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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete skrivet som examination från 

Samhällsbyggnadsprogrammet på Luleå tekniska universitet. Samhällsprogrammet ger 120 

högskolepoäng och rapporten motsvarar 7,5 högskolepoäng av dessa. 

Jag skulle vilja tacka Cecilia Örn på WSP Management som tillät mig att vara delaktig i 

utförandet av materialinventeringen av byggnaderna, handlett mitt arbete och även granskat 

rapporten. Hennes hjälp har varit ovärderlig och utan henne hade detta examensarbete varit 

svårt att genomföra. 

Ett stort tack även till alla kollegor på WSP under min praktiktid, och speciellt Annika 

Lindgren, gruppchef över Miljö och utredning på WSP Samhällsbyggnad, som var min 

handledare under praktiktiden.  

Luleå i juni 2017 

Amanda Lundkvist Grönberg 
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Sammanfattning 
Detta arbete är skrivet som avslutade del på utbildningen Samhällsbyggnad som är ett 

högskoleprogram på Luleå tekniska universitet. Arbetet ska antingen vara ett enklare 

forskningsarbete eller avancerat utredningsarbete.  

Under sommaren 2017 beräknar Gällivare kommun att riva tre av fyra byggnader på 

fastigheterna ”Nya skolan 6” samt ”Nya skolan 7” för att ge plats för en ny byggnad, kallad 

”Kunskapshuset”, innehållande gymnasie- och särskola samt lärcentra för vuxna. Innan 

byggnaderna kan rivas måste enligt Plan- och bygglagen en materialinventering ske. Detta för 

att se om och i så fall vilken typ och i vilka mängder rivningen ger upphov till farligt avfall.  

Fokus i denna rapport är att reda ut vad materialinventeringar är, samt hur och varför de 

genomförs. Detta sker genom litteraturstudier och genom att gå igenom inventeringen som 

utfördes på byggnaderna i Gällivare. Materialinventeringen av byggnaderna i Gällivare 

resulterade i provtagning på kakel, klinker, plastmattor och ventilationskanaler. Rapporten 

beskriver tillvägagångsättet kring de olika sorternas provtagningar och presenterar även till 

viss del andra intressanta fynd. 

Slutsatsen som dras av denna utredning är att miljöinventeraren bör besitta stor kunskap och 

erfarenhet om olika ämnen och i vilka produkter de kan återfinnas. För att säkerställa att så är 

fallet känns det naturligt att den som inventerar borde ha någon slags certifiering, men så är 

inte fallet. Man kan även spekulera i att materialinventeringarnas syfte kommer att utökas i 

framtiden och bli ännu utförligare. Detta för att leva upp till de hårdare miljökraven som 

ställs. En mer utförlig materialinventering skulle kunna underlätta avfallssortering och därmed 

utöka möjlighet till återvinning och återanvändning.  
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Förklaringar 
Avfall -  Föremål, ämne eller substans som innehavare är skyldig eller 

avser att göra sig av med. 

Farligt avfall -  Avfall som är farligt genom att vara explosiv, brandfarligt, 

frätande, smittförande eller giftigt för människa eller miljö. 

Miljöstörande avfall -  Avfall som vid spridning till luft, vatten eller mark kan utgöra 

skada på människa och miljö. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Gällivare pågår en stor samhällsomvandling som resultat av LKAB gruvans utbredning 

under Malmberget. Det innebär att den nuvarande gymnasieskolan kommer att rivas, och den 

beräknade utflyttningen av verksamheten kommer att ske år 2019 (LKAB, 2017). Därför 

behöver kommunen bygga nya lokaler, och man har valt att namnge projektet 

”Kunskapshuset”. Byggnaden planeras inrymma både gymnasieskola, särskola samt lärcentra 

för vuxna. Byggnationerna beräknas starta under sommaren 2017 och inflyttning är beräknad 

till hösten 2019 (Gällivare kommun, 2017). Kommunen har planerat att byggnaden ska 

placeras i centrala Gällivare längs Postgatans sydvästra del, på fastigheterna ”Nya skolan 6” 

och ”Nya skolan 7”. På ytan finns idag byggnaderna Centralskolan, MD:s Grill Bar Kiosk 

AB, Spruthuset (gamla brandstationen) och fritidsgården Stacken. Alla dessa byggnader, 

undantaget Centralskolan, ska rivas eller flyttas för att ge plats åt Kunskapshuset (Gällivare 

kommun, 2017). Innan dessa rivningar påbörjas ska en materialinventering av både byggnader 

och mark utföras för att se om rivningarna kommer att ge upphov till farligt avfall.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att beskriva hur arbetet före, under och efter en 

materialinventering går till. 

1.3 Avgränsning 

Eftersom att materialinventering gäller både byggnader och mark, kommer denna rapport att 

avgränsas till att endast fokusera på materialinventering av byggnader inför rivning.  

1.4 Frågeställning 

  Vad är en materialinventering? 

  Varför utförs materialinventeringar? 

  Hur utförs en materialinventering i praktiken? 

1.5 Mål 

Målet med detta examensarbete är att innehållet ska kunna användas som en enklare 

beskrivning om vad en materialinventering är samt varför och hur den utförs. 
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2. Metod  
För att finna den information som krävdes för att beskriva vad materialinventeringar är i 

teorin utfördes litteraturstudier av digitala rapporter från myndigheter. Även annan 

information från webbsidor studerades för att inhämta underlag. För att beskriva arbetsgången 

kring själva inventeringen skedde kommunikation med den certifierade miljöinventeraren, 

Cecilia Örn, löpande under arbetets gång. Inventeringen av byggnaderna skedde under 

ledning av tidigare nämnd och där inhämtades all information till resultatdelen som beskriver 

inventeringen av byggnaderna i Gällivare kommun. 
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3. Litteraturstudie 

3.1 Begreppet materialinventering av byggnader 

Materialinventering kan även benämnas som miljöinventering, men det förstnämnda kommer 

användas i denna rapport eftersom det är så de benämns i Plan- och bygglagen. 

Några skäl till att utföra materialinventering kan vara: 

 För att fastighetsägare ska få en översikt av statusen på sitt fastighetsbestånd 

 Ge underlag för inköp- och underhållsplanering eller ombyggnationer 

 Utreda byggnadens tekniska status vid försäljning, då kallat Environmental Due 

Diligence (EDD) 

 Miljöstyrning 

 Utreda vilken typ och i vilka mängder byggnaden ger upphov till avfall och farligt 

avfall vid rivning   

(Miljörosen, 2012)  

Det sistnämnda är det som denna rapport kommer att hantera.  

3.2. Rivningslov, startbesked och kontrollplan 
För att riva en byggnad inom detaljplanelagt område krävs det att man ansöker och får beviljat 

ett rivningslov hos kommunen. Även om byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område 

kan dock ändå rivningslov krävas om det är så att kommunen bestämt det i sina 

områdesbestämmelser. Om byggnaden både är utanför detaljplanelagt område och inte berörs 

av några områdesbestämmelser behöver man inte ansöka om rivningslov överhuvudtaget, men 

då kan det vara så att en anmälan om rivning måste göras till den berörda kommunen. Det 

finns även byggnader där varken rivningslov eller anmälan krävs för att påbörja en rivning. 

Innan rivningen sedan påbörjas måste byggnadsnämnden ge ett startbesked. I och med ett 

startbesked fastställs kontrollplanen. En kontrollplan ska finnas för alla rivningsåtgärder, och 

ska syfta till att säkerställa att samhällskrav uppfylls. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter 

på vilka kontroller som ska utföras och hur och mot vad dessa kontroller sedan ska jämföras. 

Kontrollplanen ska även innehålla information om vem som ska utföra kontrollerna och det är 
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byggherrens ansvar att se till att en kontrollplan upprättas. I vissa fall krävs det även att en 

kontrollansvarig utses för att biträda byggherren med dessa uppgifter. Enligt Plan- och 

bygglagen kapitel 10 6§ är kontrollplanens syfte vid rivning bland annat att innehålla 

uppgifter om vilken typ av farligt avfall som rivningen kan ge upphov till. Detta för att skapa 

bättre förutsättningar för att farligt avfall hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt. Det är 

där begreppet materialinventering kommer in. Den är till för att redovisa de material som 

finns i byggnaden och kategorisera vilken typ av avfall rivningsåtgärden ger upphov till; 

avfall eller farligt avfall. Mängderna uppskattas för de avfallsslagen som återfinns vid 

inventeringen och sammanställs därefter. (Boverket, 2017).  

En materialinventering ligger ofta också till grund för förfrågningsunderlaget som skickas ut 

vid upphandling, om det är en utomstående entreprenör som ska ombesörja rivningen. Detta 

för att de ska kunna kalkylera på kostnaden för rivningen. Därför är det vanligt att 

inventeringen äger rum långt innan man ansöker om rivningslov (Örn, 2017). Byggherren 

ansvarar för att materialinventeringen utförs, och om byggherren själv inte har den kompetens 

som krävs för att utföra detta bör någon utomstående anlitas. Den som utför inventeringen bör 

ha god kunskap och erfarenhet samt kunna redovisa de aktuella förhållandena från 

inventeringen (Boverket, 2017).  

3.3 Materialinventering 
För att kunna veta vad och hur mycket farligt avfall en rivningsåtgärd kan ge upphov till krävs 

det undersökningar. Därför utförs materialinventeringar för att fastställa vad byggnaden 

innehåller för olika material som kan vara miljö- eller hälsofarliga och i vilka kvantiteter 

materialen finns. Verksamheter som pågår eller tidigare pågått kan ha kontaminerat 

byggnaden. Då utförs materialinventeringar i syfte att se över var och på vilket sätt byggnaden 

blivit förorenad. Därefter utreds vilka åtgärder som behöver vidtas för att inte föroreningarna 

ska spridas vidare så inte människan hälsa eller miljön tar skada. (Naturvårdsverket, 2005). 

Därför kan man säga att materialinventeringar är ett avgörande steg för att rivningen ska anses 

vara miljöanpassad (Hifab, 2017). 

Inventering av byggnader inför rivning utförs genom studier av byggnader där man bland 

annat studerar de fakta som finns om byggnaden. Dessa fakta är byggår, hur fastigheten 

används och av vilka verksamheter samt att man studerar år för eventuella ombyggnationer. 

Sedan utförs provtagning och inventering på plats i byggnaden. Efter detta sammanställs alla 
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resultat till ett dokument som i detta sammanhang kallas Miljöinventering inklusive 

rivningsplan (Örn, 2017). 

3.3.1 Avfall 

Avfallsförordningen innehåller bestämmelser om avfall och hur de ska hanteras. Utöver detta 

kan vissa typer av avfall ha ytterligare bestämmelser i andra förordningar (Miljö- och 

energidepartementet, 2011). Under år 2011 införde Sverige EU:s avfallsdirektiv som då 

ersatte ramdirektivet om avfall (2006/12/EG), direktiv om spillolja (75/439) och direktiv om 

farligt avfall (91/689/EGG). I det nya avfallsdirektivet finns en avfallshierarki för att avgöra i 

vilken ordning lagstiftningen och politiken ska grunda sina beslut på. Den lyder som följer; 

  Förebygg avfall 

  Återanvänd 

  Återvinn material 

  Annan återvinning, som exempelvis energiåtervinning 

  Bortskaffande 

Denna ordning gäller så länge det är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och miljömässigt 

motiverat. (Naturvårdverket, 2017) 

3.3.1.1 Bygg- och rivningsavfall 

Under de senaste 10 åren beräknas mängden för bygg- och rivningsavfall uppgå till cirka 10 

miljoner ton per år varav farligt avfall står för 10% av dessa. En undersökning utförd av 

Naturvårdsverket visar att byggsektorn står för en tredjedel av det totala avfallet som skapas i 

Sverige varje år samt en tredjedel av det totala farliga avfallet. (Naturvårdverket, 2012) 

Bygg- och rivningsavfall är ett prioriterat område i Sveriges nationella avfallsplan på grund av 

att det är den sektorn som genererar största mängderna osorterat avfall. Avfallet skulle kunna 

minska betydligt, och i stor grad även kunna återanvändas och återvinnas, om det vore 

sorterat vid ankomst till avfallsanläggningarna runt om i landet. Det skulle också minska 

mängderna av farligt avfall som uppkommer vid rivning, men Naturvårdverket ställer även 

krav på att farliga ämnen får en ännu mer begränsad användning i nyproduktioner. Därför 
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satsas det på att tillverkare av byggmaterial ska skapa produkter som är enklare att ta isär och 

sortera. (Naturvårdverket, 2012) 

Det stora problemet är att det redan finns byggnader som har inbyggda miljöproblem. Det 

finns produkter och installationer som innehåller ämnen som både är skadliga för människans 

hälsa och miljön på grund av att de är naturfrämmande. Ämnena kan avges under byggnadens 

användande och även vid rivningar eller ombyggnationer. Det är bevisat att förekomsten av 

hälso- och miljöskadliga ämnen innebär stora risker. Man tror sig se bland annat 

reproduktionsproblem hos djur, samt allergier och en ökning av vissa cancerformer hos 

människan. Idag försöker man eliminera användandet av dessa ämnen som kan utgöra skada, 

och det är på god väg, och därför kan man säga att dagens byggande har blivit mer 

miljömedvetet. Problemet är att många av de ämnen som man tar avstånd från idag redan 

finns i existerande byggnader. Det innebär att försiktighet vid rivning och ombyggnationer 

måste vidtas för att förhindra att mer av dessa ämnen släpps ut och materialinventeringar är ett 

led av detta (Kemi & Miljö AB, 2001).  

Figur 1 tar upp några typer av miljöstörande och farliga ämnen som finns i byggprodukter och 

material. Den visar även under vilka år ämnet användes som mest frekvent och när 

användningen eventuellt blev förbjuden. Tabellen är sammanställd av WSP, tidigare J&W, för 

att underlätta i deras arbete. (Örn, 2017) 

Figur 1: Bild av användandet av miljöstörande ämnen i byggprodukter och material 
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3.3.1.1.1 Kort information av de vanligaste ämnena som kan återfinnas vid inventering 

PVC 

PVC står för polyvinylklorid. Råvaran PVC består av klor, som utvinns ur koksalt, och eten 

som utvinns ur råolja. PVC räknas som den enskilt största klorkällan i avfall. På grund av att 

PVC inte är ett stabilt material tillsätts ofta metallföreningar under tillverkning. Bland annat 

brukar mjukningsmedel användas för att göra PVC mindre styvt, och det påverkar miljön 

både direkt och indirekt. Resultatet av tillsatt mjukningsmedel gör att avgången av både 

mjukningsmedel och stabilisatorer från materialet ökar. (Statens fastighetsverk, 2003) 

PVC-avfall 

Hur PVC-avfall ska hanteras är en fråga som är väldigt omdiskuterad. Om PVC-avfall läggs 

på deponi kan tungmetaller lakas ur materialet, men en stor del omvandlas till svårlösliga 

sulfider som inte sprids till omgivningen. Om PVC-avfall förbränns bildas saltsyra och 

klorerade kolväten som kan ge upphov till dioxiner. (Statens fastighetsverk, 2003) 

Några produkter innehållande PVC, ses i tabell 1. 

