aktuella objektet. Målen med detta projekt var bland annat att upprätta 
förslag på hur rivningsmomenten bör genomföras rent praktiskt samt att ta fram en 
specificerad mängdbeskrivning av rivningsmassor som kan uppstå. 
 
I denna rapport har tre olika rivningsmetoder behandlats. Metoderna har varit att riva 
byggnaden med hjälp av mobilkran, grävmaskin samt selektivt. De olika metoderna jämförs 
med varandra och summeras i en enkel matris. För att kunna ta fram lämpliga rivningsförslag 
gjordes en inventering av byggnaden dels för att se hur den var konstruerad och dels för att ta 
fram de material den var byggd av. En studie om olika rivningsmetoder och vilka parametrar 
som styr val av rivningsmetod gjordes. Detta examensarbete är inriktat på miljöriktigt 
tänkande, varför det även har gjorts en litteraturstudie av de material som kan framkomma i 
rivningsobjektet. Dessa har sammanställts som byggnadsmaterial och farligt avfall. 
Information finns om vad de innehåller och vilka risker som uppstår vid hantering med dessa 
samt hur de ska omhändertas respektive hur vissa kan återvinnas/deponeras i Luleå kommun. 
 
I rapporten finns en mängdförteckning av byggavfall för det aktuella rivningsobjektet, denna 
har använts för att lättare kunna uppskatta vilka tider som rivningsarbetet kan ta och för att 
företaget ska veta vilka mängder och vilka rivningsavfall som finns i byggnaden. 
Mängdförteckningen kan företaget ha användning för dels när kalkylering av rivningen ska 
ske, samt när rivningstillstånd ska ansökas. 
 
Därför har det även tagit fram kostnadsuppgifter för deponi, olika deponeringsförslag, samt 
getts förslag på vilka typer av resurser som behövs för att genomföra rivningsarbetet. Det 
finns även information om teoretisk tidsåtgång för olika rivningsmetoder och ekonomiska 
kalkyler för de maskiner som behövs för att kunna utföra rivningen. Vid rivning är 
fotodokumentation viktigt och därför finns det en del olika bilder på rivningsobjektet med i 
detta arbete. I denna rapport finns också uppgifter om vilka regler och anvisningar som är 
gällande vid rivningsarbeten och vad rivningshandlingar ska innehålla. 
 
Utifrån en jämförelse av de olika rivningsmetoderna så rekommenderas Kranmetoden 2 som 
det alternativ som var bäst. Detta beslut baserades främst på att byggnaden var uppbyggd i 
lemmar, vilka går att återanvända. Bedömning är att rivningsobjektet inte innehåller några 
riskmaterial, utan är uppbyggd av konventionella byggnadsmaterial som, betong, trä, glasull, 
plåt och tjärpapper. Kostnadsberäkningen visar att rivningen av objektet med denna metod 
bör kosta mellan 180000 och 240000 kr, och bör ta ca 9-11 arbetsdagar.  
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Begreppsförklaring 
 
AFS - Arbetsmiljöverkets författningssamling. 
 
Ballast – Utfyllnadsmaterial vid gjutningsarbeten dvs. sten, grus och sand osv. 
 
Bila, Bilning, Bilhammare – Stort och tungt tillval för grävmaskiner för söndring av berg, 
sten och betong. Grävmaskin med bilhammare kan även benämnas skrotare. 
 
BK 2005 – Byggmästarens kostnadskalkylator är ett verktyg för att uppskatta tidsåtgång och 
kostnader vid olika arbeten. 
 
Blästring – Metod för att slipa bort rost/måla rfärg från metallföremål med hjälp av tryckluft 
och stålsand. 
 
Demontörer – Byggnadsarbetare som ägnar sig åt rivning. 
 
Elevator – Transportsystem för att transportera ballast upp till silos. 
 
ISO 14001 - Ett ledningssystem för miljö, vilket är ett verksamhetssystem för företag och 
organisationer som vill bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Ledningssystemet 
utgör ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och är en arbetsmodell för ständiga 
förbättringar. 
 
Lemmar, lem – Hel sida av vägg. 
 
Mekanisk rivning – Metod där rivningsobjekt söndras i huvudsak med hjälp av maskiner, 
t.ex. grävskopor och hjullastare. 
 
ML – Miljöskyddslagen. 
 
PQM – Project Quality Management, mall för att driva projekt. 
 
ROT – Rivnings- och tillbyggnadsarbeten. 
 
Silo – Förvaringsutrymme för olika typer av material. 
 
Selektiv rivning – Innebär att en byggnad rivs ”bräda för bräda” och sorteras för 
återanvändning eller deponi. 
 
SFS - Svensk författningssamling innehåller gällande lagar och förordningar. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Stålsmide i Luleå AB äger fastigheten Stadsön 1508 som är belägen i Gammelstad i Luleå 
kommun. I byggnaden finns en outnyttjad betongstation innehållande två silos för 
ballastmaterial som har använts för betonggjutning. Denna betongstation ska rivas på ett 
miljömässigt sätt eftersom företaget i fråga är certifierade enligt ISO 14001. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ge uppdragsgivaren ett beslutsunderlag som de kan 
använda sig av vid rivning av objektet. Ett annat syfte är att undersöka om det i 
rivningsobjektet finns material som kan betecknas som farligt avfall. 

1.3 Mål och kravspecifikation 

1.3.1 Mål 
Målen med projektet är att: 
 
• Göra en litteraturstudie över förfarande kring olika byggnadsmaterial och miljöfarliga 

material. 
• Ta reda på vilka mängder byggavfall som uppstår vid själva rivningen av byggnaden samt 

vilka åtgärder som behövs för att rivningen ska kunna genomföras samt omfattningen av 
projektet. 

• Ta fram några rivningsmetoder som värderas, varav en rekommenderas, samt att upprätta 
förslag på hur rivningsmomenten bör genomföras. 

1.3.2 Krav 
De krav som är viktigast för detta projekt är 
 
• Villkorslösa krav. 

En specificerad mängdbeskrivning upprättas över de material som uppstår vid aktuell 
rivning. 

• Viktiga krav. 
En litteraturstudie upprättas över farliga material och föroreningar. Den ska innehålla 
information om hur man identifierar och hanterar eventuellt förkommande föroreningar 
för att kunna genomföra en miljömässigt korrekt rivning. 

• Önskvärda krav. 
En beskrivning upprättas av olika rivningsmetoder. I den ska det ingå hur 
rivningsmomenten praktiskt ska genomföras men även vad rivningen kostar. Det ska även 
tas fram en matris som jämför rivningsmetoderna.  

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar för projektet sattes i samråd med handledare, vilket gjorde att innandömet i 
byggnaden (de två silos och de stålkonstruktioner som själva rivningsobjektet var uppbyggd 
runt) inte togs med i beräkningar. En annan avgränsning i detta arbete är att inga beräkningar 
på transportkostnader görs för deponeringskostnader. En anledning till att inte ta med 
silosarna var att Stålsmide i Luleå AB själva är specialister på just sådana objekt. En annan 
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var att betongsilosarna redan var sålda och därför inte längre är Stålsmide i Luleå AB:s 
bekymmer att återanvända eller återvinna. Då det gäller transport kostnader så har inga sådana 
räknats med på grund av att dessa snabbt blir inaktuella. 

1.5 Metod 
Detta arbete har genomförts med hjälp av PQM-modellen (Project Quality Management) för 
projektarbete. Intervjuer har gjorts med Jouni Lakkala, Stålsmide i Luleå AB, och Robert 
Fredriksson, byggnadsinspektör vid Luleå Kommun. Viss information, främst bilder, har 
hämtats från Internet. Examensarbetet startade med att idéer togs fram, dels om vilka 
prioriteringar och angreppssätt som skulle användas, men även om hur intervjuerna skulle 
genomföras. Intervjuerna genomfördes för att ta reda på bakgrundshistoria om fastigheten och 
den verksamhet som bedrevs då fastigheten tidigare var konstgjuteri. Denna information 
behövdes för att kunna lista ut vilka typer av föroreningar som kunde finnas i det aktuella 
rivningsobjektet. Planering gjordes på hur arbetsmoment och aktiviteter skulle göras för att 
slutföra detta examensarbete på bästa sätt. 
 
När aktivitetsplanen var kla r gjordes en studie på olika rivningsmetoder för att hitta några 
lämpliga metoder för det aktuella rivningsobjektet, vilken är grunden till de rivningsmetoder 
som finns med i denna rapport. En studie gjordes också för att hitta fakta om liknande 
rivningsobjekt, men inget som liknade det aktuella rivningsobjektet hittades. Efter det gjordes 
också en litteraturstudie av vad som räknas till avfa ll och farligt avfall och var dessa kan 
påträffas i rivningssammanhang, samt vilka slags material som är vanligast förekommande i 
olika rivningsobjekt. En checklista upprättades över de vanligast förekommande avfallen. 
Denna användes som underlag vid den okulärbesiktning av byggnaden som genomfördes och 
fotodokumenterades. 
 
De mängder avfall som hittats i byggnaden har beräknats med hjälp av mått från gamla 
ritningar, där vissa manuella kontrollmätningar och undersökningar har gjorts på byggnaden 
på de delar som inte överensstämmer med ritningen. Checklistorna blev verktyg för att kunna 
sammanställa material och inventarier som fanns i rivningsobjektet. Före den okulära 
besiktningen av material och inventarier på och i rivningsobjektet fanns många idéer om hur 
byggnaden kunde rivas, men efteråt sjönk antalet alternativ. Vissa rivningsmetoder föll bort 
då byggnadens fysiska förutsättningar och byggnadens materiella sammansättning är viktiga 
vid val av metod. Andra fungerade inte på grund av att byggnaden är cirka 20 meter hög, men 
även därför att grundplattan som även är fästet för silosarna, består av platsgjuten betong. Till 
sist valdes ett antal passande rivningsmetoder för objektet. Dessa utvärderades mer noggrant 
och jämfördes med varandra innan slutligen en metod valdes. 
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2 Litteraturstudie 
Denna litteraturstudie har gjorts för att fokusera och underlätta arbetet med denna rapport. I 
litteraturstudien sammanställs de lagar och regelverk som gäller vid rivning, och dessutom 
beskrivs hur de vanligast förekommande materialen i byggbranschen återvinns eller 
återanvänds. Här redovisas även hur farligt avfall skall behandlas och tas om hand vid 
rivning. 

2.1 Före rivning 
Att tänka på före rivning är (Sigfrid, 1995): 
 
• Före rivning ska en miljöinventering planeras och utföras. 
• Kontroll ska göras med kommunen om rivningsplan behövs. 
• Rivningen ska ske i så liten omfattning som möjligt.  
• Återanvändning av det rivna materialet bör ske i så hög grad som möjligt. 

2.2 Lagar 
Det är viktigt vid rivning att veta vilka lagar och regelverk som gäller. Denna del av 
litteraturstudien åskådliggör vilka lagar som reglerar rivningsarbeten. 

2.2.1 Miljöbalken  
Miljöbalken trädde i kraft den 1:a januari 1999. Bestämmelserna i denna balk syftar till att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam, god miljö och även till att 
främja en hållbar utveckling. Miljöbalken smälter samman regler från femton tidigare 
miljölagar och utgör en samordnad, breddad och skärpt miljölagstiftning. Miljöbalken har 
sexton miljökvalitetsmål som är allmänt formulerade (Naturvårdsverket, 2006). 
 
Grunden för miljöbalken är en hållbar utveckling och en central del i miljöbalken är 
hänsynsreglerna, vilka är: 
 
• Bevisbördsregeln. 