Tabell 1 Produkter, material och installationer innehållande PVC (Statens fastighetsverk, 2003) 

Plastgolv och 

våtrumsväggar 

 

Består ofta av PVC och innehåller många tillsatsmedel. Genom att 

skrapa på ytan med exempelvis en kniv kan man se om produkten 

innehåller PVC. Om materialet skrapas sönder tyder det på att produkten 

är ett linoleumgolv och därmed innehåller PVC, annars är det gjort av 

plast. Kemisk laboratorieanalys krävs för att undersöka om produkten, 

vare sig den verkar bestå av plast eller linoleum, innehåller tungmetaller 

eller andra tillsatser. 

Rör 

 

Rör av PVC används vanligen i mark- och avloppsrör, dräneringsrör, 

vattenledningar och även som skyddsrör för el- och telekabel. 

Kabel 

 

PVC återfinns i tunna sladdar till exempelvis lampor, kopplingskablar 

till vitvaror eller andra apparater. Ämnet ingår även i höljet till kraft- och 

telekabel.  

Plåt 

 

Stålplåtar är ofta belagda med PVC, det fungerar därmed som färg och 

skyddar mot bland annat rostangrepp. Denna metod används även till 

stuprör som är tillverkade i plåt. 
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PVCs påverkan på människan och miljön  

PVC innehåller ämnen som är cancerframkallande, och räknas därmed som ett farligt ämne. 

Mjukningsmedlet som användes vid tillverkning innehåller ftalater som numer är förbjudna 

inom EU. Ftalaterna kan vara cancerframkallande, hormonstörande, reproduktionstoxiska 

samt vara skadliga för vattenlevande organismer. (Naturskyddsföreningen, 2017)   

Asbest 

Asbest är en beteckning på flertalet fibrösa silikatmineral som återfinns i berggrunden. 

Materialet tål höga temperaturer och går därmed inte att förbränna. Asbest har hög mekanisk 

hållbarhet, är både ljud- och värmeisolerande samt har hög tålighet mot kemikalier. Dessa 

egenskaper gjorde att asbest har använts sen lång tid tillbaka till en mängd olika 

användningsområden. (Arbetsmiljöverket, 2017) 

Användningen av asbest förbjöds år 1976, men har återfunnits i byggnader och anläggningar 

byggda år 1985. Detta beror på att produkter och material innehållande asbest lagerhölls hos 

leverantörer (Örn, 2017). 

När asbest tagits ur sin funktion i byggnaden ska den hanteras med försiktighet. Är materialet 

hårt ska det så långt det är möjligt tas ned i hela bitar och paketeras. Om materialet däremot är 

löst ska det, om möjligt, sugas ut och läggas i en sluten container utanför byggnaden. Allt 

emballage ska tydligt märkas. När materialet är bortmonterat och därmed inte längre i 

funktion ska det fraktas till en avfallsanläggning för deponering. (Statens fastighetsverk, 

2003) Detta gäller dock inte privatpersoner. Rivning av asbest kan ske i det egna hemmet utan 

att några som helt försiktigåtgärder krävs, men Arbetsmiljöverket rekommenderar att man 

ändå använder sig av samma regler som om saneringen vore utförd av yrkesman för att värna 

om sin egen och anhörigas säkerhet och hälsa. (Arbetsmiljöverket, 2017) 

Något att tänka på är att många andra länder inte har något förbud mot användning av asbest, 

t.ex. länder i Asien. Därför kan produkter och material därifrån innehålla asbest. Vid inköp av 

material och produkter från andra länder bör försiktighet vidtas genom noggranna 

undersökningar av materialets eller produktens beståndsdelar. (Örn, 2017) 

Några produkter innehållande asbest ses i tabell 2. 
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Tabell 2: Tabell 1 Produkter, material och installationer innehållande asbest (Statens fastighetsverk, 2003) 

Brandskydd 

 

Asbest finns bland annat i ventilationsinstallationer, soprum, 

maskiner, garage, pannor och i dörrar för att fungera som skydd om 

brand utbryter.  

Kondensisolering 

 

Rör och ventilationskanaler är ofta inklädda med asbest för att skydda 

mot kondens.  

Värmeisolering 

 

För att värmeisolera rör, värmepannor och ventilationsinstallationer 

användes asbest. Dock är det vanligast att återfinna materialet vid 

rörböjar, och de raka delarna av rören är oftast asbestfria.  

Bullerdämpning Asbest återfinns som sprutat ytskikt på akustikplattor. 

Armering 

 

Återfinns i asbestcementskivor, golvplattor i vinylplast, fönsterbänkar, 

klinker, fix- och fogmassor, fönsterkitt, tätningsmassor, fogfria golv, 

tapeter, murstenar samt formar till gjutna betongpelare.  

Fyllmedel I många färger och plaster har asbest använts som fyllmedel. 

Alkaliskydd 

 

Alkaliskydd är underskiktet i plastmattor, och till detta har asbest ofta 

används som skydd mot fukt. 

 

Asbests påverkan på människan och miljön 

När man hanterar asbest frigörs mycket tunna, väldigt små, fibrer som kan andas in. Dessa 

fibrer fastnar i lungvävnaderna och kan inte lösas upp, därmed ligger fibrerna kvar och 

irriterar. Detta kan ge upphov till cancer och även asbestos, pleuraplack samt mesoteliom i 

luftrör, lungrör och lungsäck. Asbest är klassificerat som farligt avfall, men har ingen 

påverkan på vare sig människa eller miljö så länge materialet inte rörs.  (ALS, 2017) 

Kvicksilver 

Kvicksilver är ett icke nedbrytbart metalliskt grundämne som i rumstemperatur är i flytande 

form. Sedan 1 januari år 1993 är försäljningen av elektriska komponenter och mätinstrument 

innehållande kvicksilver förbjuden, och dess avfall klassas som farligt (Statens fastighetsverk, 

2003). Idag är kvicksilver förbjudet i nästan alla varor som säljs i Sverige, undantaget bland 

annat lågenergilampor och uppladdningsbara batterier (Kemikalieinspektionen, 2017). 

Några produkter innehållande kvicksilver kan ses i tabell 3. 
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Tabell 3: Produkter, material och installationer innehållande kvicksilver (Statens fastighetsverk, 2003) 

Lampor 

 

Ämnet kvicksilver förekommer i kvicksilverlampor, 

högtrycksnatriumlampor samt metallhalogenlampor.  

Lysrör Alla lysrör inklusive kompaktlysrör innehåller kvicksilver. 

Nivåvippor/nivågivare 

 

Nivåvippor och nivågivare förekommer i enskilda avlopp 

och pumpgropar. Om nivåvipporna är monterade innan 1 

januari 1995 innehåller dem med största sannolikhet 

kvicksilver.  

Oljemängdsmätare 

 

När installation av oljetank inte kunnat ske i anslutning till 

brännare så mäts mängden olja som finns i tanken med 

oljemängdsmätare. Trycket överförs till en glaspelare som 

innehåller kvicksilver. För att kontrollera detta kan man titta 

efter ett glasrör med en gråaktig pelare i, men eventuellt kan 

ett tryck behövas pumpas upp för att pelaren ska bli synlig.   

Pressostater 

 

Pressostater finns på bland annat varmvattenberedare, och 

det kan finnas kvicksilver i glasampullen som är monterad 

vid reglerhuvudet. En pressostat reglerar tryck genom att 

vara direkt kopplad mot det medium den mäter ifrån.  

Termometrar 

 

Termometrar av glas anslutna med elektrisk kabel 

innehåller alltid kvicksilver. Detsamma gäller om en 

termometer börjar på 200o och har nedåtriktad känselkropp.  

Vattenlås/avloppsledningar 

 

Det är vanligt att man finner föroreningar av kvicksilver i 

vattenlås och avloppsrör från tandläkare, laboratorier, 

sjukhus, industrier samt skolor.  

 

Kvicksilvers påverkan på människan och miljön 

Kvicksilver är lättflyktig och sprids därför lätt till omgivningen. Människans kropp lagrar 

kvicksilvret och detta kan leda till skador på det centrala nervsystemet, njurar, samt ge 

fosterskador eller framkalla allergi. (Statens fastighetsverk, 2003) 

Vissa typer kvicksilverföreningar och rent kvicksilver är giftigt för djur och miljö. 

Metylkvicksilver kan bildas av en del typer av kvicksilver om dessa kommer ut i miljön. 
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Denna typ av förening är extremt giftig och tas upp av levande organismer. På grund av dess 

långsamma nedbrytning samlas ämnet i vävnaden hos djur. (Naturvårdverket, 2017) 

PCB 

PCB är en svårnedbrytbar förening bestående av en blandning av polyklorerade bifenyler. 

Ämnet är lättflyktigt och läckage till både mark och luft sker ständigt. 

Under 1920-talet började tillverkningen av PCB på grund av dess egenskaper som bland annat 

är att de har hög kemisk och termisk stabilitet. Användandet pågick ända till 1972, men 

fortsatte användas i kondensatorer och transformatorer ända till 1995 då det 

användningsområdet även förbjöds. Material och produkter innehållande PCB sorteras och 

klassas som farligt avfall. (Statens fastighetsverk, 2003) 

Några produkter innehållande PCB, ses i tabell 4. 

Tabell 4: Produkter, material och installationer innehållande PCB (Statens fastighetsverk, 2003) 

Kondensatorer och 

transformatorer 

 

PCB kan finnas i kondensatorers olja. 

Man kan även finna PCB i oljan till små kondensatorer i bland 

annat tvättmaskiner, oljebrännare och lysrörsarmaturer.  

Hydraulolja Kan finnas i hydrauliksystem i hissar. Det är dock inte vanligt 

Sverige, men kan förekomma.  

Akrydurgolv 

 

Ett akrydurgolv är ett slags halksäkert golv med kvartssand och 

det är inte ovanligt att detta golv innehåller PCB. 

Användningsområdet till detta typ av golv är vanligen till 

industrilokaler 

Fogmassor Fogmassorna som använts både, inne och ute, för att foga samman 

byggnadselement kan innehålla PCB. 

Isolerglasfönster 

 

Limmet som använts för att täta isolerglasfönster kan innehålla 

PCB. För att se om det är fallet kan man ofta kontrollera 

datummärkningen som ofta finns på fönstrets aluminiumram. Är 

fönstret tillverkat innan 1972 kan man nästan vara säker på att det 

är limmat med ett lim som innehåller en tillsats av PCB. 
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PCBs påverkan på människan och miljön 

Ämnet PCB ackumuleras i fettvävnaden på både människor och djur. En misstanke är att PCB 

kan orsaka cancer. Det har konstaterats att om en kvinna får i sig PCB under sin graviditet är 

risken stor att barnet drabbas av mentala störningar.  

Eftersom att PCB är lättflyktigt och ständigt läcker ut i luft och mark från det som ämnet finns 

tillsatt i, kan man konstatera att ämnet är oerhört skadligt för både människa och miljö även i 

orört tillstånd. (Statens fastighetsverk, 2003) 

Kadmium 

Kadmium är ett metalliskt grundämne som förekommer naturligt i jord, och det är inte 

nedbrytbart. Användningen av ämnet var som störst under 1960- och 1970-tal. Ämnet 

användes både som ytbehandling av byggbeslag och plåt samt som stabilisatorer, pigment i 

plastmaterial eller till legeringar. Allt användande i plast och ytbehandling förbjöds år 1982. 

(Statens fastighetsverk, 2003) 

Några produkter innehållande kadmium, ses i tabell 5. 

Tabell 5: Produkter, material och installationer innehållande kadmium (Statens fastighetsverk, 2003) 

Plastprodukter 

 

Ämnet kan återfinnas som tillsats i plastgolv, våtrumstapeter, 

inredning av plast samt i plast- och profilrör. Kadmium förekommer i 

dessa produkter om färgen är av röda, orange eller gula nyanser.  

Ytbehandling Återfinns i byggnadsbeslag och plåt samt i glaserat kakel och klinker.  

 

NiCd-batterier 

 

Återfinns som batteri-backup/reservkraft i t.ex. nödutgångsskyltar, 

brandlarm och inbrottslarm.  

 

Kadmiums påverkan på människan och miljön 

Ämnet kadmium lagras i kroppen och orsakar bland annat benskörhet, blodbrist och 

förändringar i njurar (Statens fastighetsverk, 2003). Mikroorganismer, växters rotsystem och 

vattenlevande arter tar stor skada av kadmium och därför kan stora koncentrationer av 

kadmium leda till störningar i ekosystemet (Naturvårdsverket, 2017). 
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Bly 

Bly är en tungmetall som använts till byggprodukter i både organisk och metallisk form. 

Sedan år 1996 är ämnet förbjudet i kemiska produkter om mängden blyföreningar överskrider 

0,5%. (Statens fastighetsverk, 2003) 

Några produkter innehållande bly, ses i tabell 6. 

Tabell 6: Produkter, material och installationer innehållande bly (Statens fastighetsverk, 2003) 

Avloppsrör 

 

Ämnet bly användes i skarvar som skulle vara beständiga mot 

frätande kemiska processer eller att de helt enkelt skulle vara 

vattentäta. Varje normalstor skarv av bly innehåller cirka 1 kilo 

ren bly. 

Batteri-backup 

 

Bly kan återfinnas i NaCd-batterier. Om batteriet innehåller mer 

än 0,4 viktprocent bly klassas det som farligt avfall. 

Blyinfattade fönster Bly återfinns synligt i metallisk form i denna typ av fönster. 

Plastmaterial 

 

Efter att kadmium förbjudits som pigment i plastmaterial började 

bly istället användas för att få fram röda, orange och gula nyanser.  

Plåt 

 

I röntgensalar, på t.ex. sjukhus och tandläkarmottagningar, 

återfinns blyplåtar i väggarna, detta för att röntgenstrålningen inte 

ska spridas till andra rum och utsätta andra för den strålningen.  

Färg I gamla färger kan höga koncentrationer av bly förekomma.  

Elledningar samt 

telekablar 

 

Kabelmantlarna till äldre el- och teleledningar innehåller vanligen 

metalliskt bly.  

B-rör ytbehandlade med bly användes för kabelgenomföringar 

både i och utanpå väggar. 