Det är den som gör någonting som ska bevisa att reglerna följs. Det vill säga att det är den 
som utför rivningsarbetet som är skyldig att kunna visa upp att allt görs enligt de regler 
som finns i Miljöbalken. 
 

• Kunskapskravet. 
Det är den som gör något som ska ha tillräcklig kunskap om hur miljön och människors 
hälsa påverkas och skyddas. Detta krav är främst avsett vid användning av kemikalier och 
andra material som vid felaktig användning och hantering kan sprida ohälsa för 
människor, miljö och djurliv. 
 

• Försiktighetsprincipen. 
Redan risken för skador och olägenheter medför en skyldighet att vidta åtgärder. Detta 
kräver först att kunskapskravet är uppfyllt. Om det till exempel finns risk för att 
demontörer kan halka ner från byggställning så ska detta åtgärdas innan rivningen startar. 
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• Skadeansvaret. 
Det är den som orsakar skada på miljön som ansvarar för att skadan blir avhjälpt. Detta är 
den regel som i detta fall, vid en rivning, gör att någon ska ta på sig ansvaret för sanering, 
om det visar sig att sådan krävs. 
 

• Förorenaren betalar. 
Det är den som riskerar att skada miljön som betalar för att undvika skadan. 
 

• Produktvalsprincipen. 
Går det att ersätta en kemisk produkt eller en bioteknisk organism med en mindre farlig 
ska detta göras. Detta gäller även om de andra hänsynsreglerna följs. 

 
I Bilaga A följer en lista på alla kapitel i Miljöbalken för att lättare ge en snabb överblick av 
hur den är uppbyggd. 

2.2.2 Regelverk vid rivning 
Exempel på vilka lagar i Miljöbalken som kan bli aktuella vid detta rivningsobjekt är följande 
miljölagar och föreskrifter (Naturvårdsverket, 2006). 
 
• Skyddsblad avseende hantering av farlig ämnen (Kemikontoret, LIF, AFS). 

Kemikontoret har olika skyddsblad om farliga ämnen vilka behandlar de risker som kan 
finnas med dessa, exempelvis ämnets egenskaper, hälsorisker, brand/explosion, 
personskydd, första hjälpen mm. 

 
• Miljöskyddslagen (ML, SFS 1969:387) 

Denna lag är till för att förebygga spridning av miljöfarliga ämnen i naturen. 
 
• Lagen om kemiska produkter (LKP, SFS 1985:426) 

Denna lag tillämpas för att reglera beredning av kemiska produkter och är till för att 
förebygga skador på människor och miljö. 

 
• Förordningen om CFC och halon mm (SFS 1988:716) 

Denna förordning är till för att förebygga utsläpp från kemiska produkter som är skadliga 
för ozonskiktet. 

 
• Förordningen om farligt avfall (SFS 1996:971) 

Denna förordning skall tillämpas om det finns farligt avfall, vilket innehavaren avser göra 
sig av med eller är skyldig att göra sig av med. 
 

• Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1994:52) 
Denna föreskrift är till för att ge dem som arbetar i byggbranschen en god arbetsmiljö. 

 
• Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för asbesthantering (AFS 1996:13) 

Denna föreskrift är till för att minska exponering för asbest och gäller i varje verksamhet 
där asbest finns. 

2.3 Byggnadsmaterial 
Denna materialstudie har gjorts för att underlätta bestämningen av de material som finns i 
rivningsobjektet. De ämnen som behandlas i denna litteraturstudie är uppdelade i 
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byggnadsmaterial samt farligt avfall. Att tänka på är att detta bara är några av de vanligaste 
avfallen vid rivningsarbeten. För att underlätta sökning i denna lista har ämnena placerats i 
bokstavsordning. De deponeringsanvisningar som finns för varje ämne gäller för Luleå 
kommun 2006. 

2.3.1 Betong 
Huvudbeståndsdelarna i betong är cement, vatten och ballast (sten, grus och sand). 
Det kan även förekomma olika tillsatsmedel (flyttillsatsmedel, vattenreducerande, 
luftporbildande, acceleratorer, retarderande) (Burström, 2001). 
 
Hantering  
Vid demontering är det viktigt att skydda sig mot det damm som bildas. Det består av små 
partiklar som är osynliga med ögat, partiklarna som tränger sig in i lungorna kan kroppen inte 
göras sig av med. Hälsoeffekter kan bli stendammslunga. Sjukdomen är obotlig och leder till 
nedsatt lungkapacitet. Sjukdomen uppträder i regel tio till trettio år efter exponeringen 
(Burström, 2001). 
 
Enligt arbetsmiljölagen(AFS) så ska damm och rök avhjälpas med andningsskydd av 
filterskyddstyp (Naturvårdsverket, 2006). 
 
Betong kan användas som fyllnadsmassor, men kan även återvinnas till nytt material för 
betongprodukter. Då ska den vara fri från allt annat material förutom armerings järn som 
sorteras ut vid krossning (Naturvårdsverket, 2006). 
 
För Luleå kommun gäller följande: Lämnas till Sunderby Avfallsanläggning eller annan som 
har tillstånd att omhänderta materialet (Bygg - och rivningsavfall, 2005). 
 
Rivningsmetod 
Det finns en hel del olika sätt att riva betongprodukter (Persson-Engberg et.al., 1999). 
 
• Klippas. 

Betongen klipps av med hjälp av en hydraulstyrd sax som sitter på en grävmaskin. 
• Bilas. 

Betongen tas lös med hjälp av en stor hammare som fästes på en grävmaskin. 
• Sprängas. 

Görs genom att borra hål i betongen och fylla hålen med sprängmedel. 
• Fräsas. 

Betongen slipas bort maskinellt med hjälp av stora slipverktyg. 
• Sågas.  

Kan användas vid mindre urtagningar på betongkonstruktioner. 

2.3.2 Expanderad polystyren (EPS) 
Det finns olika typer av cellplastisolering med olika kemisk sammansättning. Egenskaperna 
för dessa kan variera, men gemensamt för alla är att de tillverkas av petroleum. Till exempel 
frigolit är polystyrenplast som fått "svälla" med hjälp av petangas. Polystyrenprodukter kan 
emittera xylen och styren, ämnen som anses skadliga vid inandning och hudkontakt. 
Cellplaster fungerar som isolering (Isover, 2006). EPS kan förekomma på följande platser: 
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• Golvisolering. 
• Markisolering. 
• Väggisolering. 
• Rörisolering. 
• Emballage. 
• Kylskåp och frysar. 
• Takisolering. 
 
Hantering 
Rivs selektivt. Skyddsutrustning som handskar och andningsskydd ska användas. EPS går att 
återanvända eller lämna in till avfallsanläggningar där de förbränns för energiutvinning. Det 
finns ingen återvinning av cellplastmaterial.  
 
För Luleå kommun gäller: Lämnas till Sunderby avfallsanläggning som brännbart material 
eller till Kronans återvinningscentral (Bygg - och rivningsavfall, 2005). 

2.3.3 Glas 
Glas är ett material som framställs med hjälp av upphettning av sand och olika tillsatser. Glas 
har en mängd olika användningsområden, bland annat som rutor på olika fordon och 
byggnader (Persson-Engberg et. al., 1999). De vanligaste beståndsdelarna vid glastillverkning 
är: 
 
• Glasbildare, (kiseloxid och boroxid). 
• Flussmedel, (natriumoxid). 
• Stabilisatorer, (kalciumoxid och aluminiumoxid). 
 
Hantering 
Rivs selektivt med hjälp av skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon eftersom glas 
är vasst och det annars lätt uppstår skärsår vid oförsiktig hantering. Glas går att återanvända 
eller återvinna till nytt glas. Det kan lämnas in till avfallsanläggningar eller 
återvinningsstationer. På byggarbetsplatser krossas glas med hjälp av en gallerram som 
placeras ovanför en container. Hela fönster läggs på gallerramen och slås sönder (Persson-
Engberg et. al., 1999). Allt insamlat glas återanvänds till nytt glas, isoleringsmaterial (glasull) 
eller till microfiller inom betongindustrin. 
 
För Luleå kommun gäller: Lämnas till Sunderby avfallsanläggning eller Kronans 
återvinningscentral (Bygg - och rivningsavfall, 2005). 

2.3.4 Glas/mineralulls isolering 
Vid tillverkning av denna typ av isolering används i huvudsak sand och även glaskross. För 
att hålla formstabiliteten tillsätts fenol/formaldehydharts, vilka även ger isoleringen dess färg. 
Vanligtvis används glasull eller mineralull vid byggnationer. Giftiga ämnen som förekommer 
anses vara stabila och bundna vid normal användning av materialet. Att tänka på är dock att 
inte bränna isoleringen då det finns risk för spridning av farliga ämnen (Persson-Engberg et. 
al., 1999). 
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Hantering 
Isolering rivs selektivt med hjälp av skyddsutrustning som handskar, andningsskydd 
(halvmask med dammfilter klass P2) och skyddsglasögon. Det damm som bildas vid rivning 
är främst ett arbetsmiljöproblem (Isover, 2006). 
  
Glasull/Mineralull är möjlig att återvinna för tillverkning av ny isolering, men någon 
återvinning från rivna hus förekommer inte. 
 
För Luleå kommun gäller: Lämnas till Sunderby avfallsanläggning för deponi (Bygg - och 
rivningsavfall, 2005). 

2.3.5 Polyvinylklorid (PVC) 
Med PVC menas plast som innehåller klor. PVC-materialet har tillverkats kommersiellt sedan 
30-talet och har blivit det mest använda plastmaterialet på marknaden på grund av sin 
flexibilitet. PVC används främst i golvmattor, vinyltapeter och plaströr (KWH, 2006). 
 
Hantering 
PVC går att återvinna. Materialet är stabilt och kan smältas om flera gånger med bibehållna 
bra egenskaper. Materialet är på grund av klorinnehållet tolerant för inblandning av andra 
ämnen. Vid förbränning bildas dels saltsyra, dels klorerade kolväten som i sin tur kan ge 
upphov till giftiga dioxiner(KWH, 2006). 
 
Mattor som innehåller PVC räknas inte som farligt avfall, men om det finns PVC som 
beståndsdelar i golvbeläggningar ska golvmattorna exempelvis slängas i internbehållare för 
att sedan lastas i avsedd container(KWH, 2006).  
 
För Luleå kommun gäller: Lämnas till Sunderby avfallsanläggning som brännbart avfall 
(Bygg - och rivningsavfall, 2005). 

2.3.6 Stål och järn 
Stål och järn är världens mest använda metaller. En förklaring till detta kan vara att cirka sex 
procent av jordskorpan består av järn. Skillnaden mellan stål och järn är egentligen bara 
kolhalten (Järnriket, 2006). Vanliga produkter som innehåller stål och järn är: 
 
• Stålförpackningar. 
• Kapsyler. 
• Järnvägsräls. 
• Armeringsjärn. 
• Broar, fordon, knivar med mera. 
 
Hantering 
Nedsmält stål blir till nytt stål. Omsmältning av stål sparar ca 75 procent av den energin som 
behövs för att framställa nytt stål från järnmalm. 
 
För Luleå kommun gäller: Lämnas till Sunderby avfallsanläggning eller skrotföretag. 

2.3.7 Träfiberskivor/Trä 
Träfiberskivor är vanliga produkter som används vid byggnationer. Träfiberskivor kan vara 
till exempel Board eller Masonit som består av malda träfibrer som pressas ihop under värme 
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och limmas ihop med träets eget lim, lignin. Inga kända hälso- eller miljöstörande ämnen 
finns i dessa produkter (Hallahus, 2006). 
 
Trä är allmänt klassat som ett ekologiskt material och kan återanvändas eller energiåtervinnas 
(Hallahus, 2006). 
 
Hantering  
Träfiberskivorna går att återanvända eller återvinna till nytt skivmaterial. Materialet är 
brännbart och går att energiutvinnas. Trä som innehåller ohyra eller trä-ätande insekter skall 
inte återanvändas, men kan då med fördel lämnas till energiutvinning (Hallahus, 2006). 
 
För Luleå kommun gäller: Lämnas till Sunderby avfallsanläggning som brännbart material 
eller till Kronans återvinningscentral (Bygg - och rivningsavfall, 2005). 

2.4 Farligt avfall 
Med farligt avfall menas de material som kan uppkomma vid rivningsarbeten som inte går att 
återanvända eller återvinna. Farligt avfall är sådana produkter som vid felaktig behandling och 
hantering är skadliga för människor och natur enligt Avfallsförordningen 2001:1063. I den 
finns det definierat vilka ämnen som klassas som farligt avfall. Mögel är ett specialfall som 
behandlas under rubriken Farligt avfall då detta var intressant för denna rivning. Exempel på 
produkter som kan klassas som farligt avfall är: 
 
• Spilloljor (den största enskilda delen farligt avfall i Sverige). 
• Lösningsmedel. 
• Syror. 
• Lim, färger, fog och tätningsmassor. 
• Alkalier och tungmetaller. 
• Olika bekämpningsmedel. 

 
Några av de substanser som kan betecknas som farligt avfall i ovanstående nämnda produkter 
presenteras nedan. 

2.4.1 Arsenik 
Arsenik är ett grundämne som tillhör gruppen metaller och finns naturligt i vissa malmsorter. 
Arsenik är mycket giftigt, ett tiondels gram räknas som en dödlig dos för en människa. 
Människor exponeras för oorganisk arsenik via dricksvatten, mark och luft, och för organisk 
arsenik framför allt via fisk och skaldjur. Kända toxiska effekter är hudirritation och 
hudcancer. Mindre doser Arsenik kan eventuellt även ge lungcancer, neurologiska störningar 
samt missbildningar. (KI, 2006). Arsenik har länge använts som nyttoämne på många 
områden, bland annat till: 
 
• Impregnering av stolpar och syllar.  
• Insekts- och ogräsmedel. 
• Ull- och bomullsberedning. 
• Smältverk. 
• Glasframställning och andra industriella processer. 
• Mediciner. 
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Att rena vatten från arsenik är inga problem för moderna vattenverk. De tekniker som är i 
bruk idag är huvudsakligen (KI, 2006). 
 
• Fällning med aluminiumsulfat, järnsulfat eller kalk.  
• Sorption med bland annat aktiv aluminiumoxid, järnbelagd sand eller jonbytarhartser.  
• Membrantekniker som omvänd osmos och elektrodialys. 
 
Hantering 
Arsenik behandlat virke lämnas till verksamhet med särskilt tillstånd t.ex. Orbit Miljölogstik. 
Impregnerat trä kan lämnas till Sunderby avfallsanläggning för förbränning (Bygg - och 
rivningsavfall, 2005). 

2.4.2 Asbest 
Asbest är en fibrig bergart som huvudsakligen består av magnesiumsilikat. Inandning av 
asbestfibrer kan ge sjukdomar som exempelvis asbestos och lungcancer. Asbestprodukter 
förbjöds i Sverige 1976 och räknas som miljöstörande och specialavfall (Burström, 2001). 
Asbestmaterial kan finnas i följande materialgrupper: 

 
• Skivor och plattor, (eternit) för fasader, ytter- och innertak.  
• Tätningsmaterial (linor, band mm).  
• Rör och kanaler för ventilation.  
• Isoleringsmaterial för rör.  
• Fästmassa för kakel och klinker.  
• Undersida på plastmattor. 
• Bromsbelägg på äldre fordon. 
• Golvmattor av gummi. 
 
I Sverige får privatpersoner hantera asbesthaltiga material på sina egna hus, men det 
rekommenderas att anlita en fackman inom området. Yrkesmässig hantering regleras av 
Arbetsmiljöverket. Särskilda föreskrifter finns i AFS 1996:13 
 
Vid demontering av asbest är det viktigt att känna till hur det ska undvikas hälsoskador och 
olägenheter dels för omgivningen, och dels för den enskilde. Vid demontering av asbest ska 
personlig skyddsutrustning användas, rekommendationer är andningsmask typ 3 och 
saneringsoverall med huva och tättslutande handskar av engångstyp. Nedan följer råd och 
rekommendationer för att minska spridning av asbestpartiklar (Burström, 2001). 
 
• Demontörer ska hålla god hygien efter sanerings arbeten. 
• Ta av och förvara skyddsoverallen utomhus. Byt helst overall mellan varje arbetspass.  
• Använd inte dammsugaren för att suga upp asbestpartiklar. Även om filterpåse blir utbytt 

så blir partiklar kvar inne i dammsugaren och sprids ut i luften när du använder 
dammsugaren vid senare tillfällen.  

• Tvätta inte skyddsoverallen eller andra arbetskläder i tvättmaskinen. Partiklar blir kvar i 
maskinen och kommer att kontaminera andra kläder som tvättas. 

 
Hantering 
Vid hantering av asbest ska det hanteras varsamt så att det inte går sönder. För att minska 
dammbildningen kan materialet fuktas. Asbest är farligt avfall och ska transporteras på sådant 
sätt att det inte dammar. Beroende på volym kan plastsäckar som tejpas täta eller slutna 
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containrar vara lämpligt. Använd skyddsutrustning, som exempelvis engångsoveraller och 
engångsmasker, ska omhändertas på samma sätt som asbesten (Burström, 2001). 
 
För Luleå kommun gäller: Lämnas till Sunderby avfallsanläggning, i asbestcell. 

2.4.3 Bly 
Bly är ett giftigt grundämne och är en global miljöförorening som förekommer allmänt i 
miljön (luft, mark, vatten och föda). Forskning har visat att bly är farligt för människan redan 
vid mycket låga doser. Bly ger skador på nervsystemet, men under senare år är det främst 
effekter på hjärnans utveckling hos foster och barn som uppmärksammats. Vid blodblyhalter 
runt 100 mg/l har symptom som fördröjd utveckling, nedsatt intellektuell kapacitet (lägre IQ) 
och beteendestörningar kunnat påvisas hos barn på gruppnivå. Det är dock oklart vid vilken 
lägsta blyhalt som de neurotoxiska effekterna börjar uppträda. Andra effekter som kan 
uppträda vid relativt låg exponering (100 mg/l blod eller lägre) är hämmad blodbildning, 
nedsatt hörsel, njurpåverkan och minskad skelettillväxt hos barn (Brandt och Gröndahl, 
2000), (KI, 2006), (Sanamin, 2006). Användningsområdet för bly är stort och har använts till 
exempel se nedan (SVA, 2006). 
 
• Färgpigment.  
• Kokkärl. 
• Konservburkar. 
• Vattenledningssystem. 
• Bly som tillsats i bensin. 
• Batterier. 
• Kablar. 
• Ammunition. 
• Lödmaterial. 
 
Hantering 
Användning av skyddshandskar och noggrann hygien rekommenderas enligt AFS 1992:17 
(Naturvårdsverket, 2006). Bly samlas upp och återvinns till nya produkter, vanligen batterier 
och ammunition.  
 
För Luleå kommun gäller: Lämnas till verksamhet med särskilt tillstånd t.ex. Orbit 
Miljölogstik (Bygg - och rivningsavfall, 2005). 

2.4.4 Kadmium 
Kadmium är ett grundämne som i högre doser (200mg/kg njurbark) eller koncentration är 
giftig, och då det ackumuleras i kroppen (främst i levern och njurarna) så kan orsaka bland 
annat njurförändringar, benskörhet och blodbrist. Kadmium läcker ut i ekosystemet via luft 
och vatten. Till skillnad från koppar och bly är kadmium löst bundet i marken och tas lätt upp 
av växter (Brandt och Gröndahl, 2000). Kadmium kan finnas i följande produkter 
 
• Plastprofiler. 
• Plaströr. 
• Plastgolv. 
• Våtrumstapeter. 
• Uppladdningsbara batterier av NiCd-typ. 
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Hantering 
För Luleå kommun gäller: Lämnas till Sunderby Avfallsanläggning eller annat företag som 
har tillstånd att omhänderta materialet (Bygg - och rivningsavfall, 2005). 

2.4.5 Klorfluorkarboner (CFC) 
Klorfluorkarboner är föreningar bestående av klor, fluor och kol och förkortas vanligen till 
CFC. CFC-föreningar fungerar som växthusgaser och förstör ozonlagret, vilket leder till att 
mer ultraviolett strålning når jorden. Följden av den ökade UV-strålningen har blivit att 
förekomsten av hudcancer har ökat, liksom starr och skador på immunförsvaret (Brandt och 
Gröndahl, 2000). CFC kan förekomma i följande produkter: 
 

• Isolerskivor. 
• Gamla värmepumpar. 
• Kylskåp och frysar. 
• Isoleringsmaterial i byggnad. 
• Markskivor i grund. 
• Isolering i fackväggar. 
• Tilläggsisolering. 
• Flytande golv. 
• Isolering av fjärrvärmerör. 
• Isolering av kylrum. 

 
Hantering 
Då CFC är en gas och inte har en direkt påverkan på natur och människor är det svårt att 
skydda sig mot freon. Tester kan tas med hjälp av en CFC-detektor eller med hjälp av 
laboratorieanalys (Persson-Engberg et. al., 1999). 
 
För Luleå kommun gäller: Lämnas till Sunderby, Råneå, Antnäs eller Kronans 
återvinningscentral (Bygg - och rivningsavfall, 2005). 

2.4.6 Kvicksilver 
Kvicksilver är ett grundämne som är giftigt för människan i små doser. WHO:s 
(Världshälsoorganisationens) rekommendation för den dagliga max dosen av kvicksilver på 
45 µg Hg/dygn. Kvicksilver ackumuleras i kroppen och kan orsaka skador på hjärnan, 
nervsystem och njurarna. Det kan också ge fosterskador och framkalla allergi. Kvicksilver 
lagras i marken, efterhand läcker kvicksilvret dock ut från markskikten till närliggande sjöar 
och vattendrag, där det kan tas upp av fisk och andra levande organismer. All hantering av 
kvicksilver regleras med hjälp av SFS 1996:971 (Brandt och Gröndahl, 2000) (Persson-
Engberg et. al., 1999). Kvicksilver kan finnas i följande produkter: 
 
• Strömbrytare/reläer. 
• Lysrör och kvicksilverlampor. 
• Automatiska strömbrytare. 
• Nivågivare. 
• Termostater och termometrar. 
• Vattenlås/Avlopp. 
• Dörrklocka. 
• Elektriska batterier. 
• Centrala barometrar, termometrar och manometrar. 
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Hantering 
För Luleå kommun gäller: Lämnas till verksamhet med särskilt tillstånd t.ex. Orbit 
Miljölogstik (tillhör Ragnsells) (Bygg - och rivningsavfall, 2005). 

2.4.7 Mögel  
Mögel är mikroskopiska svampar vars sporer finns i luften. Svampen trivs och växer till i 
framför allt fuktig miljö. En anledning till mögel i hus är fuktskador, där vanliga orsaker kan 
vara slarv med byggmaterial, fuktig grund eller dålig ventilation. Mögelsvamparna kan ge 
upphov till allergier och astma och kan exempelvis leda till Sjuka-hus syndromet (SP), 
(Hallahus, 2006). 
 