 

Blys påverkan på människan och miljön 

Även bly är ett ämne som lagras i kroppen och kan leda till kronisk blyförgiftning. Andra 

följder kan vara lever-, njur-, och nervskador samt skador på foster. (Statens fastighetsverk, 

2003) 
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Köldmedier/släckgaser 

Köldmedier består av freoner som CFC (klorflourkarboner), HCFC (klorflourkolväten) eller 

haloner. Användningen av det förstnämnda, CFC, som köldmedium blev förbjudet i 

verksamheter år 2000 men är ännu tillåtet i hushåll. Gällande HCFC så är det påfyllnadsstopp 

och även förbudet att och nyinstallera. (Statens fastighetsverk, 2003) 

Några produkter innehållande köldmedier/släckgaser, ses i tabell 7. 

Tabell 7:  Produkter, material och installationer innehållande köldmedier/släckgaser (Statens fastighetsverk, 2003) 

Kylskåp och frysar 

 

CFC kan finnas både som köldmedium och även i 

isoleringen.  

Luftkonditioneringsaggregat 

 

Luftkonditioneringsaggregat innehåller köldmedier. Om 

aggregatet är märk med R11 så innehåller den CFC. Är 

märkningen R22 så innehåller den HCFC.  

Isoleringsmaterial 

 

Blåstplast (CFC) och skumplast (HCFC) återfinns i 

byggnader. Vanliga ställen att återfinna dessa i är 

markskivor i husgrunden, tilläggsisolering, flytande golv 

eller isolering av fjärrvärmerör. Det kan vara svårt att 

identifiera om ämnena finns okulärt, så provtagning är ett 

måste. 

Brandsläckare Innehåller haloner. 

 

Köldmedier/släktgasers påverkan på människan och miljön 

Köldmedier och släckgaser påverkar ozonlagret. Om ozonlagret tunnas ut påverkas jorden av 

mer ultravioletta strålning från solen. Människan drabbas på grund av detta i allt större grad 

av starr, hudcancer och nedsatt immunförsvar. (Statens fastighetsverk, 2003) 

Den ultravioletta strålningen medför att växtplankton inte växer i samma grad som tidigare. 

Detta leder till att mängden fiskar i haven minskar i och med minskad tillgång på föda. 

(Naturvårdsverket, 2017) 

3.4 Teoretiskt genomförande av materialinventeringar 
När en materialinventering beställs börjar arbetet med att utreda och undersöka när 

byggnaden är uppförd, hur den använts genom åren, samt att ta reda på om och när 
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ombyggnationer har ägt rum. Man studerar ritningar om sådana finns för att få en uppfattning 

om byggnadens utformning och även för att se var man kan tänkas återfinna olika saker som 

kan komma att dokumenteras, räknas och eventuellt för att ta prover på. Det är viktigt att ha 

med sig bra verktyg och ett exempel på vad man bör packa med finns i bilaga 4. 

När det gäller att räkna olika material, installationer eller produkter kan man räkna dem i 

beräknat antal, längd, kvadratmeter, kilo eller liter, helt beroende på vad det är som behöver 

mängdas. Exempel på vad man letar efter är produkter och material som innehåller farligt 

avfall såsom kvicksilver, olje- och tjäravfall, PCB, asbest, bly och miljöstörande avfall såsom 

koppar, PVC och zink.  

När man väl kommer till byggnaden är det bra att börja sin inventering utvändigt. Man 

kontrollerar bland annat vad byggnaden har för tak, fasad och grund. Det är alltid bra att 

dokumentera fynden med hjälp av fotografier för att man inte ska glömma bort hur och var 

man återfunnit något samt att man även dokumenterar skriftligen.  

Det är bra om man har skyddskläder på sig vid inventeringen samt att man vid provtagning 

även tar på sig plasthandskar eller vinylhandskar beroende på vad som provtas, en halvmask 

som andningsskydd så man inte får i sig skadliga ämnen samt skyddsglasögon, se figur 2. Det 

är viktigt att tänka på att säkerheten och hälsan alltid ska gå först.  

 

Figur 2: Materialinventerare med halvmask, skyddsglasögon och vinylhandskar 
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Efter den utvändiga inventeringen är det dags att gå in. En bra tumregel är att gå igenom 

rummet okulärt först, och räkna eventuella fynd. Därefter tas prover om något sådant fynd 

gjorts. Provtagningsområdet ska alltid täckas för efter att prov tagits, för att inte farliga ämnen 

ska kunna spridas ut i luften. Det kan man göra med någon typ av tejp eller plast som sätts för 

provtagningsområdet. Om man misstänker att prov tas på någonting som kan innehålla PCB 

ska vinylhandskar användas för de förhindrar att ämnet vandrar över till kroppen. Efter 

provtagningen utförts paketeras provet. Hur det går till beror på vem som ska analysera 

proverna. Olika analysföretag kan ha olika rutiner, och ibland skiljer även hur stor mängd av 

varje prov de behöver eftersom att analyserna kan utföras på olika sätt. Därför är det viktigt 

att kontrollera detta med analysföretaget innan inventeringen utförs. När man är nöjd med 

resultatet man fått i det första rummet går man vidare till nästa, inte innan eftersom att risken 

då är att man antingen missar eller blandar ihop resultaten. Det är alltså viktigt att arbeta lugnt 

och metodiskt för att inte missa något samt för att inte utsätta sig själv och andra för onödiga 

risker när man hanterar produkter och material som kan innehålla miljö- och hälsoskadliga 

ämnen.  

Efter att inventeringen utförts i byggnaden skickas proverna in till ett labb som analyserar 

dessa. När provsvaret inkommit till inventeraren kan resultatet sammanställas till dokumentet 

Rivningsplan inklusive miljöinventering. Dokumentet innehåller bilagor för byggnadens 

ritningar med utritade provpunkter samt fotodokumentation och analysrapporter. Därefter 

sänds resultatet till beställaren som i sin tur använder resultatet till både upphandling och 

rivningslov. (Örn, 2017) 
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4. Resultat: Praktisk studie av materialinventeringar 
WSP Management kontaktades av Gällivare kommun med en förfrågan om att utföra en 

materialinventering av byggnaderna på fastigheterna ”Nya skolan 6” och ”Nya skolan 7”. 

WSP tackade ja, och Cecilia Örn som är certifierad miljöinventerare utsågs till att utföra 

inventeringen.  

 

Figur 3: Bild över fastigheterna "Nya skolan 6" samt "Nya skolan 7" i centrala Gällivare, bild hämtad från: 

http://www.gellivare.se/PageFiles/17660/Nya%20Skolan%206%20och%207%20Kunskapshuset/2.%20Antagandehandling%

20Planbeskrivning.pdf  

På fastigheterna finns idag 4 byggnader varav 3 ska rivas eller flyttas, se figur 3. Innan 

inventeringen utförs på plats gör man en del förberedande arbeten. Man tittar på när 

byggnaden uppfördes, man ser på gamla ritningar och jämför dessa med ritningar från 

ombyggnationer. Detta för att se om, var och hur mycket farligt avfall man beräknar finna för 

att kunna tidsätta själva inventeringens varaktighet.  

4.1 Inventering av byggnaderna i Gällivare 

Innan man utför inventeringen av byggnaderna kan det vara bra att man studerar 

bygglovshandlingar, ritningar och eventuella andra dokument för att få information om vad 

man kan förvänta sig att finna. Här följer resultaten från förstudien och inventeringen av de 

tre byggnaderna som ska rivas eller flyttas på fastigheterna ”Nya skolan 6” och ”Nya skolan 

7”. 

http://www.gellivare.se/PageFiles/17660/Nya%20Skolan%206%20och%207%20Kunskapshuset/2.%20Antagandehandling%20Planbeskrivning.pdf
http://www.gellivare.se/PageFiles/17660/Nya%20Skolan%206%20och%207%20Kunskapshuset/2.%20Antagandehandling%20Planbeskrivning.pdf


 

Materialinventering av byggnader inför rivning 

Sida 18 

4.1.1 MD:s Grill, Bar och Kioskbutik 

 

Figur 4: Bild över byggnaden MD:s Grill, Bar, Kiosk. Foto: Amanda Lundkvist Grönberg 

4.1.1.1 Förstudie 

Enligt handlingar från Gällivare kommun ser man att bygglovet beviljades i maj år 1989. I 

tabellen för användning av miljöstörande ämnen i byggprodukter och material (se figur 1 sida 

6) kan man utläsa att man då kan förvänta sig att finna PVC, möjligen kvicksilver, och även 

köld och släckmedier. Enligt uppgift från ägarna av verksamheten har ytskikt renoverats 

under åren verksamheten varit aktiv, och senaste renovering skedde för några få år sedan.  

Ritningar över byggnaden studerades för att ge en uppfattning om vad och var man skulle 

kunna hitta material som vid rivning skapar farligt avfall. 

4.1.1.2 Inventering 

Inventeringen av denna byggnad skedde okulärt eftersom verksamheten ännu pågick i 

byggnaden och därför var önskemålet från ägaren att inga förstörande prover tas på ytskikten. 

Det som också togs i beaktning var att byggnaden var uppförd 1989, och därmed kan 

miljöstörande material i ytskikt och konstruktion nästan uteslutas och därför krävdes det inte 

heller att förstörande prover behövde tas. I rapporten Rivningsplan inklusive miljöinventering 

för byggnaden reserverar man sig genom citatet ” Inbyggt, eller på annat sätt dolt, farligt 

avfall kan förekomma utöver denna redovisning”. Detta för att göra mottagaren medveten om 

att det kan återfinnas material som ger upphov till miljöstörande avfall även fast det inte 
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framkommit under inventering.   

Byggnadens fasad består av tegel, fasadskivor och fasadputs och tak, skorsten hängrännor och 

stuprör består av plåt. 

Inomhus återfanns okulärt kylaggregat, lysrörsarmaturer, lågenergilampor, dörrstängare och 

nya plastmattor. Utöver dessa kan man anta att byggnaden innehåller viss elektronik, el- och 

vattenledningar samt eventuellt tjärpapp under plåttaket. 

4.1.2 Spruthuset 

 

Figur 5: Bild över Spruthuset. Foto: Amanda Lundkvist Grönberg 

4.1.2.1 Förstudie 

Spruthuset är en gammal brandstation som byggdes år 1906 (Länsstyrelsen Norrbotten, 2010). 

Enligt handlingar från Gällivare kommun har ombyggnationer skett år 1958 och 1991. Om 

inga ombyggnationer hade skett i byggnaden borde man inte finna något vid inventering av 

byggnaden, men i och med att det skett ombyggnader efter byggåret ökar risken för att 

byggprodukter och material som innehåller miljöstörande ämnen använts.  

Första ombyggnationen år 1958 ger indikationer på att man kan finna asbest, PVC, 

kvicksilver, PCB, kadmium, radon, bly och köldmedier. Asbest, kvicksilver, kadmium och 

radon är ämnen som användes i större omfattning under just denna period. Vid 

ombyggnationen år 1991 bör inte några byggprodukter eller material som vid rivning ger 

upphov till miljöstörande avfall ha använts. Byggnaden uppges innehålla ett brandmuseum.  
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4.1.2.2 Inventering av Spruthuset 

 

Figur 6: Ritning över Spruthuset. Källa: Gällivare kommun 

 

Inventeringen av byggnaden började genom att gå igenom byggnadens utsida okulärt. 

Byggnaden har fasad av tegel och tak av plåt samt två skorstenar i tegel. I övrigt har 

byggnaden vackra detaljer som kan ses på bilden nedan.  

 

 

Figur 7: Vackra detaljer på Spruthuset. Foto: Amanda Lundkvist Grönberg 
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Prov 1 och 2 – Fogmassor 

 

Figur 8: Fönster med mjuk fogmassa – Spruthuset. Foto: Amanda Lundkvist Grönberg 

Byggnaden hade många fönster på dess framsida, och därför kontrollerades dessa noga. Alla 

fönster hade P-märkning som bland annat innebär att de är fria från PCB.  

Några av fönstren på övriga sidor var kittade med en mjuk fog, vilket kan innebära att det 

materialet innehåller PCB. Eftersom det är ett ämne som vandrar över i det som det vidrör i 

och även kan avges till luften när man bryter i det, användes vinylhandskar och gasmask. När 

en liten mängd fog tagits lös med hjälp av kniv lades den i folie som förhindrar eventuella 

ämnen i fogen att avsöndras Därefter lades detta i dubbla plastpåsar.  
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Prov 13 och 14 – Klinker och kakel 

 

Figur 9: Kakel i Spruthuset. Foto: Amanda 

Lundkvist Grönberg 

I dagsläget inrymmer byggnaden ett 

brandmuseum som tidigare nämnts, men det 

återfinns även ett ställverk samt ett tomt 

utrymme som verkat ha använts som något 

slags förråd eller liknande. Brandmuseet 

består av två rum, det första inrymmer gamla 

fordon och det inre innehåller mindre föremål 

som används till brandbekämpning. Klinkers återfinns i båda rummen, men man såg tydligt 

att det inre utrymmets klinkers är betydligt äldre. Detta styrks också av de ritningar som 

kommunen tillhandahöll samt från uppgift från fastighetsskötaren som påträffades i 

byggnaden. Därför togs prover på klinker i det inre utrymmet samt på det kakel som fanns en 

bit upp på väggarna i hela rummet. För att ta dessa prover användes en huggmejsel och en 

slägga. Plats i rummet där det skulle bli minst synligt att prover tagits valdes, för att inte 

förstöra intrycket i lokalen. Små bitar hackades bort och lades i en påse märkt med 

provnummer, var och när provet är taget. Därefter lades påsen i ytterligare en påse för att 

säkerställa att inget eventuellt farligt kan inandades.  

 

Figur 10: Klinkers i Spruthuset. Foto: Amanda 

Lundkvist Grönberg 
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4.1.3 Stacken 

 

       Figur 11: Huvudingången på Stacken: Foto: Amanda Lundkvist Grönberg 

 

Figur 12: Fasad och tak på Stacken. Foto: Amanda Lundkvist Grönberg 

4.1.3.1 Förstudie 

Byggnaden uppfördes år 1914, samtidigt som Centralskolan som står bredvid. Byggnaden 

användes som gymnastiksal och kommunens arkiv visar att en ombyggnation ägde rum 1958. 

År 1984 lades skolan och tillhörande gymnastiksalen ned (Visit Gällivare Lapland, 2016). 

Enligt Gällivare kommun och de ritningar som finns tillgängliga renoverades byggnaden år 

1992 och då drogs all ventilation som idag finns i byggnaden. Därför kan man utesluta att det 
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finns material i ventilationen som kan ge upphov till miljöstörande avfall vid rivning.  

Kommunen tillhandahöll två olika ritningar, varav den ena var odaterad och den andra var 

upprättad 1991. Därför valdes att ta mer prover än vad som egentligen kanske behövdes, detta 

endast för att vara säker på att skapa ett bra underlag till förfrågningshandlingarna vid 

upphandling av rivningsarbetena.  

4.1.3.2 Inventering av Stacken 

4.1.3.2.1 Fasad och tak 

Byggnaden är byggd av trä och har tak, skorsten, stuprör och hängrännor av plåt. På fasaden 

återfinns flertalet lamparmaturer med både lågenergi- och halogenlampor. Alla fönster är p-

märkta och har inga mjuka fogmassor.  

4.1.3.2.2 Bottenplan 

 

Figur 13: Ritning över Stackens bottenplan. Källa: Gällivare kommun 

Inventeringen inomhus började i huvudingången på bottenvåningen, där fastställs att inga 

prover behöver tas och fönstren är p-märkta. Det återfinns en dörrstängare med olja samt ett 

kyla-/värmeaggregat. I hallen (Nr 22) återfinns ännu en dörrstängare med oljeinnehåll.  



 

Materialinventering av byggnader inför rivning 

Sida 25 

Prov 3, 4 och 5 - Klinker och kakel 

Inne i WC (Nr 23) tas prover på fix och fog från ett 

turkost kakel. Prov tas även på liknade kakel inne i RWC 

(Nr 24) därför att det visar sig enklare att där få lös en 

större provbit från fix och fog. Inne i RWC tas även prov 

från ett senapsbrunt klinkers som även återfanns i WC 

(Nr 23). Efter att proverna tagits tejpades 

provtagningsområdet för att undvika att damm ska 

cirkulera runt i rummet ifall att det visar sig att materialet 

innehåller ämnen som är skadliga för människan och 

miljön. 

 

 

Prov 10, 11, 12 – Plastmattor 

                                                  

Figur 15: Bild på golv i personalrummets skrubb. 

Foto: Amanda Lundkvist Grönberg                             Figur16: Bild på huggpipa som använd vid provtagning av

                                              plastmattor. Bild hämtad från:       

                              http://www.slojdfokus.se/shop/huggpipa-20-mm-1131p.html  

 

Proverna tas i passagen (Nr 33) i personaldelens, personalrummets skrubb (Nr 31) samt i 

personaltoaletten (Nr 29). Alla prov kommer från golvmattor i plast, och tas genom att 

antingen skära lös en bit matta med hjälp av kniv eller genom att använda sig av en huggpipa, 

se figur 16. Båda metoderna användes för att ta dessa prover. Vilken metod som användes 

berodde på hur man bäst kunde undvika synligheten för att prov tagits. Detta tas ofta i beaktan 

Figur 14: Kakel och klinkers i RWC. Foto: 

Amanda Lundkvist Grönberg 

http://www.slojdfokus.se/shop/huggpipa-20-mm-1131p.html
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när verksamhet ännu pågår i en byggnad.  

4.1.3.2.3 Källarplan 

 

Figur 17: Ritning över Stackens källarplan. Källa: Gällivare kommun 

Källardelen består av två separata avdelningar, avskilda av torpargrund. I den högra delen 

pågick ännu verksamhet medan den vänstra var tömd. 

Vänstra källardelen  

I den vänstra källardelen återfanns vävspunnen 

elkabel som innehåller asbest, se figur 18. Detta är 

inget som det tas prover på eftersom att man vet att 

dessa typer av kablar innehåller asbest och dessutom 

måste man vara elektriker för att ta dessa prover i och 

med att kablarna ännu var strömförande. Istället 

måttas mängden i längdmeter. 

 

 

 
Figur 18: Elkabel med vävspunnen asbest 
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Det återfinns även gjutjärnsrör med nya tätningsringar dock misstänks de äldre packningarna 

sitta kvar under och de kan innehålla bly, se figur 19.  

Det återfanns även ett annat gjutjärnsrör med förmodad asbest i flänspackningen, se figur 20. 

Det tas dock inte prover på detta så länge byggnaden är inkopplad på ledningarna eftersom 

risken blir stor att det uppstår ett läckage. 

 

 

 

Högra källardelen 

I passagen återfanns en dörrstängare med oljeinnehåll. RWC (Nr 04) och WC (Nr 06) har 

samma klinker och kakel som motsvarande rum på bottenvåningen, därför tas inga fler prover 

på dessa material.  

 

 

Figur 20: Gjutjärnsrör med förmodad 

asbest i flänspackning. Foto: Amanda 

Lundkvist Grönberg 

Figur 19: Gjutjärnsrör med ny tätningsring, dock misstänkt att de 

gamla av bly sitter kvar under. Foto: Amanda Lundkvist Grönberg 
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Prov 6 - Ventilationskanal 

Prov tas från tätningsmassa i en ventilationskanal. Eftersom ventilationen i byggnaden 

installerades först vid ombyggnaden 1992 förväntas inga farliga ämnen återfinnas, men för att 

vara på den säkra sidan tas ändå prov.  

Provet togs i en synlig skarv där tätningsmassa förekom, se figur 21, och utfördes genom att 

skrapa lös en bit tätningsmassa med kniv. Provet slogs sedan in i folie eftersom att materialet 

kan innehålla PCB, vilket är ett lättflyktigt ämne som enkelt vandrar över i både luft och 

andra material om det inte förhindras. Därefter lades foliepaketet i provpåsarna. 

 

Figur 21: Ventilationskanal med synlig tätningsmassa i skarv. Foto: Amanda Lundkvist Grönberg 

Prov 7 och 8 - Klinkers 

I angränsning till passagen är det en kort korridor där dörrar till två förrådsrum och även ett 

städrum finns. Golvet är belagt med ett grått klinker i både passage och den korta korridoren, 

men provet tas vid korridoren eftersom ingreppet blev mindre synligt där. Som tidigare prover 

som tagits i kakel och klinker hackas en bit av klinkerplattan bort med hjälp av en 

huggmejsel, och man är noggrann att få med både fix och fog. Provet läggs i påse märkt med 

provnummer, plats och vilken typ av prov som tagits innan det lägg i ytterligare en påse.  
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Figur 22: Klinkers i passage. Foto: Amanda Lundkvist Grönberg 

Prov 9 – Plastmatta 

I städrummet (Nr 14) återfinns en grå plastmatta som provtas på samma sätt som prov 10, 11 

och 12 på bottenvåningen, se figur 23.  

 

Figur 23: Plastmatta i städrum - Stackens källarvåning. Foto: Amanda Lundkvist Grönberg 
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4.1.3.2.4 Övre plan

 

Figur 24: Ritning över Stackens övre plan. Källa: Gällivare kommun 

På det övre planet av byggnaden återfanns inget misstänkt där prover behövde tas. Som vid 

alla materialinventeringar fotograferades de olika utrymmena och alla funna material, 

produkter och installationer dokumenterades inför sammanställning av mängder.  
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4.1.3.2.5 Vindsplan 

 

Figur 25: Ritning över Stackens vindsplan. Källa: Gällivare kommun 

Eftersom kommunens ritningar och fastighetsskötaren uppgav att all ventilation i huset 

tillkommit vid ombyggnationerna 1992, vilket styrks av ritningarnas datum, kan man utesluta 

att det finns ämnen i installationerna. Därför besiktades denna del endast okulärt, och som 

misstänkt återfanns inget där prover behövdes tas. 

4.2 Sammanställning efter inventering av samtliga byggnader 

Proverna skickades på analys hos företaget Eurofins Pegasuslab AB. När det var klart 

granskades provsvaren och därefter skrevs rapport: Miljöinventering inklusive rivningsplan 

där provsvar finns inkluderade. Se bilaga 1, 2 och 3. 

 

 

 

 



 

Materialinventering av byggnader inför rivning 

Sida 32 

5. Diskussion och slutsats 

5.1 Materialinventeraren 
Något som framkommit under detta arbetes gång är att det kräver både stor kunskap och 

erfarenhet för att utföra materialinventeringar. Inventeraren bör besitta kunskaper om de olika 

ämnen som finns, dess farlighet och var de kan återfinnas (olika produkter, material eller 

installationer) under själva inventeringen. Något som upplevs märkligt är att det inte finns 

några formella krav på att inventeraren ska vara certifierad. Plan- och bygglagen ställer krav 

på att den som utför inventeringen ska ha den kompetensen som krävs för att göra det. Men 

hur säkerställs det att den personen som utför inventeringen verkligen har kompetens för att 

göra det om de inte har någon slags certifiering eller intyg? Därför borde tydligare 

kompetenskrav specificeras in i de allmänna råden som finns under kapitel 10 6§.  

5.2 Materialinventeringar 
Att inte ha en bestämd benämning på inventeringarna är något som kan anses förvirrande. I 

Plan- och bygglagen samt i information från andra myndigheter och organisationer benämner 

man de som materialinventeringar, men bland de flesta som utför dem och även certifieringen 

benämner det som miljöinventering. Detta bör ses över så att inga missförstånd kan göras.  

Att få delta med Cecilia Örn på inventeringen av byggnaderna i Gällivare var avgörande för 

att denna rapport skulle kunna skrivas eftersom det var oerhört svårt att hitta tydlig 

information om hur en materialinventering ska göras i praktiken. Det verkar inte finnas några 

direkta formaliserande krav för hur det ska gå till. Det borde finnas för att den som är 

beställare av arbetet ska kunna veta att inventeringen uppfyller de krav som finns i olika lagar. 

Det skulle kunna resultera i att de dokument som sedan upprättas inför rivning blir så korrekta 

som möjligt samt att det som rivs inte skapar onödig fara för människa eller miljö. Korrekta 

dokument underlättar för att upprätta bra förfrågningsunderlag som sin tur kan resultera i färre 

ändrings- och tilläggsarbeten. Detta sammanlagt skulle medföra att anbudssumman stämmer 

bättre överens med vad slutpriset blir vid en rivning. 

Personligen kan jag anse att de inventeringar som utförs hade kunnat vara ännu mer utförliga. 

Detta för att riktigt gå till botten med vilka ämnen, material och produkter som finns i 

byggnaden, samt var de är placerade och i vilka mängder oavsett om det är farliga eller 

miljöstörande. Detta för att i första hand värna om både människa och miljö, men också för att 

man ska kunna återanvända och återvinna större mängder material än vad som idag sker. I 



 

Materialinventering av byggnader inför rivning 

Sida 33 

framtiden ser jag dock att detta blir verklighet eftersom det redan idag ställs allt högre krav på 

ökad återanvändning och återvinning. Att utöka inventeringar inför rivningar vore ett naturligt 

led för att kunna minska avfall och se till att återanvändande och återvinning sker i större 

utsträckning. Om man redan vid materialinventeringen, som tidigare nämnt, utför mer 

omfattande undersökningar skulle det leda till att de som sedan lämnar anbud för att få utföra 

rivningen har möjlighet att räkna mer specifikt på kostnader för att lägga mer tid på att ta isär 

och sortera de material och produkter som rivningen ger upphov till. Det skulle kunna 

resultera i att mindre material inkommer till avfallsanläggningar osorterat och därmed skulle 

mer avfall kunna återanvändas och återvinnas. Visst ställs då krav på att tillverkare av 

byggprodukter, material och installationer designar sina produkter på sådant sätt att det blir 

enklare att ta isär och sortera, men det skulle vara en stor vinst för miljön och underlätta vid 

sortering både på och utanför avfallsanläggningarna. 

5.3 Regler för asbest gällande privatpersoner 
Att asbest var farligt att hantera och ställer stora krav på den som ska göra rivningen var inget 

nytt. Däremot att privatpersoner inte berörs av dessa regler verkar mycket märkligt. Som 

privatperson kan man riva asbest i det egna hemmet utan att behöva vidta skyddsåtgärder för 

varken sig själv eller de runt omkring. Att man som privatperson inte är utsatt för asbestdamm 

i samma utsträckning som någon som arbetar dagligen med rivningar är något som går att 

förstå. Däremot drabbas man av samma följder av att bli utsatt, och bevis finns för att man 

kan drabbas av dessa även vid kortvarig hantering. Därför anser jag det märkligt att inte 

samma regler gäller för alla som hanterar asbest oavsett om det sker yrkesmässigt eller som 

privatperson. 
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Objekt 
Fastigheterna Nya skolan 6 & 7 
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Organisation 
Byggherre 
Gällivare kommun 
Tingshusgatan 8-10 
982 81 Gällivare 
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Omfattning 
Gällivare kommun avser att riva MD-grillen. 
 
Rivningen skall ske selektivt och entreprenören genomför krossning, fyllning och 
uppbyggnad av markytor efter rivningsarbetet enligt markbeskrivning. 
 
Arbetsområdet skall vara uppstädat efter rivningsbeslut. 
 
Det åligger anbudsgivare att själva ta fram omfattningen av rivnings- och 
demonteringsarbeten genom de bilder och handlingar som medföljer samt besök på platsen.  
I priset skall även ingå att komplettera denna rivningsplan med mängder på resp. material 
(entreprenören måste alltså strikt hålla koll på alla mängder som rivs och demonteras). 

Kortfattad beskrivning av byggnaderna 
 
MD-grillen är byggd 1989 och har luftvärmepump som uppvärmning. Byggd på platta på 
mark, har tegel, fasadskivor med fasadputs utvändigt samt plåttak. Hängrännor av stål samt 
trädetaljer kring tak. Invändiga ytskikt är nya plastmattor, målade väggar och innertaksplattor 
av spånskivetyp. På MD-grillen finns stora kyl- och frysrum invändigt. 
 
På grund av MD-Grillens byggår, 1989, har inga prover tagits på byggnadsmaterialet.  
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Inventering 
Inventering av farligt och miljöstörande avfall har utförts okulärt. Inventeringen redovisar 
okulärt funna mängder. Inbyggt, eller på annat sätt dolt, farligt avfall kan förekomma utöver 
denna redovisning. 
 
Förekomst, lokalisering, mängder och hantering redovisas nedan och i tabell 1 och 2. 
 
Nedan följer en kort sammanfattning av de varuslag som påträffats. En utförligare 
sammanställning av varuslagen och uppskattade mängder återges i tabell 1, ”farligt avfall” 
och tabell 2 ”avfall (tidigare kallad miljöstörande avfall)”. 
 

*Asbest  
Ej funnet vid inventeringen. 

(*)Bly 
Ej funnet vid inventeringen. 
 
Bly som ej är i metallisk form klassas som farligt avfall. Blybatterier klassas som farligt 
avfall! 

*CFC / HCFC / HFC 
CFC är en engelsk förkortning för clor-fluor-carbons = klorfluorkarboner. Dessa kan 
återfinnas i bland annat äldre köldmedier i t ex kylanläggningar samt kyl- och frysskåp. 
Köldmedium skall tömmas på plats av auktoriserat kylteknikföretag (SNFS 1992:16; MS:54). 
 