Hantering 
Byggnadsmaterial med mögel rivs selektivt eller mekaniskt. Användning av skyddshandskar, 
andningsmask typ P3, skyddskläder och skyddsglasögon är befogat vid rivning av mögel. 
Mögel är oftast bundet till material som rivs och kan sorteras som material som ska lämnas in 
för energiåtervinning (Mela, 2006). 
 
För Luleå kommun gäller följande: Lämnas till Sunderby avfallsanläggning som avfall avsett 
för förbränning (Bygg - och rivningsavfall, 2005). 

2.4.8 Polyklorerade bifenyler (PCB) 
PCB är ett numera förbjudet ämne som består av klorerade kolväten. PCB finns med i 
arbetarskyddsstyrelsens lista över hygieniska gränsvärden för cancerframkallande ämnen. Hos 
människor ger PCB störningar på immunförsvaret. När PCB tas upp i kroppen anrikas det och 
lagras i fettvävnaden. Människor får i sig PCB främst genom maten, men det tas även upp i 
lungorna vid inandning. Foster kan få det genom navelsträngen, om modern har utsatts för 
PCB. För vuxna är det dagliga medelintaget 1-2 pikogram (pikogram = biljondels gram) (Vår 
bostad, 2003). Tillverkning av PCB började på 1920-talet, men användes mest under 50- och 
60-talen. Användning av PCB förbjöds i Sverige 1972. 
 
Om PCB upptäcks i en fastighet är det enligt miljöbalken fastighetsägaren som ska utföra 
sanering av PCB. Kommunernas miljökontor har tillsynsansvaret över att fastighetsägarna 
verkligen inventerar och sanerar PCB. Detta gäller alla byggnader som byggts under åren 
1956 till 1973 då PCB bland annat användes i fogmassor (Brandt och Gröndahl, 2000, N), 
(Vår bostad, 2003). PCB kan finnas i följande produkter: 
 
• Tätning av isolerglasfönster. 
• Kondensatorer i tvättmaskiner. 
• Kondensatorer i lysrörsarmaturer. 
• Kondensatorer i oljepannor. 
• Transformatorolja. 
• Halksäkra golv med kvartssand, även kallad akrydurgolv. 
 
För att veta om ett material innehåller PCB måste prover tas ut för analys i laboratorium. Det 
krävs stor noggrannhet när det gäller renhet vid provtagning för att inte riskera att smitta nästa 
prov (Brandt och Gröndahl, 2000). Om PCB halten är högre än 500 mg/kg måste en 
åtgärdsplan tas fram. Innan saneringen påbörjas ska en anmälan vara gjord till kommunens 
miljökontor. Den ska bland annat innehålla en miljöskyddsplan och en kvalitetssäkringsplan.  
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Hantering 
Saneringspersonalen måste använda heltäckande skyddsdräkt med fläktmatad friskluftsmask 
samt hörselskydd (Persson-Engberg et. al., 1999). Branschrekommendation för 
skyddsåtgärder vid sanering är att 
 
• Alltid använda fläktassisterad mask med gas- och partikelfilter. 
• Använda rak slip med slipstift i innerhörn och inomhus. 
• Rengöra dammsugarens filter ofta. 
• Släppa ut dammsugarens avluft där den inte förorenar andnings luft. 

 
Material som kan vara förorenat med PCB är farligt avfall och måste hanteras enligt aktuell 
lagstiftning SFS 1996:971. Det får inte blandas med annat avfall och det får inte transporteras 
bort från arbetsplatsen av annan än den som har särskilt tillstånd. Journal måste föras över 
avfallet och det måste förpackas, märkas och förvaras på rätt sätt. 
 
För Luleå gäller: Lämnas till verksamhet med särskilt tillstånd t.ex. Orbit Miljölogstik. Slutlig 
destruktion av avfallet görs av Svensk avfallskonvertering AB, SAKAB, vilka är de enda i 
Sverige som har tillstånd att utföra detta. SAKAB destruerar PCB genom förbränning vid hög 
temperatur. Förbränning vid lägre temperatur kan ge bildning av mycket giftiga dioxiner 
(Bygg - och rivningsavfall, 2005). 

2.4.9 Petroleumprodukter 
I dag används petroleumprodukter i vardagliga situationer, så spill och läckage av 
petroleumprodukter på mark och i vattendrag är en alldaglig företeelse. Petroleumprodukter 
kan spridas via grundvattnet. Förtäring av lättflytande petroleumprodukter kan innebära stor 
hälsorisk då det kan lätt glida ner i luftvägarna och ge kemisk lunginflammation. Hudkontakt 
kan ge upphov till brännskada, irritation och klåda. Petroleumprodukter är väldigt 
lättantändliga och hanteringen begränsas av många lagar exempelvis SFS 2003:778 (Tillsyn 
enligt lagen om kemiska produkter) och SFS 1999:381 (Åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor) (Alron, 2006). Vanliga 
petroleumprodukter är: 
 
• Tändvätska, olja för lampor, lacknafta och fotogen. 
• Drivmedel och eldningsolja. 
• Olika typer av oljeavfall, lack, lim, färg och lösningsmedel. 
 
Hantering 
Petroleumprodukter går att återvinna eller energiutvinna. Vid spill av mindre giftiga ämnen 
som bensin och dieselolja omhändertas endast den lättåtkomliga delen, resten får lämnas. 
Petroleumprodukter tas om hand selektivt vid rivning. Skyddsutrustning som ska användas är 
handskar, andningsskydd och skyddsglasögon. Petroleumprodukter får inte blandas med annat 
avfall och får inte transporteras bort från arbetsplatsen av annan än den som har särskilt 
tillstånd. Man måste föra journal över avfallet och det måste förpackas, märkas och förvaras 
på rätt sätt (Alron, 2006). 

 
För Luleå kommun gäller: Lämnas till verksamhet med särskilt tillstånd t.ex. Orbit 
Miljölogstik (Bygg - och rivningsavfall, 2005). 
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3 Resultat 
3.1 Kartläggning av byggnaden. 
För att kunna sätta sig in i problemet anskaffades beskrivningar och ritningar av objektet. 
Dessa ritningar gjorde det lättare att se hur betongstationen är uppbyggd och hur den ser ut 
invändigt. 

3.1.1 Översiktsplan 
Figur 1 är en översiktsplan av Stadsön 1508 och det aktuella rivningsobjektet. De 
kryssmarkerade objekten är de delar (Silo och Ramp) som ska rivas. Hela byggnaden är 1900 
m2 och är indelad i olika typer av verkstadshallar och personalutrymmen. Betongstationens 
area är 55.5 m2 och rampens area är 30.4 m2. 
 

 
Figur 1. Översiktsplan av Stadsön 1508. 

3.1.2 Betongstationen  
Betongstationen består av ett torn som är cirka 20 meter hög, och har yttermåtten 7.5 m 
gånger 4.5 m, se Figur 2. Tornet består av ett fundament i platsgjuten betong, därefter 
kommer två våningar uppbyggda av betongelement och en övre del som består av en 
träregelstomme i tre sektioner med plåtbeklädnad. Inne i tornet är två silos placerade, den ena 
silon (för cement ) är cirka 40 m3 stor och den andra som är större har fyra olika fickor för 
olika ballastmaterial, se Figur 4. Dessa silos måste demonteras innan rivning kan ske eftersom 
de är fästa i betongstationens väggar. På sidan av tornet finns en elevator för silopåfyllning, se 
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Figur 2. Elevatorn används för att transportera upp sand, grus och sten i silon. 
Betongstationen som är byggd år 1975 sitter ihop med en annan del av byggnaden som 
tidigare har använts som sliphall se Figur 23. Figur 4 visar en genomskärning av 
betongstationen där det kan ses hur de två silos ligger i förhållande till varandra. 
 

  
Figur 2 och Figur 3. Betongstationen med sliphall. 
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Figur 4. Betongstation med silos. 

3.1.3 Okulärbesiktning 
En okulärbesiktning av betongstationen gjordes för att försöka hitta eventuella miljöfarliga 
material i rivningsobjektet. Vid okulärbesiktningen av rivningsobjektet, konstaterades det att 
byggnaden är uppbyggd i olika våningssektioner runt silon. Se Figur 5 samt Bilaga C för mer 
information. Silon var själva fästet för alla de fyra övre våningsplanen och bottenvåningen 
utgjorde fundament för resten av byggnaden.  
 

 
Figur 5. Betongstationens fästen i silon. 
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Det verkade vid en första anblick som att det inte fanns något miljöfarligt material, möjligen 
kunde en mätare i kontrollrummet innehålla kvicksilver, se Figur 6. Detta är vanligt för 
många äldre mätinstrument. Eftersom projektet har avgränsats till att enbart titta på 
byggnadsdelen gjordes ingen vidare undersökning om sådant var fallet. 
 

 
Figur 6. Instrumentstation med olika mätare. 

 
Då taket besiktades hittades mögel. Taket har inte hållit tätt och fukt har kommit in i 
bjälklaget vilket har medfört att taket har börjat ruttna och bärigheten försvagats, se Figur 7. 
De bruna fläckarna i innertaket är bevis på att fukt har kommit igenom och mögel har bildats.  
 

 
Figur 7. Taket angripet av mögel, bruna fläckar har uppstått och taket buktar in. 

3.2 Materialinventering 
För att kunna beräkna hur mycket material som uppstår vid rivningen av objektet har en 
inventering genomförts. I Tabell 1 finns en beräkning av hur mycket löst material som skulle 
bildas vid rivning av det aktuella objektet. Detta är de totala mängderna av de vanligaste 
materialen som betongstationen består av. Detta är viktigt att veta för att till exempel 
kalkylering av deponeringskostnader ska kunna genomföras. Listan skall läsas enligt 
exempel: Trä = 17,7 m3 till en vikt av 14 ton.  
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Tabell 1. Rivningsmaterial i m3 samt vikt. 

Material Mängd Vikt 
 m3 ton 

Betong 94 250 
Armering X 3,7 

Trä 17,7 14 
Stål 0,2 1,8 

x= ej uträknat värde. 
 

Byggnaden består av fler material än de som förekommer i Tabell 1. En fullständig 
sammanställning av de material som har påträffats i byggnaden finns i Bilaga B och 
mängderna av dessa material finns i Bilaga D. 
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4 Rivningsmetoder 1-3 
I detta kapitel finns de förslag på rivningsmetoder som bör gå att använda till rivning av det 
aktuella objektet. Namnen på de olika metoderna är påhittade för att minska risken att de 
blandas ihop med varandra, och används inte i rivningsbranschen. De namn som valts är 
Grävmaskinsmetoden, Selektivmetoden och Kranmetoden 1 respektive Kranmetoden 2.  

4.1 Kranmetoden 1 
Kranmetoden 1 går ut på att lyfta ner delar av betongstationen med hjälp av en mobil lyftkran 
och sedan demontera delarna selektivt på marken. En mobil kran som är möjlig att använda 
visas i Figur 8. 
 

 
Figur 8. Mobil lyftkran i arbete (www.havator.se). 