Kylaggregat påträffades. Kyl- och frysskåp påträffades, samt stora kyl- och frysrum. Alla 
dessa innehåller CFC/HCFC/HFC beroende på köldmedium. 

*Elektronikskrot 
Elektronikskrot är klassat som farligt avfall och skall fr o m 1:a juli år 2002 enligt lag sorteras 
för återvinning. En sortering där de komponenter som innehåller farliga ämnen tas om hand 
och övriga icke farliga kan återvinnas. Elektronikskrot är ett vitt begrepp och innefattar allt 
som har en kabel och/eller drivs av en el-källa. 

*Impregnerat trä 
Ej funnet vid inventeringen. 

*Kadmium 
Ej funnet vid inventeringen. 
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*Kemikalier 
Enstaka golvbrunnar påträffades. De kemikalier, som finns där för tillfället kommer att 
avvecklas, när verksamheten avvecklas (MD-Grillen). 

Koppar 
Koppar förekommer allmänt i byggnaden i form av el- och vattenledningar samt armaturer. 

*Kvicksilver 
Samtliga lysrör och lågenergilampor som förekommer i byggnaderna innehåller kvicksilver. 

*Olje- och tjäravfall 
Dörrstängare innehåller olja och skall tömmas vid skrotning. 
 
Tjärpapp kan finnas i takkonstruktion under takplåten. Om tjärpapp finns måste den separeras 
från det brännbara avfallet oavsett (Kavahedens ÅVC har dessa regler i Gällivare). Kontroll 
ska dock ske med avfallsmottagare.  
 
Enligt uppgift från NV så ska asfalt med en summa PAH-halt över 300 mg/kg klassas som 
farligt avfall. Om halt en summa cancerogena PAH (7st) är över 100 mg/kg klassas asfalten 
som farligt avfall. Sådan asfalt bör inte användas i slitskikt. Vattenskyddsområden bör 
undvikas. 
 
Beträffande oljekondensatorer se nedan under rubrik ”PCB”! 

*PCB 
PCB kan förekomma i form av kondensatorer med PCB-olja i lysrörsarmaturerna. 
Lysrörsarmaturerna skall dock, efter att lysrören plockats bort, transporteras till godkänd 
mottagare för vidare behandling. 

PVC 
PVC förekommer allmänt i plastmattor. Vidare förekommer PVC i form av plaströr och i 
elinstallationer. 

*Radioaktivt avfall 
Ej funnet vid inventeringen. 

*Röta / ohyra i trä 
Ej funnet vid inventeringen. 

*Sot 
Ej funnet vid inventeringen. 
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Zink 
Förekommer allmänt i hela byggnaden i form av  t.ex. ventilationskanaler, förzinkade 
installationer och plåtar. 
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Rivning och materialhantering 
Rivningsarbetet planeras så att källsortering underlättas. Rivningsavfallet sorteras i fraktioner 
enligt nedan och omhändertas enligt Gällivare kommuns Avfallsplan. 
 
Rivningen skall ske selektivt. Detta innebär att varje material rivs för sig samt att de sorteras 
och samlas upp enligt ovan och sedan transporteras till respektive mottagare skilda åt. Det 
innebär att sammansatta produkter skall separeras innan de forslas bort. 
 
Ø Farligt och miljöstörande avfall 
 
Farligt och miljöstörande avfall behandlas, transporteras och omhändertas enligt tabell 1 och 
2 nedan. 
 
· Vid rivningsarbetet skall entreprenör vara medveten om att vissa inbyggda 

konstruktioner kan innehålla farligt avfall varför ytterligare provtagningar och 
analyser kan bli nödvändiga att utföras. Så snart misstanke om detta finns skall 
entreprenören meddela byggledaren för att komma överens om vidare 
handläggning. 

 
Ø Övrigt rivningsavfall 
Sortering av utrivet och överblivet material och byggdelar sker i prioriteringsordningen: 
1. återanvändbara 
2. materialåtervinningsbara 
3. energiåtervinningsbara 
 
Restprodukter ska källsorteras med inriktningen på att: 
· avfallsmängderna ska minska 
· avfallets farlighet ska minska 
· avfallet behandlas rätt sätt 
 
En plan för källsorteringen ska redovisas i miljöplanen eller i separat plan.  
 
Av planen ska framgå; 
· ansvariga  
· typ av fraktioner 
· typ av avfallscontainrar som finns tillgängliga 
· rutiner för källsorteringen 
· transportörer 

Övrig miljöhänsyn 
Sanering och hantering av farligt avfall utförs enligt gällande lagar, förordningar och lokala 
krav.  
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Kontroll 
Utförandet av sanering/rivningsarbetet och all materialhantering inarbetas i entreprenörens 
egenkontroll och arbetsmiljöplan. Kontrollansvarig övervakar entreprenören och konsulterar 
vid behov sakkunnig. 

Redovisning 
Entreprenören åläggs att till beställaren lämna dokumentation avseende hanteringen av allt 
rivningsavfall. Sort, mängd, hanteringssätt och mottagare skall redovisas. Exempel på 
verifikationer är arbetsrapporter, följesedlar, inlämnings-/mottagningskvitton, fakturakopior 
på deponiavgifter mm. Erforderliga kopior på tillstånd. 

Bilaga 
· Bilaga 1 - Ritningar MD-grillen 
· Bilaga 2 - Fotodokumentation 



Tabell 1 Farligt avfall enligt avfallsförordningen 2001:1063 WSP Management  
      
 
PROJEKT: 2000302 Kunskapshuset Utförd av: Cecilia Örn och Amanda Lundkvist-Grönberg Datum: 2017-04-10 

Byggnadsår: 1989 Byggdel: MD-grillen Utförda analyser: Inga prover har tagits på MD-Grillen Uppdragsnr: 10247985 
 
Inventeringen redovisar okulärt funna mängder. Inbyggt, eller på annat sätt dolt, farligt avfall kan förekomma utöver denna redovisning. Övrigt:  
 
Varuslag Mängd Enhet Placering i byggnad Lab- 

analys 
Rivningsmetod Godkänd 

Transportör 
EWC-KOD Anmärkning 
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ASBEST        Ej funnet vid inventeringen. 
         
BLY (farligt avfall)        Ej funnet vid inventeringen. 
         
CFC / HCFC / HFC         
Isolering i väggar & tak (ex frysrum 
mm) 

40 m2 MD-grillen frysrum Nej Saneras Ja 17 09 03  

Kyl- o frysmöbler* 4 st MD-grillen Nej Sorteras Ja 16 02 11 Se även bil. ”Avfall enl. SFS 2001:1063” 
 
*Påträffat köldmedia är:  
R600a 
R134a 
 

Kylaggregat* 2 st MD-grillen Nej Saneras Ja 16 02 11 *AC200 FRICO/Thermozone 
         
CYANIDHALT. AVFALL        Ej funnet vid inventeringen. 
         
ELEKTRONIKSKROT Allmänt  MD-grillen Nej Sorteras Ja 20 01 35  

         
IMPREGNERAT TRÄ        Ej funnet vid inventeringen. 
         
KADMIUM        Ej funnet vid inventeringen. 
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PROJEKT: 2000302 Kunskapshuset Utförd av: Cecilia Örn och Amanda Lundkvist-Grönberg Datum: 2017-04-10 

Byggnadsår: 1989 Byggdel: MD-grillen Utförda analyser: Inga prover har tagits på MD-Grillen Uppdragsnr: 10247985 
 
Inventeringen redovisar okulärt funna mängder. Inbyggt, eller på annat sätt dolt, farligt avfall kan förekomma utöver denna redovisning. Övrigt:  
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EWC-KOD Anmärkning 
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KEMIKALIER         
Vattenlås* med kemikalierester eller 
annat hälsovådligt 

3 st MD-grillen Nej Saneras Ja 17 09 03 *Golvbrunnar 

         
KVICKSILVER         
Lysrör 50 st MD-grillen Nej Sorteras Ja 17 09 01  
Lågenergilampor 25 st MD-grillen Nej Sorteras Ja 17 09 01  

         
OLJE- & TJÄRAVFALL         
Dörrstängare 3 st MD-grillen Nej Sorteras Ja 17 04 09 Töms på olja vid skrotning. 
Lysrörskondensatorer 20 st MD-grillen Nej Sorteras Ja 17 09 03 Se även rubrik ”PCB” 
         
PCB         
Lysrörskondensatorer Se anm.  Se anm. Nej Sorteras Ja 17 09 02 PCB kan förekomma i form av 

kondensatorer med PCB-olja i 
lysrörsarmaturerna. Lysrörsarmaturerna 
skall dock, efter att lysrören plockats bort, 
transporteras till godkänd mottagare för 
vidare behandling.  

         
RADIOAKTIVT AVFALL        Ej funnet vid inventeringen. 
         
RÖTA / OHYRA        Ej funnet vid inventeringen. 



Tabell 1 Farligt avfall enligt avfallsförordningen 2001:1063 WSP Management  
      
 
PROJEKT: 2000302 Kunskapshuset Utförd av: Cecilia Örn och Amanda Lundkvist-Grönberg Datum: 2017-04-10 
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SOT        Ej funnet vid inventeringen. 
         
FÖRORENAD MARK       17 05 03 Ej inventerat 
 
 
 



Tabell 2 Avfall enligt avfallsförordningen 2001:1063  WSP Management  
REDOVISADE ÄMNEN AVSER DET SOM TIDIGARE BENÄMNTS MILJÖSTÖRANDE AVFALL     
 
PROJEKT: 2000302 Kunskapshuset Utförd av: Cecilia Örn och Amanda Lundkvist-Grönberg Datum: 2017-04-10 

Byggnadsår: 1989 Byggdel: MD-grillen  Uppdragsnr: 10247985 
 
Inventeringen redovisar okulärt funna mängder, inbyggt eller på annat sätt dolt farligt avfall kan förekomma utöver denna redovisning. Övrigt:  
 
Varuslag Mängd Enhet Placering i byggnad Lab- 

analys 
Rivningsmetod Godkänd 

Transportör 
Återanvändning = 10 
Återvinning = 20 
Deponi = 30 
 

Anmärkning 
 

 

         

BLY (metalliskt avfall))        Ej funnet vid inventeringen. 
         
KOPPAR         
El o vattenledningar + armaturer Allmänt  MD-grillen Nej Sorteras Ja 20  
         
PVC        ”20” avser värmeåtervinning 
Elinstallationer Allmänt  MD-grillen Nej Sorteras Ja 20/30  
Plastmattor Allmänt m2 MD-grillen Nej Sorteras Ja 20/30  
Plastplåt runt rörisolering Allmänt  MD-grillen Nej Sorteras Ja 20/30  
Plaströr Allmänt  MD-grillen Nej Sorteras Ja 20/30  
         
RADIOAKTIVT AVFALL        Ej funnet vid inventeringen. 
         
ZINK         
Div. installationer och plåtar Allmänt  MD-grillen Nej Sorteras Ja 20  
Utvändiga konstruktioner Allmänt  MD-grillen Nej Sorteras Ja 20  
         
FÖRORENAD MARK        Ej inventerat 
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Bild 1. MD:s kiosk-framsidan. Bild 2.MD-grillens baksida. 

  
Bild 3. Kyl/Värmeaggregat med CFC/HCFC-
innehåll. 

Bild 4. Fläktsystem (nytt). 
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Bild 5. Ett par golvbrunnar finns i MD-
grillen. 

Bild 6. Utelampor med kvicksilver på MD-
grillen. 

  
Bild 7. Luftvärmepumpar utomhus. Bild 8. Lite trä- och plåtdetaljer. 
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Beställare Gällivare kommun 
Projekt 2000302 Kunskapshuset 
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Spruthuset (Brandmuseum) 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG dat. 2017-04-10 
 

Företagsnamn: WSP Management 

Uppdragsansvarig: Cecilia Örn 
 
Inventerare: Cecilia Örn och Amanda Lundkvist-Grönberg 
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Objekt 
Fastigheterna Nya skolan 6 & 7 
Gällivare 

Organisation 
Byggherre 
Gällivare kommun 
Tingshusgatan 8-10 
982 81 Gällivare 
Kontaktperson: Bo-Göran Bäckfors, Projektchef Samhällsbyggnadsförvaltningen 
E-post: bo-goran.backfors@gallivare.se, Tfn: 0970-81 82 99, Mobil: 070-520 68 80 
 
Kontrollansvarig enligt PBL 
Per Öberg, E-post: per.oberg@lic-ab.se, Tfn: 070-695 17 00 
Licab 
Storgatan 11 
972 38 Luleå 
 

Omfattning 
Gällivare kommun avser att riva Spruthuset (Brandmuseum) våren 2019.  
 
Rivningen skall ske selektivt och entreprenören genomför krossning, fyllning och 
uppbyggnad av markytor efter rivningsarbetet enligt markbeskrivning. 
 
Arbetsområdet skall vara uppstädat efter rivningsbeslut. 
 
Det åligger anbudsgivare att själva ta fram omfattningen av rivnings- och 
demonteringsarbeten genom de bilder och handlingar som medföljer samt besök på platsen.  
I priset skall även ingå att komplettera denna rivningsplan med mängder på resp. material 
(entreprenören måste alltså strikt hålla koll på alla mängder som rivs och demonteras). 

Kortfattad beskrivning av byggnaderna 
Spruthuset (Brandmuseum) är byggt 1906, med ombyggnadsår 1958 och 1991-1992. 
Spruthuset har betonggrund/stengrund och är byggt av rött tegel. Takbjälklaget är av trä och 
målat falurött. Rött plåttak. Stuprör i plåt. Invändiga ytskikt är av både äldre och nyare 
klinker, samt äldre kakel och målad vägg. Några branddörrar av äldre typ finns.  
 



Företagsnamn 
 

 

Dokumentnamn/Kapitelrubrik 

 RIVNINGSPLAN INKL. 
MILJÖINVENTERING  

Kapitelbokstav/Sidnr 

3 (11)  
Projeknr 

10247985 
Projektnamn 

2000302 Kunskapshuset/Spruthuset 
Datum 

2017-04-10 
Status 

Förfrågningsunderlag 
Rev.datum 

 
 

 
Inventering 
Inventering av farligt och miljöstörande avfall har utförts okulärt. Inventeringen redovisar 
okulärt funna mängder. Inbyggt, eller på annat sätt dolt, farligt avfall kan förekomma utöver 
denna redovisning. 
 
Förekomst, lokalisering, mängder och hantering redovisas nedan och i tabell 1 och 2. 
 