4.1.1 Arbetsmoment 

Våningssektionerna på den aktuella byggnaden lyfts ned sektionsvis med hjälp av en mobil 
kran och demonteras sedan på marken. Moment 1 blir då att fästa våningssektionen (i bärande 
byggnadsdel) i kranen och därefter manuellt lossa bultar och andra fästanordningar som sitter 
på insidan av betongstationen. I moment 2 lyfts våningssektioner eller lemmar ned på marken 
för vidare selektiv demontering och sortering. Platsgjuten betong krossas med en skrotare. 
Fästena för väggar och silos sitter inne i byggnaden, vilket gör att det går att undvika en hel 
del höghöjdsarbeten. 

http://www.havator.se
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4.2 Kranmetoden 2 
Arbetsmomenten och resurserna för denna metod är exakt desamma som för Kranmetoden 1, 
men istället för att selektivt demontera nere på marken så tas hela lemmar (väggpartier) ner 
och lämnas hela för återanvändning. Detta innebär en snabbare rivning.  

4.2.1 Resurser för Kranmetoden 1 och 2 
Detta är en lista på vilka typer av resurser som behövs för att kunna demontera 
rivningsobjektet med Kranmetoden 1 och 2 (Persson-Engberg et. al., 1999). 
 
• Demontörer. 
• En höglyftare med korg, samt en mobilkran för nedlyftande av sektioner. 
• En skrotare. 
• Lastbil för transporter. 
• Separat strömtillförsel. 
• Materialupplag. 
• Utrymme för eventuell bearbetning av rivet material. 
• Interna transporter (arbetsområde för kran). 
• Containerplacering. 
• Skyddsanordningar. 
• Avskärmning mot omgivning. 

4.3 Grävmaskinsmetoden  
Byggnaden kan även rivas mekaniskt med grävmaskin, se Figur 9. Dessa maskiner finns i 
olika storlekar och kan utföra allt från mindre till större jobb, och kan förses med olika 
verktyg för att anpassas för det aktuella rivningsobjektet. Dessa maskiner kan då bila, fräsa, 
krossa eller klippa sönder rivningsobjektet. De är speciellt väl anpassade för att riva 
betongkonstruktioner.  
 

 
Figur 9. Grävmaskiner med olika verktyg för rivningsarbeten. 

4.3.1 Arbetsmoment 
Arbetsmomenten blir att först ta bort plåtar runt byggnaden. Sedan måste väggarna rivas en i 
taget för att inte skada silos. Väggarna högst upp ska rivas först, sedan måste fästen mellan 
väggar och silos klippas av. När alla väggarna är nere och silos tagits bort sätts en 
hydraulhammare på grävmaskinen och skrotning av fundamentet kan ske. 
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4.3.2 Resurser  
För att kunna utföra själva rivningen med Grävmaskinsmetoden behövs (Persson-Engberg et. 
al., 1999) : 
 
• Demontörer. 
• En större grävmaskin. 
• Lastbil för transporter. 
• Separat strömtillförsel. 
• Uttag för vatten. 
• Materialupplag. 
• Utrymme för eventuell bearbetning av rivet material. 
• Interna transporter (arbetsområde för grävmaskin). 
• Containerplacering. 
• Skyddsanordningar. 
• Avskärmning mot omgivning. 

4.4 Selektivmetoden  
Denna metod går ut på att demontörer först bygger en byggnadsställning runt betongstationen 
och sedan rivs byggnaden uppifrån och ned. Sista våningarna måste dock tas med maskiner då 
dessa består av betong. 

4.4.1 Arbetsmoment 
Först måste en ställning byggas se Figur 10. Därefter de tre översta våningarna kan rivas 
manuellt på plats. Våning 2 och 3 är byggda av betongelement och kan därför återanvändas. 
Dessa lyfts lättast ned med hjälp av mobilkran. Fundamentet samt betongrampen rivs 
maskinellt med hjälp av skrotare. Dessa kan inte återvändas.  

 
 

Figur 10. Exempel på ställning för bygg och rivningsjobb (www.zipup.se). 

http://www.zipup.se
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4.4.2 Risknivå 
Byggnadsställningar ska ha skyddsräcke och rasskydd. Om området nedanför är avspärrat 
borde det inte vara någon större risk att demontörer uppe på ställningen tappar något på 
personer eller materiel nedanför ställningen. Möjlighet att koppla livlina finns på 
byggställningar, men vissa risker vid höghöjdsjobb finns dock alltid. 

4.4.3 Resurser 
För att kunna utföra själva rivningen med selektivmetoden behövs (Persson-Engberg et. al., 
1999): 
 
• Demontörer. 
• Byggnadsställning, samt en mobilkran för nedlyftande av betongelement. 
• Höglyftare för material transport samt hjälp vid ställningsbygget. 
• Lastbil för transporter. 
• Separat strömtillförsel. 
• Uttag för vatten. 
• Material upplag. 
• Utrymme för eventuell bearbetning av rivet material. 
• Interna transporter (arbetsområde för kran eller grävmaskin). 
• Containerplacering. 
• Skyddsanordningar. 
• Avskärmning mot omgivning. 
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5 Jämförelse av kostnader och tider 
I detta kapitel görs en jämförelse mellan kostnaderna för de olika rivningsmetoderna för att 
försöka åskådliggöra om någon metod skiljer sig från de övriga. I Tabell 2 visas skillnader 
mellan de olika rivningsmetoderna. Jämförelsen grundas på hur lång tid olika arbetsmoment 
tar i dagar och timmar samt hur mycket de olika aktiviteterna kostar. Beräkningar av 
tidsåtgång för de olika metoderna visas i Bilagorna G, H samt I. En sammanställning av 
resultaten av beräkningarna finns i Bilaga J.  

Tabell 2. Kostnader och tidsåtgång för de olika metoderna. 

Aktivitet Kranmetoden 
1 

Kranmetoden 
2 

Grävmaskins-
metoden 

Selektiv-
metoden 

 timmar timmar timmar timmar 

Demontörer 144 112 96 224 
Höglyftare 56 40 40 96 

Grävmaskin 24 24 56 32 
Mobilkran 24 16 - 8 

Lastbil 96 64 8 96 
     

Metodpris i kr 240000 180000 220000 290000 
     

Arbetsdagar 11 9 8 16 
 
Figur 11 och Figur 12 visar skillnaderna i kostnader och tidsåtgång mellan de olika 
rivningsmetoderna.  
 

 
Figur 11. Kostnader för de olika rivningsmetoderna. 
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Figur 12. Tidsåtgång i dagar för rivningsmetoderna. 
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6 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel diskuteras hur väl syftet, målen och kraven med rapporten uppfyllts. Åsikter 
och funderingar som projektgruppen har haft under sitt arbete med denna rapport beskrivs. 
Rivningsmetodernas fördelar och nackdelar tas fram och slutligen görs ett val av 
rivningsmetod.  

6.1 Val av metod 
Hur ska då rätt rivningsmetod väljas? Vilka faktorer måste räknas in? Då man ska välja 
rivningsmetod måste vissa faktorer tas med i beräkningarna. Generellt kan säjas att 
byggnadens egenskaper och material, samt vilken typ av grund som byggnaden står på är det 
som styr val av rivningsmetod, men även följande faktorer bör vägas in: 
 
• Kostnader och tidsåtgång. 
• Myndighetskrav, exempelvis källsortering. 
• Materialsammansättning och separerbarhet. 
• Tidigare beslut om omhändertagande av material. 
• Byggnadens och rivningsplatsens fysiska egenskaper. 
• Avfallshantering. 
 
Nedan följer en djupare förklaring på varje uppräknad faktor. Faktorerna är i detta fall 
beskrivna för det aktuella rivningsobjektet, då varje byggnad är unik och alla byggnad har 
olika egenskaper. 

6.1.1 Kostnader och tidsåtgång 
I Tabell 3 visas totalkostnaden för de olika rivningsalternativen om allt material lämnas på 
deponi. Den första summan ovanifrån är rivningskostnaden den andra summan är den totala 
kostnaden vid deponering av allt material, och den sista (i fet stil) är den totala kostnaden för 
rivning och totaldeponering. Deponeringskostnader för Sunderby Avfallsanläggning finns i 
Bilaga K. För Grävmaskinsmetoden har det antagits att materialet lämnas osorterat till deponi. 
Tidsåtgången är svår att beräkna exakt, men ett försök gjordes med hjälp av BK2005. Dessa 
siffror verkade dock inte stämma, se Bilaga E och F för mer information. 

Tabell 3. Kostnader vid total deponi. 

Kranmetoden 1 Kranmetoden 2 Grävmaskin Selektivt 
240000 180000 220000 290000 
170000 170000 320000 170000 
410000 350000 540000 460000 

 
I Tabell 4 visas kostnaden för de olika rivningsmetoderna och vad det går att tjäna på att 
återanvända de olika materialen. Den första summan ovanifrån är den totala 
rivningskostnaden om allt deponeras. Deponeringskostnaden för de olika materialen dras 
sedan av från denna summa. Med grävmaskinsmetoden kommer man ej att kunna återanvända 
trä, isolering och stål, så därför blev summan noll. Träväggarna kan endast återanvändas om 
de demonteras med Kranmetoden 2. Då taket var så fuktskadat att det inte går att återanvända 
i någon av metoderna, därför räknas en särskild deponeringskostnad ut. I summan ingår 
trämaterialet i taket, tjärpapper samt isolering. Kostnaden för Grävmaskinsmetoden blev noll 
på grund av att allt material utom betong går på deponi. 
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Tabell 4. Kostnader om återanvändning sker i största möjliga utsträckning. 

 Kranmetoden 
1 

Kranmetoden 
2 

Grävmaskin Selektiv 

Allt material deponeras 410000 350000 540000 460000 
Btg element återanv -23075 -23075 -23075 -23075 
Trä, isolering och stål återanv -6520 -6520 0 -6520 
Träväggar återanv 0 -350 0 0 
Platsgjuten btg återanv -139425 -139425 -139425 -139425 
Deponi av takmtrl 2200 2200 0 2200 
     
Totalkostnad 243180 182830 377500 293180 
 
Enligt Tabell 4 ovan så är Kranmetoden 2 den billigaste metoden. Detta beror främst på att 
den spar mycket tid då liten mängd demontering ingår i arbetsmomenten, men den blir även 
billigare än de övriga på grund av att det mesta materialet går att återanvända. 

6.1.2 Myndighetskrav 
Med detta menas de krav som ställs av kommunen eller andra myndigheter. I detta fall är 
Luleå kommuns krav att öka återvinningen, minska avfallsmängderna, minska andelen farligt 
avfall samt förbättra omhändertagandet av avfallet. 
 
Då det gäller återanvändning så är det Kranmetoden 2 som är bästa valet vid rivning. 

6.1.3 Materialsammansättning och separerbarhet 
Med detta menas de typer av material som rivningsobjektet består av, men även hur de 
material som finns i byggnaden är knutna till varandra och hur svårt det är att separera dem. 
Till exempel sitter det armeringsjärn i de flesta betongväggar. Byggnaden består mestadels av 
betong och då betong är ganska hård att riva samt tung att frakta kan betongen med fördel 
krossas och sparas hos Stålsmide i Luleå AB som framtida fyllningsmaterial. En annan 
motivering till valda lösningar var att byggnaden i sig innehåller rätt mycket cementdamm 
som lätt sprids med luften. Eftersom det finns en närliggande fastighet kan det uppstå skador 
eller skönhetsfel på den om rivningen sker allt för snabbt. Cementdammet kan även orsaka 
blekningar och fläckar på närbelägna fordon. 
 
Här kan det tyckas att det vore Grävmaskinsmetoden som är bästa valet, men eftersom 
byggnaden är byggd i etapper så kan Kranmetoden 2 användas med fördel. 

6.1.4 Tidigare beslut om omhändertagande av material 
Vad som menas med detta är vilka tidigare beslut som tagits angående rivningsmaterialen, 
och om det står något i papperen som mottagits vid ansökan om rivning. Finns det med i 
rivningshandlingarna skall dessa ses som direktiv och följas. Mer information om 
rivningshandlingar finns i Bilaga L. 
 
Eftersom att det finns en återvinningsstation i Luleå kommun är det bästa miljövalet 
återvinning av material. Allt rivningsmaterial som kan återvinnas ska lämnas till 
återvinningsstation, material som kan återanvändas bör användas till detta. Avfall skall 
skickas till närmaste avfallsanläggning, vilket i detta fall är Sunderby avfallsanläggning. 



 27 

6.1.5 Byggnaden och rivningsplatsens fysiska egenskaper 
Är objektet litet, stort, brett eller smalt? Vilken typ av byggnad är det? Industrilokal, 
samlingslokal eller bostadshus? I detta fall rör det sig om en hög industrilokal som är ca 20 m 
hög. Detta kan leda till vissa problem med helt maskinell rivning. 

6.1.6 Avfallshantering 
Att tänka på i detta fall är hur avfallet ska tas omhand. Enligt Sigfrid (1995) så finns följande 
prioritetsordning för avfall: 
 
• Återanvändning. 

Materialet återanvänds till annan byggnation. Exempel kan vara fönster, lemmar, 
stålbalkar osv. 

• Återvinning. 
Sker genom smältning, krossning eller annan fragmentering och blir sedan nya produkter. 
Exempel: papper och plaster 

• Energiutvinning. 
Material som man inte har nytta av bränns och energin som bildas utnyttjas för till 
exempel fjärrvärme. 

• Deponering. 
Sker med material som inte passar in i ovanstående punkter. Detta benämns avfall. 

• Farligt avfall. 
Se litteraturstudie för mer information om farligt avfall. 

 
Avfallshantering är en orsak till att man inte enbart bör välja rivningsmetod utifrån 
kostnaderna för respektive rivningsmetod. Till exempel med Selektivmetoden och 
Kranmetoden 1 och 2 så minskar de kostnader som uppstår för deponi väsentligt, då det mesta 
av materialet som tas ned kan sorteras och återvinnas. Deponeringspriserna för osorterat avfall 
är betydligt högre än för sorterat, så ju mer som går att återanvända desto billigare blir 
rivningen. 

6.1.7 Fördelar och nackdelar  
För att göra en jämförelse mellan de olika rivningsalternativen skapades en tabell med för- 
och nackdelar med de olika metoderna, och sedan gjordes en ekonomi- och tidskalkyl på de 
olika metoderna. Detta gjordes med hjälp av BK2005, men projektgruppen insåg snabbt att 
dessa kalkyleringar inte var anpassade för ett sådant här stort projekt, då arbetet enligt 
BK2005 skulle ta över 1000 arbetstimmar, vilket sågs som rätt orealistiskt. Arbetstider letades 
på Internet men det fanns inga värden på hur lång tid som dessa arbeten kunde ta. Då 
projektgruppen har kompetens från byggbranschen och vet hur svårt det är att uppskatta tider 
gjordes en uppskattning som kan ge en fingervisning av vilken tidsrymd det kan röra sig om. I 
Tabell 5 finns en lista på de fördelar och nackdelar som ansågs betydande för de olika 
rivningsförslagen. 
 
Efter övervägning av resultatet av jämförelsen tyckte projektgruppen att Kranmetoden 2 var 
det alternativ som var bäst. Detta främst på grund av att byggnaden var uppbyggd i lemmar, 
vilka projektgruppen menar går att återanvända. Det finns cirka 70 meter träelement och 46 
meter betongelement som kan vara lämpliga för exempelvis stallbyggnad, förråd, garage mm. 
Företaget lär visserligen inte kunna få någon större förtjänst av att sälja lemmarna, men de 
slipper i alla fall deponikostnaden och eventuella demonteringskostnader. 
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Tabell 5. Fördelar och nackdelar som ansågs betydande för de olika rivningsförslagen. 

Kranmetoden Grävmaskinmetoden Selektivmetoden 
Fördelar 

Snabb nedmontering då man tar 
ned väggelementen på samma sätt 
som den blev uppbyggd på. 

Snabb demontering Sorteringen av material sker direkt 

Trä och betongelementen går att 
återanvända 

Kräver inte så mycket 
rivningspersonal 

Skonsam rivningsmetod 

Lite material som behöver 
deponeras  

Ingen mobilkran behövs Låg ljudnivå 

Säkert för personalen Säkert för personalen Material går att återanvända 
Skonsam rivningsmetod  Betongelementen går att 

återanvända 
   

Nackdelar 
Kräver kostsamma maskiner Material går ej att återanvända Lång demonteringstid 
Lagringsplats för material krävs Stora volymer rivningsavfall Mycket personal krävs 
Platskrävande Platskrävande Ställningsbyggande krävs 
 Hög ljudnivå Träelementen går ej att återanvända 
 Mycket damm Många moment i rivningen 
 Kan skada silon Fallrisk för personal 
 Transporter Lagringsplats för material 
 
Taket var den byggnadsdel som var i dåligt skick, vilket beror på att ytskiktet inte hållit tätt 
vilket har lett till att isolering och trämaterial börjat mögla. Det bör därför transporteras till 
Sunderby avfallsanläggning för deponi mot avgift. 
 
Det platsgjutna fundamentet skall rivas maskinellt med hjälp av grävmaskin, vilket gäller för 
alla tre alternativen, främst på grund av att det inte är ekonomiskt och tidsmässigt försvarbart 
att riva den manuellt med handhållna maskiner. Förslagsvis tycker projektgruppen att det 
bästa för Stålsmide i Luleå AB är att själv tillvarata betongen och eventuellt sälja den som 
fyllningsmaterial eller till och med ge bort den i stället för att betala deponikostnad för att bli 
av med den. 
 
Från den platsgjutna delen ska armeringen separeras från betongen och levereras till någon av 
ortens metallåtervinningsföretag, som även betalar för materialet. Eventuellt kan Stålsmide i 
Luleå AB själva ta tillvara på stålskrotet, eftersom de har egna containers för just stål som 
skall återvinnas.  
 
Kostnadsberäkning för Kranmetod 2 visar att rivningen av objektet med denna metod bör 
kosta mellan 180000 och 240000 kr, och bör ta ca 9-11 arbetsdagar. Det var lärorikt att ta 
fram kostnader, då vi snart insåg att BK2005 inte fungerade på rivningar även om det fanns 
ROT-kostnader (Rivnings- och tillbyggnadskostnader) och tidsåtgång. BK2005 kanske funkar 
bättre till mindre projekt. 
 
Det har även varit väldigt lärorikt att undersöka vilka typer av byggnadsmaterial som fanns i 
byggnaden och göra litteraturstudie om farligt avfall och olika rivningstekniker. Det har också 
varit mycket spännande att själva få lägga upp och styra vårt eget arbete. 
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6.2 Slutsats 
Utifrån en jämförelse av de olika rivningsmetoderna tyckte projektgruppen att Kranmetoden 2 
var det alternativ som var bäst. Detta beslut baserades främst på att byggnaden var uppbyggd i 
lemmar, vilka projektgruppen menar går att återanvända. Vår bedömning är att 
rivningsobjektet inte innehåller några riskmaterial, utan är uppbyggd av konventionella 
byggnadsmaterial som, betong, trä, glasull, plåt och tjärpapper och därför så kan det mesta av 
byggnadsdelarna återanvändas.  
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BILAGA A. Miljöbalken 
Detta är det avdelningar och kapitel som går att hitta i Miljöbalken. Första avdelningen 
innehåller de grundläggande krav och rekommendationen som gäller vid alla ROT arbeten. 
 
Avdelning 1  
Övergripande bestämmelser 
 
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 
2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. 
3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden 
4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i 
landet 
5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 
6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 
 
Avdelning 2 
Skydd av naturen 
 
7 kap. Skydd av områden 
8 kap. Särskilda bestämmelser om skydd för djur- och växtarter 
 
Avdelning 3. 
Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter.  
 
9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
10 kap. Förorenade områden 
11 kap. Vattenverksamhet 
12 kap. Jordbruk och annan verksamhet 
13 kap. Genteknik 
14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer 
15 kap. Avfall och producentansvar 
 
Avdelning 4. 
Prövningen av mål och ärenden. 
 
16 kap. Allmänt om prövningen 
17 kap. Regeringens tillåtlighetsprövning 
18 kap. Regeringens prövning av överklagade avgöranden m.m. 
19 kap. Förvaltningsmyndigheternas och kommunernas prövning 
20 kap. Domstolar 
21 kap. Mål i miljödomstol 
22 kap. Förfarandet vid miljödomstolarna i ansöknings mål 
23 kap. Rättegången i Miljööverdomstolen och Högsta domstolen 
24 kap. Tillstånds giltighet, omprövning m.m. 
25 kap. Rättegångskostnader och liknande kostnader 
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Avdelning 5. 
Tillsyn m.m. 
 
26 kap. Tillsyn 
27 kap. Avgifter 
28 kap. Tillträde m.m. 
 
 
Avdelning 6. 
Påföljder. 
 
29 kap. Straffbestämmelser och förverkande 
30 kap. Miljösanktionsavgifter 
 
Avdelning 7 
Ersättning och skadestånd m.m. 
 
31 kap. Ersättning vid ingripanden av det allmänna och vid tillståndsprövning av 
vattenverksamhet m.m. 
32 kap. Skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda anspråk 
33 kap. Miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring 
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BILAGA B Materialinventering våning (1-5) 
Cheklista för material Ort/Datum Luleå/gammelstad 060323

Betongstation gamla peruzzaros konstgjuteri.
Placering Material
Bottenplan 1
Väggar Platsgjuten betong

Golv Betong 300mm

Fasta inventarier Elcentral , kablar

Plan 2
Väggar Väggar av Pefabricerade betongelement

Öpnning mot verkstaden Samt dörr 2m mot väst
Golv Betongvalv 300mm

Fatsa inventarier Betong blandare, manöverrum,elkablar,lampor. 

Okända ämnen Kemikalier (Oxiol) skddsfil för betongformar.
(Melcret TB101) Plastificierat flyttilsats

Fönster 4st 1200x1200mm

Mellan vägg 4m 45x70 cc600 spånskive beklädd + isolerad 

Dörr Trä dörr 90x210 Trä dörr 2x210

Plan 3
Väggar Trästomme klädd invändigt med 6m aluminium plåt och 16m med 

masonit stomme av 50x200 cc600 isolerad utvändigt masonit som
vindskydd 35x70spikläkt samt fassad av plåt typ (TRP)

Golv Trägolv 4x2,5m upplagd på träbjälkar (tak till manöverrum) .
Isolerad resaterande golv byggt av gallerdurk.

Fatsa inventarier Stål silo början elkablar, lampor

Plan 4
Väggar Trästomme klädd invändigt med 6m aluminium plåt och 16m med 

masonit stomme av 50x200 cc600 isolerad utvändigt masonit som
vindskydd 35x70spikläkt samt fassad av plåt typ (TRP)

Golv Saknas endast spiraltrappa.

Fatsa inventarier Stål silo, elkablar, lampor

Plan5
Väggar Trästomme klädd invändigt men aluminium plåt. 

Stomme av 50x200 cc600 isolerad utvändigt masonit som
vindskydd 35x70spikläkt samt fassad av plåt typ (TRP)

Golv Stålgolv 4mm fastsatt med vinkeljärn motytterväggarna
Och fastsvetsad i de bägge silona.