Nedan följer en kort sammanfattning av de varuslag som påträffats. En utförligare 
sammanställning av varuslagen och uppskattade mängder återges i tabell 1, ”farligt avfall” 
och tabell 2 ”avfall (tidigare kallad miljöstörande avfall)”. 
 

*Asbest  
Asbest påträffades i tätningsmassa vid äldre flänspackningar på äldre gjutjärnsrör.  
 
Asbest misstänks finnas i äldre branddörrar (tillverkade före 1976). Kontroll skall ske i 
samband med utbyte av dessa. Kontroll utfördes inte vid inventeringen, då identifiering/ 
provtagning av dessa ej är möjlig utan att först demontera låskistorna. 

(*)Bly 
Bly påträffades som blydiktade fogar i skarvar för gjutjärnsrör. 
 
Metalliskt bly kan även förekomma som blymantlade elkablar, pga säkerhetsrisk har inga 
ingrepp i kabelmantel gjorts. 
 
Bly som ej är i metallisk form klassas som farligt avfall. Blybatterier klassas som farligt 
avfall! 

*CFC / HCFC / HFC 
CFC är en engelsk förkortning för clor-fluor-carbons = klorfluorkarboner. Dessa kan 
återfinnas i bland annat äldre köldmedier i t ex kylanläggningar samt kyl- och frysskåp. 
Köldmedium skall tömmas på plats av auktoriserat kylteknikföretag (SNFS 1992:16; MS:54). 
 
Köldaggregat påträffades. 

*Elektronikskrot 
Elektronikskrot är klassat som farligt avfall och skall fr o m 1:a juli år 2002 enligt lag sorteras 
för återvinning. En sortering där de komponenter som innehåller farliga ämnen tas om hand 
och övriga icke farliga kan återvinnas. Elektronikskrot är ett vitt begrepp och innefattar allt 
som har en kabel och/eller drivs av en el-källa. 

*Impregnerat trä 
Ej funnet vid inventeringen. 
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*Kadmium 
Ej funnet vid inventeringen. 

*Kemikalier 
Enstaka golvbrunnar påträffades. 

Koppar 
Koppar förekommer allmänt i byggnaden i form av el- och vattenledningar samt armaturer. 

*Kvicksilver 
Samtliga lysrör och utelampor som förekommer i byggnaderna innehåller kvicksilver. 

*Olje- och tjäravfall 
Tjärpapp kan finnas i takkonstruktion under takplåten. Om tjärpapp finns måste den separeras 
från det brännbara avfallet oavsett (Kavahedens ÅVC har dessa regler i Gällivare). Kontroll 
ska dock ske med avfallsmottagare.  
 
Enligt uppgift från NV så ska asfalt med en summa PAH-halt över 300 mg/kg klassas som 
farligt avfall. Om halt en summa cancerogena PAH (7st) är över 100 mg/kg klassas asfalten 
som farligt avfall. Sådan asfalt bör inte användas i slitskikt. Vattenskyddsområden bör 
undvikas. 
 
Beträffande oljekondensatorer se nedan under rubrik ”PCB”! 

*PCB 
PCB kan förekomma i form av kondensatorer med PCB-olja i lysrörsarmaturerna. 
Lysrörsarmaturerna skall dock, efter att lysrören plockats bort, transporteras till godkänd 
mottagare för vidare behandling. 
 
Omärkta isolerglasrutor av äldre typ, som kan innehålla PCB, påträffades på Spruthusets 
baksida. 

PVC 
PVC förekommer allmänt i plastmattor. Vidare förekommer PVC i form av plaströr och i 
elinstallationer. 

*Radioaktivt avfall 
Ej funnet vid inventeringen. 

*Röta / ohyra i trä 
Ej funnet vid inventeringen. 
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*Sot 
Ej funnet vid inventeringen. 

Zink 
Förekommer allmänt i hela byggnaden i form av  t.ex. ventilationskanaler, förzinkade 
installationer och plåtar. 
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Rivning och materialhantering 
Rivningsarbetet planeras så att källsortering underlättas. Rivningsavfallet sorteras i fraktioner 
enligt nedan och omhändertas enligt Gällivare kommuns Avfallsplan. 
 
Rivningen skall ske selektivt. Detta innebär att varje material rivs för sig samt att de sorteras 
och samlas upp enligt ovan och sedan transporteras till respektive mottagare skilda åt. Det 
innebär att sammansatta produkter skall separeras innan de forslas bort. 
 
Ø Farligt och miljöstörande avfall 
 
Farligt och miljöstörande avfall behandlas, transporteras och omhändertas enligt tabell 1 och 
2 nedan. 
 
· Vid rivningsarbetet skall entreprenör vara medveten om att vissa inbyggda 

konstruktioner kan innehålla farligt avfall varför ytterligare provtagningar och 
analyser kan bli nödvändiga att utföras. Så snart misstanke om detta finns skall 
entreprenören meddela byggledaren för att komma överens om vidare 
handläggning. 

 
Ø Övrigt rivningsavfall 
Sortering av utrivet och överblivet material och byggdelar sker i prioriteringsordningen: 
1. återanvändbara 
2. materialåtervinningsbara 
3. energiåtervinningsbara 
 
Restprodukter ska källsorteras med inriktningen på att: 
· avfallsmängderna ska minska 
· avfallets farlighet ska minska 
· avfallet behandlas rätt sätt 
 
En plan för källsorteringen ska redovisas i miljöplanen eller i separat plan.  
 
Av planen ska framgå; 
· ansvariga  
· typ av fraktioner 
· typ av avfallscontainrar som finns tillgängliga 
· rutiner för källsorteringen 
· transportörer 
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Övrig miljöhänsyn 
Sanering och hantering av farligt avfall utförs enligt gällande lagar, förordningar och lokala 
krav.  

Kontroll 
Utförandet av sanering/rivningsarbetet och all materialhantering inarbetas i entreprenörens 
egenkontroll och arbetsmiljöplan. Kontrollansvarig övervakar entreprenören och konsulterar 
vid behov sakkunnig. 

Redovisning 
Entreprenören åläggs att till beställaren lämna dokumentation avseende hanteringen av allt 
rivningsavfall. Sort, mängd, hanteringssätt och mottagare skall redovisas. Exempel på 
verifikationer är arbetsrapporter, följesedlar, inlämnings-/mottagningskvitton, fakturakopior 
på deponiavgifter mm. Erforderliga kopior på tillstånd. 

Bilaga 
· Bilaga 1 - Ritningar på Spruthuset med markering för provtagningspunkter, där prover har 

tagits. 
· Bilaga 2 - Fotodokumentation 
· Bilaga 3 - Analysrapporter 



Tabell 1 Farligt avfall enligt avfallsförordningen 2001:1063 WSP Management  
      
 
PROJEKT: 2000302 Kunskapshuset Utförd av: Cecilia Örn och Amanda Lundkvist-Grönberg Datum: 2017-04-10 

Byggnadsår: 1906 Byggdel: Spruthuset Utförda analyser: Se bifogade protokoll. Uppdragsnr: 10247985 
 
Inventeringen redovisar okulärt funna mängder. Inbyggt, eller på annat sätt dolt, farligt avfall kan förekomma utöver denna redovisning. Övrigt:  
 
Varuslag Mängd Enhet Placering i byggnad Lab- 

analys 
Rivningsmetod Godkänd 

Transportör 
EWC-KOD Anmärkning 
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ASBEST         
Branddörrar / brandisolering 2 st Spruthuset Nej Sorteras Ja 17 06 05  
Tätningsmassa –flänspackningar på 
äldre gjutjärnsrör 

1 st Spruthuset Nej Saneras Ja 17 06 05  

         
BLY (farligt avfall)        Ej funnet vid inventeringen. 
         
CFC / HCFC / HFC         
Kylaggregat* 1 st Spruthuset Nej Saneras Ja 16 02 11 *Biddle 
         
CYANIDHALT. AVFALL        Ej funnet vid inventeringen. 
         
ELEKTRONIKSKROT Allmänt  Spruthuset Nej Sorteras Ja 20 01 35  

         
IMPREGNERAT TRÄ        Ej funnet vid inventeringen. 
         
KADMIUM        Ej funnet vid inventeringen. 
         
KEMIKALIER         
Vattenlås* med kemikalierester eller 
annat hälsovådligt 

2 st Spruthuset Nej Saneras Ja 17 09 03 *Golvbrunnar 

         



Tabell 1 Farligt avfall enligt avfallsförordningen 2001:1063 WSP Management  
      
 
PROJEKT: 2000302 Kunskapshuset Utförd av: Cecilia Örn och Amanda Lundkvist-Grönberg Datum: 2017-04-10 

Byggnadsår: 1906 Byggdel: Spruthuset Utförda analyser: Se bifogade protokoll. Uppdragsnr: 10247985 
 
Inventeringen redovisar okulärt funna mängder. Inbyggt, eller på annat sätt dolt, farligt avfall kan förekomma utöver denna redovisning. Övrigt:  
 
Varuslag Mängd Enhet Placering i byggnad Lab- 

analys 
Rivningsmetod Godkänd 

Transportör 
EWC-KOD Anmärkning 
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KVICKSILVER         
Kvicksilverlampor (utvändigt) 5 st Spruthuset Nej Sorteras Ja 17 09 01  
Lysrör 10 st Spruthuset Nej Sorteras Ja 17 09 01  

         
OLJE- & TJÄRAVFALL         
Lysrörskondensatorer 5 st Spruthuset Nej Sorteras Ja 17 09 03 Se även rubrik ”PCB” 
         
PCB         
Isolerrutor* 15 lpm Spruthusets baksida Nej Sorteras Ja 17 09 02 *Omärkta isolerglasrutor 
Lysrörskondensatorer Se anm.  Se anm. Nej Sorteras Ja 17 09 02 PCB kan förekomma i form av 

kondensatorer med PCB-olja i 
lysrörsarmaturerna. Lysrörsarmaturerna 
skall dock, efter att lysrören plockats bort, 
transporteras till godkänd mottagare för 
vidare behandling.  

         
RADIOAKTIVT AVFALL        Ej funnet vid inventeringen. 
         
RÖTA / OHYRA        Ej funnet vid inventeringen. 
         
SOT        Ej funnet vid inventeringen. 
         
FÖRORENAD MARK       17 05 03 Ej inventerat 



Tabell 2 Avfall enligt avfallsförordningen 2001:1063  WSP Management  
REDOVISADE ÄMNEN AVSER DET SOM TIDIGARE BENÄMNTS MILJÖSTÖRANDE AVFALL     
 
PROJEKT: 2000302 Kunskapshuset Utförd av: Cecilia Örn och Amanda Lundkvist-Grönberg Datum: 2017-04-10 

Byggnadsår: 1906 Byggdel: Spruthuset  Uppdragsnr: 10247985 
 
Inventeringen redovisar okulärt funna mängder, inbyggt eller på annat sätt dolt farligt avfall kan förekomma utöver denna redovisning. Övrigt:  
 
Varuslag Mängd Enhet Placering i byggnad Lab- 

analys 
Rivningsmetod Godkänd 

Transportör 
Återanvändning = 10 
Återvinning = 20 
Deponi = 30 
 

Anmärkning 
 

 

         

BLY (metalliskt avfall))         
Elkablar 
blymantlade/blyskärmade 

Allmänt st Spruthuset Nej Sorteras Ja 20 t.o.m 70-talet. 
Känns igen på den blanka ytan när 
den skrapas med ex. kniv 

Rörskarvar -gjutjärnsrör Allmänt  Spruthuset Nej Sorteras Ja 20  
         
KOPPAR         
El o vattenledningar + armaturer Allmänt  Spruthuset Nej Sorteras Ja 20  
         
PVC        ”20” avser värmeåtervinning 
Elinstallationer Allmänt  Spruthuset Nej Sorteras Ja 20/30  
Plastmattor Allmänt m2 Spruthuset Nej Sorteras Ja 20/30  
Plastplåt runt rörisolering Allmänt  Spruthuset Nej Sorteras Ja 20/30  
Plaströr Allmänt  Spruthuset Nej Sorteras Ja 20/30  
         
RADIOAKTIVT AVFALL        Ej funnet vid inventeringen. 
         
ZINK         
Div. installationer och plåtar Allmänt  Spruthuset Nej Sorteras Ja 20  
Utvändiga konstruktioner Allmänt  Spruthuset Nej Sorteras Ja 20  
         
FÖRORENAD MARK        Ej inventerat 
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Prov nr 2 - Fogprovav vit fog
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Anmärkning
Prov nr 13 - Fix- och fogprov från mellanbrunt äldre kakel
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Prov nr 14 - Fix- och fogprov från rostbrunt äldre klinker
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Bilaga 1 - Ritningar med markerade provtagningspunkter (Brandmuseum/Spruthuset)
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Bild 1. Spruthuset, även kallat brandmuseum. Bild 2. Byggnadens vackra framsida. 

  
Bild 3. Målat trä, tegel och plåttak, samt fina 
byggnadsdetaljer. 

Bild 4. Golvbrunnar finns inne i Spruthuset. 
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Bild 5. Flänspackning med förmodad asbest i 
tätningen. Blytätningar i rörets packningar. 

Bild 6. Varken det äldre klinkrets eller kaklets 
fix och fog innehöll asbest. 

  
Bild 7. Kyl/Värmeaggregat med CFC/HCFC. Bild 8. Utvändigt tegel och murbruk, samt en 

kapad kabel. 
 



Provnummer Provmärkning¹ Resultat Utförande lab
177-2017-03200374 1. Svart fogprov/Samlingsprov. Spruthuset-

utvändigt fönster. 
Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200375 2. Vitt fogprov. Spruthuset-utvändigt fönster. Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200376 3. Fix- och fogprov från turkost kakel. Stacken
-Inv/WC nr 23/BV. 

Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200377 4. Fix- och fogprov från senapsgult klinker. 
Stacken-Inv/RWC nr 25/BV. 

Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200378 5. Fix- och fogprov från turkost kakel. Stacken
-Inv/RWC nr 25/BV. 

Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200379 6. Tätningsmassa-Vent.kanal. Stacken-
Inv/Hall/KV. 

Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200380 7. Fix- och fogprov fr brungrått klinker. 
Stacken-Inv/Hall/KV. 

Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200381 8. Fix- och fogprov fr rostbrunt klinker. 
Stacken-Inv/Cykel-F 15/KV. 

Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200382 9. Grått mattprov. Stacken-Inv/städet/KV. Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200383 10. Vitbeige matta. Stacken-Inv/Hall/BV. Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200384 11. Grått mattprov. Stacken-Inv/U-trapp/BV. Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200385 12. Grått mattprov. Stacken-Inv/WC P-
rum/BV. 

Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200386 13. Fix- och fogprov från brunt kakel. 
Spruthuset-Inv/Inre rum/BV. 