Fönster 4st 1200x1200mm

Yttertak
Tak Tak uppbyd enligt följande inifrån räknat 1)slät aluniniumplåt, 

2) 25x100mm råspont 3) 50x200mm Takbjälkar, 
4) 25x100mm råspont, 5) Tjärpapper 5mm.
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Cheklista Datum/Underskrift
Fastställning av farliga avfall av inventering på plats. Å-d-m 06-03-23
Följande material/Ämnen kommer att ingå i besiktningen.
Asbets Asb Objekt
Bly Bly Stålsmide i Luleå Ab
BrandskyddsanordningarBrand Peruzzaros konstgjuteris gamla lokaler (betongstation)
CFC CFC Hantverksvägen 18 
Förorenade byggnadsmaterialFöro 95433 Gamelstad
Hussvamp eller virkes angreppHussv
Kvicksilver Kvick
PCB PCB
Virkesförstörande ohyraVirkin

Placering Asb Bly Brand CFC Föro Hussv Kvick PCB Virkin Övrigt 
Bottenplan O O O O O O O O O X
Övrigt Elcentral, matarkablar och belysning (vanliga gödlampor) 

Placering Asb Bly Brand CFC Föro Hussv Kvick PCB Virkin Övrigt 
Plan 1 O O O O O O O ? O X
Övrigt Manöver bord, elkablar,belysning, luftporbildande medel dunkar.

Placering Asb Bly Brand CFC Föro Hussv Kvick PCB Virkin Övrigt 
Plan 2 O O O O O O O ? O X
Övrigt Elkablar,belysning, luftporbildande och flyttilsats medel dunkar.

Placering Asb Bly Brand CFC Föro Hussv Kvick PCB Virkin Övrigt 
Plan 3 O O O O O O O O O X
Övrigt Elkablar,belysning.

Placering Asb Bly Brand CFC Föro Hussv Kvick PCB Virkin Övrigt 
Plan 4 O O O O O O O O O X
Övrigt Elkablar,belysning.

Placering Asb Bly Brand CFC Föro Hussv Kvick PCB Virkin Övrigt 
Plan 5 O O O O O O O O O X
Övrigt Elkablar,belysning.

Placering Asb Bly Brand CFC Föro Hussv Kvick PCB Virkin Övrigt 
Tak O O O O O X O O O O
Övrigt X Taket håller på att rasa ned pga läckage.

  

BILAGA C. Checklista vid okulärbesiktning  
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BILAGA D. Mängdförteckning  
Bottenplan 

Material Storlek      L       H     A Kubik Antal Tot Tot. L
Betong (m) (m) (m) (m^2) (m^3) (st) (m^3) (m)
Pelare Pelare typ1 0,64 4,2 2,688 4 10,752

Pelare typ2 0,48 4,2 2,016 2 4,032
Väggar Betongstation 0,25 7,4 4,2 31,08 7,77 1 7,77

Lastficka 0,25 12,7 3,3 41,91 10,4775 1 10,478
Stödmur 0,25 7,5 1,875 1 1,875

Platta Betongstation 5 8,5 0,3 42,5 12,75 1 12,75
Lastficka 0,3 3,9 3,35 13,07 3,9195 1 3,9195
Ramp 3,8 8 0,2 30,4 6,08 1 6,08
Stödmur 0,3 5 1,5 1 1,5

Betong
Total kubik 59,156
Ton per kubik 2,65
Summa total ton 156,76

Material Storlek      L       H     A Kubik Antal Tot Tot. L
Armering    (Järn) (m) (m) (m) (m^2) (m^3) (st) (m^3) (m)
Pelare Stående i pelare 0,012 4,5 12 324

Bygglar 0,01 3 23 276
Bygglar 0,01 2,8 23 128,8

Väggar Stående 0,01 4,2 76 319,2
Liggande 0,01 7,4 44 325,6

Platta Längstgående 0,01 8,45 56 473,2
Tvärgående 0,01 4,95 86 425,7
Ramp (Längstg) 0,008 8 26 208
Ramp (Tvärsg) 0,008 3,75 55 206,25

Lastficka (väggdel)Stående 0,01 3,25 127 412,75
Liggande 0,01 12,5 34 425

Lastficka (platta)Tvärsgående 0,012 3,3 40 132
Längstgående 0,012 3,85 34 130,9

Armering                Dim         Ton/m     m Tot ton Total längder i m

0,008 0,000433 414,3 0,179 Total längd 08 mm 414,25
0,01 0,000667 414,3 0,276 Total längd 10 mm 2786,3

0,012 0,000933 2786 2,6 Total längd 12 mm 586,9
Summa 3,055 3787,4

Material Storlek      L       H     A Kubik Antal Tot Tot. L
Övrigt (m) (m) (m) (m^2) (m^3) (st) (m^3) (m)
Övrigt Elcentral x 1,5 1,5 x x 1 x x
Port Trä 0,05 2,5 2 1  
 
 



 

 VI 

Våning 1
Material Storlek      L       H     A Kubik Antal Tot Tot. L

Betong /Armering (m) (m) (m) (m^2) (m^3) (st) (m^3) (m)
Valv Platsgjuten 4,5 7,5 0,3 33,75 10,125 1 9,325 *
Armering Längstgående 0,012 7,45 46 342,7
Armering Tvärgående 0,012 4,45 76 338,2
Yttervägg  element 0,24 7,05 2,25 15,86 3,807 2 7,614
Yttervägg  element 0,24 4,55 2,25 10,24 2,457 2 4,914

* Total kubik minskar pga. Ursparning -0,8 m^3

Betong Totala kubik 22,653
Ton per kubik 2,65
Summa tot/ton 60,03

Armering Armering 12 mm/m 680,9
 Armering ton 0,6353

Material Storlek      L       H     A Kubik Antal Tot Tot. L
Mellanvägg (m) (m) (m) (m^2) (m^3) (st) (m^3) (m)
Spånskiva Trä 0,012 8,15 2,25 18,34 0,22005 1 x x
Liggande Trä 0,05*0,075 4,075 0,305 2 8,15
Stående Trä 0,05*0,075 2,16 0,0648 8 17,28
Isolering Glasull 0,7 9,16 6,412 1 6,412

Trä Trä kubik tot 7,0019
Trä ton/m3 0,8

Tot ton 5,6015

Material Storlek      L       H     A Kubik Antal Tot Tot. L
Tak (m) (m) (m) (m^2) (m^3) (st) (m^3) (m)
Spånskiva Trä 0,012 4,075 2,4 9,78 0,11736 1 x x

Trä Kubik total 0,1174
 Ton/m3 0,8

Totalt ton 0,0939

Material Storlek      L       H     A Kubik Antal Tot Tot. L
Övrigt (m) (m) (m) (m^2) (m^3) (st) (m^3) (m)
port Trä 0,05 2,5 2,2 1
Innerdörr Trä 0,05 0,9 2,1 1
Fönster Glas 1,2 1,2 3
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Våning 2

Material Storlek      L       H     A Kubik Antal Tot Tot. L

Betong/Armering (m) (m) (m) (m^2) (m^3) (st) (m^3) (m)
Yttervägg Betong 0,24 7,05 2,25 15,86 3,807 2 7,614
Yttervägg Betong 0,24 4,55 2,25 10,24 2,457 2 4,914
Golv Spontat trä 0,035*0,1 4,075 2,4 9,78 0,3423
Bjälkar Trä 0,05*0,2 2,5 0,2 8 1,6
Isolering Glasull 0,2 4,075 2,4 9,78 1,956

Betong Totala kubik 12,528
Ton/m3 2,65

Summa tot/ton 33,199
Trä Total kubik 1,9423

Vikt trä/ton 1,5538

Material Storlek      L       H     A Kubik Antal Tot Tot. L
Övrigt (m) (m) (m) (m^2) (m^3) (st) (m^3) (m)

Våning 3 och 4

Material Storlek      L       H     A Kubik Antal Tot Tot. L

Yttervägg (m) (m) (m) (m^2) (m^3) (st) (m^3) (m)
Stående (L) Trä 0,05*0,2 2,8 0,028 26 0,728
Stående (K) Trä 0,05*0,2 2,8 0,028 18 0,504
Liggande Trä 0,05*0,2 x x x 0,696 1 69,6
Spikreglar Trä 0,035*0,07 4,55 0,011148 7 0,078
Spikreglar Trä 0,035*0,07 7,55 0,018498 7 0,1295
Isolering Glasull 0,2 23 2,8 64,4 12,88
Masonit Trä 0,005 24,2 2,9 70,18 0,3509
Masonit Trä (inne) 0,005 22 2,9 63,8 0,319
Slät plåt Stål 0,0005 6 2,9 17,4 0,0087
Fasad plåt Stål 0,0005 24,2 2,9 70,18 0,03509
OBS!.  Värden dubblas.(Två våningar) Stål = 8000kg/m3

Trä Vägg kubik tot 5,6108
Ton/m3 0,8
Tot ton 4,4887

Stål Antal kubik 0,0876
 vikt i ton 8
 Totalt ton 0,7006

Material Storlek      L       H     A Kubik Antal Tot Tot. L
Övrigt (m) (m) (m) (m^2) (m^3) (st) (m^3) (m)
Trappa                 Stål 1
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Våning 5

Material Storlek      L       H     A Kubik Antal Tot Tot. L

Yttervägg (m) (m) (m) (m^2) (m^3) (st) (m^3) (m)
Stående (L) Trä 0,05*0,2 2,8 0,028 26 0,728
Stående (K) Trä 0,05*0,2 2,8 0,028 18 0,504
Liggande Trä 0,05*0,2 x x x 0,696 1 69,6
Spikreglar Trä 0,035*0,07 4,55 0,011148 14 0,1561
Spikreglar Trä 0,035*0,07 7,55 0,018498 14 0,259
Isolering Glasull 0,2 23 2,8 64,4 12,88
Masonit Trä 0,005 24,2 2,9 70,18 0,3509
Masonit Trä (inne) 0,005 22 2,9 63,8 0,319
Slät plåt Stål 0,0005 22 2,9 63,8 0,0319 2 0,0638
Fasad plåt Stål 0,0005 24,2 2,9 70,18 0,03509 2 0,0702

Trä Kubik totalt 3,0129
Ton/m3 0,8

Totalt ton 2,4103
Stål Antal kubik 0,134

Vikt/ton 8
Totalt antal ton 1,0718

Material Storlek      L       H     A Kubik Antal Tot Tot. L
Tak (m) (m) (m) (m^2) (m^3) (st) (m^3) (m)
Bjälkar Trä 0,05*0,2 4,5 x 34,35 0,045 14 0,63 63
Upapp Tjärpapp 0,003 7,55 4,55 34,35 0,103058 1
Öpapp Tjärpapp 0,005 7,55 4,55 34,35 0,171763
Råspont Inner trä 0,025*0,1 4,06 7,06 28,66 0,71659
Råspont Ytter trä 0,025*0,1 4,6 7,6 34,96 0,874
Masonit Inner trä 0,005 4,06 7,06 28,66 0,143318
Isolering Miniralull 0,2 4,5 7,5 33,75 6,75

Material Storlek      L       H     A Kubik Antal Tot Tot. L
Övrigt (m) (m) (m) (m^2) (m^3) (st) (m^3) (m)
Fönster Glas/Trä 1,2 1,2 x x 4 x x
Taklucka Stål 0,6*0,6 1  
 

Summering av mängder 
 Material Total mängd 
 m3 ton 
Betong  94,3 250 
Armering x 3,7 
Trä 17,7 14,1 
Stål 0,2 1,8 
Spånskiva 0,3 0,3 
U-papp 0,1 x 
Ö-papp 0,2 x 
Isolering 38,9 1,0 
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BILAGA E. Rivningstider enligt Byggmästarens 
kostnadskalkylator 
Denna lista har gjorts med hjälp av (BK2005) för att kunna bestämma tidsåtgång för rivning 
av byggnad. I tidsåtgången är städning inräknat,(10-15)% påslag för avfall och restprodukter 
kan tillkomma.  
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BILAGA F. Tidsåtgång enligt BK2005 
Beräkning av att riva objektet enligt BK 2005 ger en tidsåtgång på över tusen timmar, något 
måste vara fel.  
 