Asbest ej påvisad. LE

Resultatsammanställning
Objekt: 10247985

Sid 2 av 4Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Jwan Murad, Kemiingenjör 2017-03-24 Rapportkod: AR-17-LU-003859-01

SECO14277
Textruta
Bilaga 3 - Provsvar 1-14avseende Asbest-Prosvar 1-2 och 13-14 avser Spruthuset



Provnummer Provmärkning¹ Resultat Utförande lab
177-2017-03200387 14. Samlingsprov fr rostbrunt klinker. Stacken-

Inv/Hall/KV. 
Asbest ej påvisad. LE

¹Kunduppgifter.

Sid 3 av 4Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Jwan Murad, Kemiingenjör 2017-03-24 Rapportkod: AR-17-LU-003859-01

SECO14277
Textruta
Bilaga 3 - Provsvar 1-14avseende Asbest-Prosvar 1-2 och 13-14 avser Spruthuset

SECO14277
Textruta
Observera! Det står att prov 14 är taget i Stacken, men det är felskrivet, det är Spruthuset, som prov 14 är taget från.



ANSVAR

Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att 
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets 
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.
På grund av begränsade förrådsutrymmen kan vi inte arkivera ditt provmaterial utan detta kastas inom 7 
dagar från provsvarsdatum, om du inte vill få det i retur mot en kostnad av 75 kr.

Utförande Laboratorium:

Utfört av Eurofins Pegasuslab AB Uppsala, Sverige.
Asbest i material: Metodprincip: PLM enl. SS ISO 22262-1:2012. Ackrediterad analys 
(SWEDACS:s ackred.nr. 2085).
Asbest i luft: Metodprincip: SEM/EDS enl. SS-ISO 14966:2003. Ackrediterad analys 
(SWEDACS:s ackred.nr. 2085).
Asbest i damm: Metodprincip SEM/EDS enl. ISO 16000-27:2014.
Asbest i återvinningsbränsle: Metodprincip SEM/EDS enl. ISO 16000-27:2014.

Utfört av Eurofins LEM, Saverne, Frankrike. Metodprincip: PLM alt. PEM/TEM/SEM. 
Ackrediterad analys (COFRAC:s ackred.nr. 1-1751).

Utfört av ALS Scandinavia AB. Metodprincip: SEM alt. PLM.

LU:

LE:

ALS:

Information om Asbestfibrer:
Asbest är ett samlingsnamn på en rad i naturen förekommande fibrösa kristallina silikatmineral med olika 
kemisk sammansättning och olika egenskaper. På grund av dess hållfasthet, värmeisolerande förmåga och 
beständighet för såväl kemisk som termisk påverkan har asbest använts inom ett stort antal områden. 

Krysotil är den typ som påträffas mest, men är också svår att upptäcka då fibrerna är mycket tunna. Den ses 
mest i produkter från asbestcementindustrin, packningar, golvbeläggningar, färg, lim och plastprodukter.

Antofyllit användes i ex.vis asbestpapp och cement- och isoleringsprodukter.

Krokidolit användes huvudsakligen i asbestcementprodukter men också i filter, packningar, isoleringar m.m 
när syrabeständighet var ett krav.

Amosit användes som isolering i blandning med magnesiumkarbonat. Ses ibland som isoleringar runt rör, 
ångpannor etc.

Referens: Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:1

Observera att ovanstående information är framtagen av Eurofins Pegasuslab AB. Om denna information 
skall användas i andra sammanhang än till våra provsvar och analyser måste källan till denna information 
anges.

Vid förfrågan om denna analysrapport ring 010-490 82 50 (vxl), begär Asbestsupport.

Sid 4 av 4Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Jwan Murad, Kemiingenjör 2017-03-24 Rapportkod: AR-17-LU-003859-01

SECO14277
Textruta
Bilaga 3 - Provsvar 1-14avseende Asbest-Prosvar 1-2 och 13-14 avser Spruthuset



Eurofins Pegasuslab AB

Box 97

751 03 Uppsala

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-LU-004262-01

EUSEUP-00034513
Í%R%^Â!6`TdÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10247985

WSP Management - Luleå [4544] 

Cecilia Örn

Smedjegatan 24, Plan 4

972 31 LULEÅ

Kundnummer: SL7642139

Provbeskrivning:

177-2017-03210478Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Cecilia Örn/Amanda 

Lundkvist-Grönberg

2017-03-14

Provet ankom:

FogmassaMatris:

2017-03-20

Utskriftsdatum: 2017-03-31

Provmärkning: 1. Svart fogprov/samplinsprov, spruthuset, utvändigtm fönster

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.50PCB 28 a)Internal Method 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 52 a)Internal Method 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 101 a)Internal Method 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 118 a)Internal Method 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 153 a)Internal Method 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 138 a)Internal Method 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 180 a)Internal Method 

UppKem.0A.16

30%

ej påvisadTotal PCB a)Internal Method 

UppKem.0A.16

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN

Kopia till:

   (amanda.lundkvist.gronberg@wspgroup.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sofie Nielsen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v40

SECO14277
Textruta
Bilaga 3 - Provsvar 1avseende PCB gäller Spruthuset



Eurofins Pegasuslab AB

Box 97

751 03 Uppsala

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-17-LU-004261-01

EUSEUP-00034513
Í%R%^Â!6`S[Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

10247985

WSP Management - Luleå [4544] 

Cecilia Örn

Smedjegatan 24, Plan 4

972 31 LULEÅ

Kundnummer: SL7642139

Provbeskrivning:

177-2017-03210479Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

Cecilia Örn/Amanda 

Lundkvist-Grönberg

2017-03-14

Provet ankom:

FogmassaMatris:

2017-03-20

Utskriftsdatum: 2017-03-31

Provmärkning: 2. Vit fogprov, Spruthuset, utvändigt, fönster

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/kg< 0.50PCB 28 a)Internal Method 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 52 a)Internal Method 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 101 a)Internal Method 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 118 a)Internal Method 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 153 a)Internal Method 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 138 a)Internal Method 

UppKem.0A.16

30%

mg/kg< 0.50PCB 180 a)Internal Method 

UppKem.0A.16

30%

ej påvisadTotal PCB a)Internal Method 

UppKem.0A.16

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN

Kopia till:

   (amanda.lundkvist.gronberg@wspgroup.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sofie Nielsen, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v40

SECO14277
Textruta
Bilaga 3 - Provsvar 2avseende PCB gäller Spruthuset
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Beställare Gällivare kommun 
Projekt 2000302 Kunskapshuset 

6.1.1 
6.1.2 
 

RIVNINGSPLAN INKL. MILJÖINVENTERING SAMT 
FOTODOKUMENTATION/Stacken 
 

 

Fritidsgården ”Stacken” med ”Youth Club” 
 
 
 
 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG dat. 2017-04-10 
 

Företagsnamn: WSP Management 

Uppdragsansvarig: Cecilia Örn 
 
Inventerare: Cecilia Örn och Amanda Lundkvist-Grönberg 
 
Upprättad av: Cecilia Örn 
 
Granskare: Amanda Lundkvist-Grönberg och Jonas Åström 

alg
Textruta
Bilaga 3



Företagsnamn 
 

 

Dokumentnamn/Kapitelrubrik 

 RIVNINGSPLAN INKL. 
MILJÖINVENTERING  

Kapitelbokstav/Sidnr 

2 (12)  
Projeknr 

10247985 
Projektnamn 

2000302 Kunskapshuset/Stacken 
Datum 

2017-04-10 
Status 

Förfrågningsunderlag 
Rev.datum 

 
 

 

Objekt 
Fastigheterna Nya skolan 6 & 7 
Gällivare 

Organisation 
Byggherre 
Gällivare kommun 
Tingshusgatan 8-10 
982 81 Gällivare 
Kontaktperson: Bo-Göran Bäckfors, Projektchef Samhällsbyggnadsförvaltningen 
E-post: bo-goran.backfors@gallivare.se, Tfn: 0970-81 82 99, Mobil: 070-520 68 80 
 
Kontrollansvarig enligt PBL 
Per Öberg, E-post: per.oberg@lic-ab.se, Tfn: 070-695 17 00 
Licab 
Storgatan 11 
972 38 Luleå 
 

Omfattning 
Gällivare kommun avser att riva fritidsgården Stacken (f.d gymnastikbyggnad). 
 
Rivningen skall ske selektivt och entreprenören genomför krossning, fyllning och 
uppbyggnad av markytor efter rivningsarbetet enligt markbeskrivning. 
 
Arbetsområdet skall vara uppstädat efter rivningsbeslut. 
 
Det åligger anbudsgivare att själva ta fram omfattningen av rivnings- och 
demonteringsarbeten genom de bilder och handlingar som medföljer samt besök på platsen.  
I priset skall även ingå att komplettera denna rivningsplan med mängder på resp. material 
(entreprenören måste alltså strikt hålla koll på alla mängder som rivs och demonteras). 

Kortfattad beskrivning av byggnaderna 
Stacken (f.d. gymnastikbyggnad) är byggd 1914, med ombyggnadsår 1958 och 1991-1992. 
Stacken har betongbjälklag, samt takbjälklag av trä. Träbyggnad. Stuprännor och hängrännor 
av plåt. Uppreglade trägolv med plastmattor, kakel och klinker i WC:n. Innertaksplattor av 
spånskivematerial. All ventilation på Stacken har tillkommit vid ombyggnaden 1991-1992, 
för det fanns det bara från- och tilluftsventilation. Stacken förse med värme från 
Centralskolan, som inte skall rivas. Det går kulvertar under marken med fjärrvärmerör från 
Centralskolan till Stacken. 
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Dokumentnamn/Kapitelrubrik 
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3 (12)  
Projeknr 

10247985 
Projektnamn 

2000302 Kunskapshuset/Stacken 
Datum 

2017-04-10 
Status 

Förfrågningsunderlag 
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Inventering 
Inventering av farligt och miljöstörande avfall har utförts okulärt. Inventeringen redovisar 
okulärt funna mängder. Inbyggt, eller på annat sätt dolt, farligt avfall kan förekomma utöver 
denna redovisning. 
 
Förekomst, lokalisering, mängder och hantering redovisas nedan och i tabell 1 och 2. 
 
Nedan följer en kort sammanfattning av de varuslag som påträffats. En utförligare 
sammanställning av varuslagen och uppskattade mängder återges i tabell 1, ”farligt avfall” 
och tabell 2 ”avfall (tidigare kallad miljöstörande avfall)”. 
 

*Asbest  
Asbest påträffades i tätningsmassa vid äldre flänspackningar på äldre gjutjärnsrör.  
 
Asbest påträffades även i en äldre vävspunnen kabel, där höljet innehåller asbest. Äldre liten 
ventilationslucka med kedja påträffades. Denna lucka kan ha ett kondenspapp av asbest 
invändigt, detta gick inte att kontrollera vid den okulära miljöinventeringen. 
 
Asbest misstänks finnas i äldre branddörrar (tillverkade före 1976). Kontroll skall ske i 
samband med utbyte av dessa. Kontroll utfördes inte vid inventeringen, då identifiering/ 
provtagning av dessa ej är möjlig utan att först demontera låskistorna. 

(*)Bly 
Bly påträffades som blydiktade fogar i skarvar för gjutjärnsrör. 
 
Metalliskt bly kan även förekomma som blymantlade elkablar, pga säkerhetsrisk har inga 
ingrepp i kabelmantel gjorts. 
 
Bly som ej är i metallisk form klassas som farligt avfall. Blybatterier klassas som farligt 
avfall! 

*CFC / HCFC / HFC 
CFC är en engelsk förkortning för clor-fluor-carbons = klorfluorkarboner. Dessa kan 
återfinnas i bland annat äldre köldmedier i t ex kylanläggningar samt kyl- och frysskåp. 
Köldmedium skall tömmas på plats av auktoriserat kylteknikföretag (SNFS 1992:16; MS:54). 
 
Kyl- och frysskåp påträffades. Dessa innehåller CFC/HCFC/HFC beroende på köldmedium. 
Kylaggregat påträffades. 

*Elektronikskrot 
Elektronikskrot är klassat som farligt avfall och skall fr o m 1:a juli år 2002 enligt lag sorteras 
för återvinning. En sortering där de komponenter som innehåller farliga ämnen tas om hand 
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och övriga icke farliga kan återvinnas. Elektronikskrot är ett vitt begrepp och innefattar allt 
som har en kabel och/eller drivs av en el-källa. 

*Impregnerat trä 
Ej funnet vid inventeringen. 

*Kadmium 
Nödutgångsskyltarna innehåller nickel/kadmiumbatterier (i batteri-backupen). 

*Kemikalier 
Enstaka golvbrunnar påträffades. De kemikalier, som finns där för tillfället kommer att 
avvecklas, när verksamheten avvecklas (Stacken). 

Koppar 
Koppar förekommer allmänt i byggnaden i form av el- och vattenledningar samt armaturer. 

*Kvicksilver 
Samtliga lysrör, utelampor och lågenergilampor som förekommer i byggnaderna innehåller 
kvicksilver. 

*Olje- och tjäravfall 
Dörrstängare innehåller olja och skall tömmas vid skrotning. 
 
Tjärpapp kan finnas i takkonstruktion under takplåten. Om tjärpapp finns måste den separeras 
från det brännbara avfallet oavsett (Kavahedens ÅVC har dessa regler i Gällivare). Kontroll 
ska dock ske med avfallsmottagare.  
 
Enligt uppgift från NV så ska asfalt med en summa PAH-halt över 300 mg/kg klassas som 
farligt avfall. Om halt en summa cancerogena PAH (7st) är över 100 mg/kg klassas asfalten 
som farligt avfall. Sådan asfalt bör inte användas i slitskikt. Vattenskyddsområden bör 
undvikas. 
 
Beträffande oljekondensatorer se nedan under rubrik ”PCB”! 

*PCB 
Matarkablar i ett äldre elutrymme kan ha en oljeimpregnerad kabelmantel som kan innehålla 
PCB. Prov har ej tagits pga säkerhetsrisk utan utförs av fackman vid rivning. 
 
PCB kan förekomma i form av kondensatorer med PCB-olja i lysrörsarmaturerna. 
Lysrörsarmaturerna skall dock, efter att lysrören plockats bort, transporteras till godkänd 
mottagare för vidare behandling. 
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PVC 
PVC förekommer allmänt i plastmattor. Vidare förekommer PVC i form av plaströr och i 
elinstallationer. 

*Radioaktivt avfall 
Rökdetektorer klassas som radioaktivt avfall. 

*Röta / ohyra i trä 
Ej funnet vid inventeringen. 

*Sot 
Ej funnet vid inventeringen. 

Zink 
Förekommer allmänt i hela byggnaden i form av  t.ex. ventilationskanaler, förzinkade 
installationer och plåtar. 