Tidsåtgång enligt BK 2005. 
 
 Material Mängd Tidsåtgång Total tid 

 m2 antal tim/m2 tim/st tim 
Platta på mark 200 mm 30,4  2,5  76 
Platta på mark 300 mm 60,6  3,5  212 
Betongbjälklag 33,8  4  135 
Betongväggar 200 mm 7,5  3  22 
Betongväggar 250 mm 73  4  292 
Betongpelare 4,7 m3  6 h/m3  28 
Betongelement 104,4  0,4  37 
Bjälklagstomme trä 245  0,4  86 
Rivning mellanvägg trä 9,2  0,3  3 
Tät råspont 63,6  0,3  19 
Isolering mellan bjälkar 245  0,06  15 
Papp på tak – U 34,4  0,05  2 
Papp på tak – Ö 34,4  0,15  5 
Plåt på ytterväggar 210,5  0,15  31 
Plåt på innerväggar 98,6  0,15  15 
Träfiberskivor 401,9  0,1  40 
Portar  2  2 4 
Fönster/innerdörrar  8  0.8 6 
      
    Summa 1028 

 
 
Total tidsåtgång per material. 
 
 Material Totaltid 
Trästomme 226 
Betong 766 
Betongelement 36 
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BILAGA G. Beräknade tider och moment för 
Kranmetoden 

  

Demontering i sektioner med hjälp av mobilkran Kranmetoden

Tidsplan etapp1 Demontörer Höglyftare Grävmaskin Mobilkran Lastbil 
Dag 1 
Demontering av installationer El. 16
Dag 2 
Demontering av manöverum. 16 8 
Dag 3 
Demontering av fönster/dörrar. 4 8 
Demontering av tak 12
Dag 4 
Nedmontering av väggelement (Trä). 16 8 8
Våning 6,våning 5 och våning 4
Dag 5 
Nedmontering av väggelement (Betong). 16 8 8
Frigöra alla väggskarvar utsida.
 Våning 3, våning 2 
Dag 6 
Demontering av väggelement (Trä). 16 8 8 16
Inklusive källsortering av material.
Dag 7 
Demontering av väggelement (Trä). 16 8 16
Inklusive källsortering av material.

Summa/tim: 112 48 24 32

Etapp 2 
Nedmontering av silon dvs. Allt stål uppskattad tidsåtgång ca 1 vecka. . 

Etapp 3 
Dag 1 
Bilning med grävmaskin 8 8 16
Ramp och stödmur. 
Dag 2 
Bilning med grävmaskin 8 8 16
Bottenplan våning 1
och grundplatta 
Bortforsling av rivningsmaterial (betong)
Dag 3 
Bortforsling av rivningsmaterial (betong) 8 8 16
Dag 4 
Avetablering och återtällning av 8 8 16
arbetsområdet

Summa/tim: 32 8 24 64
Resultat 
Tidåtsgång totalt Demontörer Höglyftare Grävmaskin Mobilkran Lastbil 
11 arbetsdagar Summa/tim: 144 56 24 24 96
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BILAGA H. Beräknade tider och moment för 
Grävmaskinmetoden 

 
  

Mekanisk rivning Grävmaskinsmetoden 

Tidsplan etapp1 Demontörer Höglyftare Grävmaskin Mobilkran Lastbil 
Dag 1 
Demontering av installationer tillhörande 16 8 
Betong station 
Dag 2 
Bryta ned tak , våning 5 , våning 5 , våning 4 . 16 8 8 

8 
Dag 3 
Bryta ned våning 3 och 2 16 8 8 

8 
Dag 4 
Städa av platsen för etapp 2 rivning 16 8 8 
av själva silon 

8 
Summa/tim 64 32 24 24 

Etapp 2 
Nedmontering av silon . uppskattad tidsåtgång ca 1 vecka . . 

Etapp 3 
Dag 1 
Bilning med grävmaskin 8 8 16 
Ramp och stödmur . 

Dag 2 
Bilning med grävmaskin 8 8 16 
Bottenplan våning 1 
och grundplatta 
Bortforsling av rivningsmaterial (betong) 

Dag 3 
Bortforsling av rivningsmaterial (betong) 8 8 16 

Dag 4 
Avetablering och återtällning av 8 8 8 16 
arbetsområdet 

Summa/tim: 32 8 32 64 
Resultat 
Tidåtsgång totalt Demontörer Höglyftare Grävmaskin 

 
Mobilkran 

0 
Lastbil 

8 arbetsdagar Summa/tim: 96 40 56 88 
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BILAGA I. Beräknade tider och moment för 
Selektivmetoden 

 
 

Manuell sellektiv Rivning Sellektivmetoden 

Tidsplan etapp1 Demontörer Höglyftare Grävmaskin Mobilkran Lastbil 
Dag 1 
Demontering av installationer El. 16 

Dag 2 
Demontering av manöverum. 16 8 

Dag 3 
Demontering av fönster/dörrar. 4 8 
Fasad ställning 12 

Dag 4 
Fasad ställning 12 8 
Demontering av tak 4 

Dag 5 
Demontering av tak 16 8 

Dag 6 
Demontering av yttervägg Plan 5 16 8 

Dag 7 
Demontering av yttervägg Plan 5 4 8 
Demontering av yttervägg Plan 4 12 

Dag 8 
Demontering av yttervägg Plan 4 8 8 
Demontering av yttervägg Plan 3 8 

Dag 9 
Demontering av yttervägg Plan 3 12 8 
Förbered av demontering betongelement 4 

Dag 10 
Nedmontering av väggelement (Betong). 16 8 8 
Frigöra alla väggskarvar utsida. 
 Våning 3, våning 2 
Dag 11 
Bortforsling av rivningsmaterial 16 8 16 

Dag 12 
Städa av platsen för etapp 2 rivning 16 8 16 
av själva silon 

Summa/tim: 192 88 8 32 
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BILAGA J. Resultat för rivningsmetoderna 
 
Resultat av de tre olika rivnings metoderna       
Tidåtsgång totalt    Demontörer Höglyftare Gräv/Brokk Mobilkran Lastbil 
Kran metoden   Summa/tim: 144 56 24 24 96 
    Summa/pris: 64800 34160 42072 43500 55488 
           
Summa: lem sparas  112 40 24 16 64 

183364 Kr  50400 24400 42072 29500 36992 
Summa:lem demont        

240020 Kr 11 Arbetsdagar       
Grävmaskins 
metoden   Summa/tim: 96 40 56 X 88 
    Summa/pris: 43200 24400 98168   50864 
Summa:          

216632 Kr 8 Arbetsdagar       
Manuell 
Selektivmetoden   Summa/tim: 224 96 32 8 96 
    Summa/pris: 100800 58560 56096 15500 55488 
Summa:               

286444 Kr 16 Arbetsdagar           
      
      
            

Priser  BDX&Havator kr/h kr/gångtid Summa 
 Klass 
211327 

Grävmaskin  865               865 
Bilhammare 888  1753  Tillbehör 
Sax   888   1753  Tillbehör 
Höglyftare   610               610   
Lastbil treaxlig 578    578   
Lastbil fyraxlig 621    621   
Hjullastare Typ L70 610    610   
Mobilkran 110ton 1750    1750   
Utkörning vikter   1500  3250 Tillbehör  
Demontörer 450    450   
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BILAGA K. Deponeringskostnader 
Deponeringskostnader på Sunderby avfallsanläggning för olika material visas nedan 
(www.lulea.se/lulea/LuleaKommun/Verksamhet/avfall/default.htm, april 2006). Alla 
kostnader är exklusive moms. Det kostar 300 kronor att väga lastbilen varje gång. Med detta 
menas att lastbilen som ska deponera rivningsmaterialet vägs för att se hur mycket vikt lasten 
har.  
 
Bygg och rivningsavfall för sortering  1200 kr/ton  
Grovt brännbart avfall för flisning  850 kr/ton 
Trä      400 kr/ton 
Utsorterat avfall för förbränning  700 kr/ton 
Metaller     100 kr/ton 
Krossad betong 0/100    400 kr/ton   
Armerad betong    650 kr/ton 
Restavfall för deponi    950 kr/ton 
Betong, tegel mm mineraliskt material 520 kr/ton 
 
Kostnad vid total deponi till Sunderby avfallsanläggning 
Nedan ges några alternativ på ungefärliga kostnader vid deponering. Generellt kan sägas att ju 
mindre som deponeras och ju mer som återanvänds, desto billigare blir rivningen. Tabellen 
nedan är en kalkyl det på vad allt material skulle kosta att deponera, ingen hänsyn tas till 
vägningsavgift eller fordonskostnad. 
 

Kostnader vid deponering av all material. Alla kostnader är exklusive moms. 

Material Total mängd Deponerings-
kostnad 

Totalkostnad 

 ton kr/ton kr 
Betong  214,5 650 139425 
Trä 14,1 400 5640 
Stål 1,8 100 180 
Spånskiva 0,3 850 255 
Tjärpapper 0,2 700 140 
Isolering 1,0 700 700 
Btg element 35,5 650 23075 
    
  Summa  169415 
 
Detta ger en totalkostnad på ca 170000 kronor. Sedan tillkommer kostnaden för de antal 
vändor som lastbilen måste köra för att transportera materialet till avfallsanläggningen.  

http://www.lulea.se/lulea/LuleaKommun/Verksamhet/avfall/default.htm
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BILAGA L. Rivningshandlingar 
För att det ska vara möjligt att genomföra en rivning av det aktuella objektet måste 
rivningshandlingar tas fram.  

Rivningsanmälan 
För att starta ett rivning arbete krävs det enligt plan- och bygglagen (PBL 9:2) att man gör en 
rivningsanmälan, den ska byggnadsnämnden ha tillhanda senast tre veckor innan en rivning 
påbörjas. Den ska bland annat innehålla beskrivning på.  
 
• Objektets art. 
• Omfattning. 
• Byggnadstyp. 
• Storlek. 
• Ålder. 
• En översiktig beskrivning av rivningsmetod. 
• Till anmälan ska ritningar eller fotografier bifogas. 

Rivningsplan 
Till en rivningsanmälan skall det även ingå en rivningsplan, i den ska det redovisas:  
 
• Miljö och hälsofarliga material. 
• Hur rivningsmaterial ska hanteras. 
• Demonteringsoch rivningsmetoder. 
• Utrotningsmetoder för eventuella ohyror. 
• Skyddsåtgärder mot damm. 
• Skyddsåtgärder mot olycksfall. 

Rivningslov 
Till det flesta byggnader krävs det även ett rivningslov, om sådant krävs får inte rivningen 
påbörjas innan rivningslov beviljats.  

Kvalitetsansvarig 
I rivningsärenden som ska följa rivningsplan skall en behörig kvalitetsansvarig utses av 
byggherren. Kvalitets ansvarig kan vara vem som helst för det enskilda fallet men måste 
godkännas av byggnadsnämnden, det finns även dem som har rikstäckande behörighet för att 
vara Kvalitets ansvarig och dem behöver inte byggnadsnämnden godkännande för behörighet. 
(Robert Fredriksson) 
 