Övrigt 
Trinettkök med förmodad NH3 (ammoniak) påträffades i Stackens personaldel. 
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Rivning och materialhantering 
Rivningsarbetet planeras så att källsortering underlättas. Rivningsavfallet sorteras i fraktioner 
enligt nedan och omhändertas enligt Gällivare kommuns Avfallsplan. 
 
Rivningen skall ske selektivt. Detta innebär att varje material rivs för sig samt att de sorteras 
och samlas upp enligt ovan och sedan transporteras till respektive mottagare skilda åt. Det 
innebär att sammansatta produkter skall separeras innan de forslas bort. 
 
Ø Farligt och miljöstörande avfall 
 
Farligt och miljöstörande avfall behandlas, transporteras och omhändertas enligt tabell 1 och 
2 nedan. 
 
· Vid rivningsarbetet skall entreprenör vara medveten om att vissa inbyggda 

konstruktioner kan innehålla farligt avfall varför ytterligare provtagningar och 
analyser kan bli nödvändiga att utföras. Så snart misstanke om detta finns skall 
entreprenören meddela byggledaren för att komma överens om vidare 
handläggning. 

 
Ø Övrigt rivningsavfall 
Sortering av utrivet och överblivet material och byggdelar sker i prioriteringsordningen: 
1. återanvändbara 
2. materialåtervinningsbara 
3. energiåtervinningsbara 
 
Restprodukter ska källsorteras med inriktningen på att: 
· avfallsmängderna ska minska 
· avfallets farlighet ska minska 
· avfallet behandlas rätt sätt 
 
En plan för källsorteringen ska redovisas i miljöplanen eller i separat plan.  
 
Av planen ska framgå; 
· ansvariga  
· typ av fraktioner 
· typ av avfallscontainrar som finns tillgängliga 
· rutiner för källsorteringen 
· transportörer 
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Övrig miljöhänsyn 
Sanering och hantering av farligt avfall utförs enligt gällande lagar, förordningar och lokala 
krav.  

Kontroll 
Utförandet av sanering/rivningsarbetet och all materialhantering inarbetas i entreprenörens 
egenkontroll och arbetsmiljöplan. Kontrollansvarig övervakar entreprenören och konsulterar 
vid behov sakkunnig. 

Redovisning 
Entreprenören åläggs att till beställaren lämna dokumentation avseende hanteringen av allt 
rivningsavfall. Sort, mängd, hanteringssätt och mottagare skall redovisas. Exempel på 
verifikationer är arbetsrapporter, följesedlar, inlämnings-/mottagningskvitton, fakturakopior 
på deponiavgifter mm. Erforderliga kopior på tillstånd. 

Bilaga 
· Bilaga 1 - Ritningar på Stacken, med markeringar för provtagningspunkter, där prover har 

tagits. 
· Bilaga 2 - Fotodokumentation 
· Bilaga 3 - Analysrapporter 



Tabell 1 Farligt avfall enligt avfallsförordningen 2001:1063 WSP Management  
      
 
PROJEKT: 2000302 Kunskapshuset Utförd av: Cecilia Örn och Amanda Lundkvist-Grönberg Datum: 2017-04-10 

Byggnadsår: 1914 Byggdel: Stacken Utförda analyser: Se bifogade protokoll. Uppdragsnr: 10247985 
 
Inventeringen redovisar okulärt funna mängder. Inbyggt, eller på annat sätt dolt, farligt avfall kan förekomma utöver denna redovisning. Övrigt:  
 
Varuslag Mängd Enhet Placering i byggnad Lab- 

analys 
Rivningsmetod Godkänd 

Transportör 
EWC-KOD Anmärkning 
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ASBEST         
Branddörrar / brandisolering 1 st Stacken Nej Sorteras Ja 17 06 05  
Kondenspapp på klaffventiler 2 st Stacken Nej Saneras Ja 17 06 01  
Tätningsmassa –flänspackningar på 
äldre gjutjärnsrör 

2 st Stacken Nej Saneras Ja 17 06 05  

Vävspunna kabelhöljen 7 lpm Stackens äldre källare, som 
man går ner i via en gång 
utomhus. 

Nej Saneras Ja 17 06 05  

         
BLY (farligt avfall)        Ej funnet vid inventeringen. 
         
CFC / HCFC / HFC         
Kyl- o frysmöbler* 2 st Stacken Nej Sorteras Ja 16 02 11 Se även bil. ”Avfall enl. SFS 2001:1063” 

 
*Påträffat köldmedia är:  
R600a 
R12 
 

Kylaggregat* 1 st Stacken Nej Saneras Ja 16 02 11 *Thermozone/AD200 
         
CYANIDHALT. AVFALL        Ej funnet vid inventeringen. 
         
         

ELEKTRONIKSKROT Allmänt  Stacken Nej Sorteras Ja 20 01 35  
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IMPREGNERAT TRÄ        Ej funnet vid inventeringen. 
         
KADMIUM         
Nödutgångsskyltar (batterier) 7 st Stacken Nej Sorteras Ja 16 06 02  
         
KEMIKALIER         
Vattenlås* med kemikalierester eller 
annat hälsovådligt 

5 st Stacken Nej Saneras Ja 17 09 03 *Golvbrunnar 

         
KVICKSILVER         
Kvicksilverlampor (utvändigt) 5 st Stacken Nej Sorteras Ja 17 09 01  
Lysrör 100 st Stacken Nej Sorteras Ja 17 09 01  
Lågenergilampor 55 st Stacken Nej Sorteras Ja 17 09 01  

         
OLJE- & TJÄRAVFALL         
Dörrstängare 15 st Stacken Nej Sorteras Ja 17 04 09 Töms på olja vid skrotning. 
Hissmaskineri 1 st Stacken Nej Sorteras Ja 17 09 03  
Lysrörskondensatorer 60 st Stacken Nej Sorteras Ja 17 09 03 Se även rubrik ”PCB” 
         
PCB         
Inkommande kraftkabel 1 st Stacken, KV Nej Saneras Ja 17 09 02  
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Lysrörskondensatorer Se anm.  Se anm. Nej Sorteras Ja 17 09 02 PCB kan förekomma i form av 
kondensatorer med PCB-olja i 
lysrörsarmaturerna. Lysrörsarmaturerna 
skall dock, efter att lysrören plockats bort, 
transporteras till godkänd mottagare för 
vidare behandling.  

         
RADIOAKTIVT AVFALL         
Brandvarnare (rökdetektorer)  10 st Stacken Nej Sorteras Ja 17 09 03  

         
RÖTA / OHYRA        Ej funnet vid inventeringen. 
         
SOT        Ej funnet vid inventeringen. 
         
FÖRORENAD MARK       17 05 03 Ej inventerat 
 
 
 



Tabell 2 Avfall enligt avfallsförordningen 2001:1063  WSP Management  
REDOVISADE ÄMNEN AVSER DET SOM TIDIGARE BENÄMNTS MILJÖSTÖRANDE AVFALL     
 
PROJEKT: 2000302 Kunskapshuset Utförd av: Cecilia Örn och Amanda Lundkvist-Grönberg Datum: 2017-04-10 

Byggnadsår: 1914 Byggdel: Stacken  Uppdragsnr: 10247985 
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Varuslag Mängd Enhet Placering i byggnad Lab- 

analys 
Rivningsmetod Godkänd 

Transportör 
Återanvändning = 10 
Återvinning = 20 
Deponi = 30 
 

Anmärkning 
 

 

         

BLY (metalliskt avfall))         
Elkablar 
blymantlade/blyskärmade 

Allmänt st Stacken Nej Sorteras Ja 20 t.o.m 70-talet. 
Känns igen på den blanka ytan när 
den skrapas med ex. kniv 

Rörskarvar -gjutjärnsrör Allmänt  Stacken Nej Sorteras Ja 20  
         
KOPPAR         
El o vattenledningar + armaturer Allmänt  Stacken Nej Sorteras Ja 20  
         
PVC        ”20” avser värmeåtervinning 
Elinstallationer Allmänt  Stacken Nej Sorteras Ja 20/30  
Plastmattor Allmänt m2 Stacken Nej Sorteras Ja 20/30  
Plastplåt runt rörisolering Allmänt  Stacken Nej Sorteras Ja 20/30  
Plaströr Allmänt  Stacken Nej Sorteras Ja 20/30  
         
RADIOAKTIVT AVFALL        Ej funnet vid inventeringen. 
         
ZINK         
Div. installationer och plåtar Allmänt  Stacken Nej Sorteras Ja 20  
Utvändiga konstruktioner Allmänt  Stacken Nej Sorteras Ja 20  
         
ÖVRIGT 

        Trinetter med ammoniak 1 st Stacken, BV Nej Sorteras Ja 20  
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FÖRORENAD MARK        Ej inventerat 
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Bild 1. Stackens framsida. Bild 2. Stackens ingång till ”Youth Club”. 

  
Bild 3. Träfasad, plåttak, skorsten av tegel. Bild 4. Dörroljestängare med oljeinnehåll. 

  
Bild 5. Rökdetektor med joniserande 
strålning. 

Bild 6. Lågenergilampor med kvicksilver. 



Företagsnamn 

 
Dokumentnamn/Kapitelrubrik 

MATERIALINVENTERING INKL. 
RIVNINGSPLAN 

Kapitelbokstav/Sidnr 

BILAGA 2 
 

Fotodokumentation 
Projektnamn 

2000302 Kunskapshuset/MD-grillen 
Datum 

2017-04-10 
Status 

Förfrågningsunderlag 
Rev.datum 

 
 

  
Bild 7. Kyl/Värmeaggregat med CFC/HCFC. Bild 8. Nödutgångsskylt/belysning med 

Nickel-Kadmium-batteri, som batteri-backup. 

  
Bild 9. Ingen asbest i vare sig klinker eller 
kakel, när det gäller fixen och fogen. 

Bild 10. Äldre elmatarkabel från 
Centralskolan, som kan innehålla PCB-olja. 
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Bild 11. Kopparrör förekommer frekvent. Bild 12. En flänspackning med förmodad 

asbest i tätningen i Stackens källare. 

  
Bild 13. Ett äldre gjutjärnsrör, där nya rör har 
fästs på det gamla röret. 

Bild 14. Trärent vindsutrymme på Stacken. 
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Bild 15. Bild från den äldre källaren med 
nedgång utanför Stacken. 

Bild 16. Äldre gjutjärnsrör, där nya 
packningar har satts på tätningspackningarna 
av förmodad bly. 

  
Bild 17. En till flänspackning med förmodad 
asbest i tätningen i den äldre källare. 

Bild 18. Vävspunnet kabelhölje med 
konstaterat asbestinnehåll i den äldre källaren. 
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Bild 19. En annan bildvy på den vävspunna 
kabeln med asbestinnehåll i själva höljet. 

Bild 20. Avklippta äldre kopparrör i den äldre 
källaren. 

 



Provnummer Provmärkning¹ Resultat Utförande lab
177-2017-03200374 1. Svart fogprov/Samlingsprov. Spruthuset-

utvändigt fönster. 
Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200375 2. Vitt fogprov. Spruthuset-utvändigt fönster. Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200376 3. Fix- och fogprov från turkost kakel. Stacken
-Inv/WC nr 23/BV. 

Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200377 4. Fix- och fogprov från senapsgult klinker. 
Stacken-Inv/RWC nr 25/BV. 

Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200378 5. Fix- och fogprov från turkost kakel. Stacken
-Inv/RWC nr 25/BV. 

Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200379 6. Tätningsmassa-Vent.kanal. Stacken-
Inv/Hall/KV. 

Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200380 7. Fix- och fogprov fr brungrått klinker. 
Stacken-Inv/Hall/KV. 

Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200381 8. Fix- och fogprov fr rostbrunt klinker. 
Stacken-Inv/Cykel-F 15/KV. 

Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200382 9. Grått mattprov. Stacken-Inv/städet/KV. Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200383 10. Vitbeige matta. Stacken-Inv/Hall/BV. Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200384 11. Grått mattprov. Stacken-Inv/U-trapp/BV. Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200385 12. Grått mattprov. Stacken-Inv/WC P-
rum/BV. 

Asbest ej påvisad. LE

177-2017-03200386 13. Fix- och fogprov från brunt kakel. 
Spruthuset-Inv/Inre rum/BV. 

Asbest ej påvisad. LE

Resultatsammanställning
Objekt: 10247985

Sid 2 av 4Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Jwan Murad, Kemiingenjör 2017-03-24 Rapportkod: AR-17-LU-003859-01
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Textruta
Bilaga 3 - Provsvar 1-14avseende Asbest-Provsvar 3-12 avser Stacken



Provnummer Provmärkning¹ Resultat Utförande lab
177-2017-03200387 14. Samlingsprov fr rostbrunt klinker. Stacken-

Inv/Hall/KV. 
Asbest ej påvisad. LE

¹Kunduppgifter.

Sid 3 av 4Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Jwan Murad, Kemiingenjör 2017-03-24 Rapportkod: AR-17-LU-003859-01
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ANSVAR

Eurofins Pegasuslab AB ansvarar för provets hantering från ankomsten till laboratoriet till dess att 
provsvaret är klart, skickat till kund och arkiverat. Eurofins Pegasuslab AB ansvarar inte för provets 
hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.
På grund av begränsade förrådsutrymmen kan vi inte arkivera ditt provmaterial utan detta kastas inom 7 
dagar från provsvarsdatum, om du inte vill få det i retur mot en kostnad av 75 kr.

Utförande Laboratorium:

Utfört av Eurofins Pegasuslab AB Uppsala, Sverige.
Asbest i material: Metodprincip: PLM enl. SS ISO 22262-1:2012. Ackrediterad analys 
(SWEDACS:s ackred.nr. 2085).
Asbest i luft: Metodprincip: SEM/EDS enl. SS-ISO 14966:2003. Ackrediterad analys 
(SWEDACS:s ackred.nr. 2085).
Asbest i damm: Metodprincip SEM/EDS enl. ISO 16000-27:2014.
Asbest i återvinningsbränsle: Metodprincip SEM/EDS enl. ISO 16000-27:2014.

Utfört av Eurofins LEM, Saverne, Frankrike. Metodprincip: PLM alt. PEM/TEM/SEM. 
Ackrediterad analys (COFRAC:s ackred.nr. 1-1751).

Utfört av ALS Scandinavia AB. Metodprincip: SEM alt. PLM.

LU:

LE:

ALS:

Information om Asbestfibrer:
Asbest är ett samlingsnamn på en rad i naturen förekommande fibrösa kristallina silikatmineral med olika 
kemisk sammansättning och olika egenskaper. På grund av dess hållfasthet, värmeisolerande förmåga och 
beständighet för såväl kemisk som termisk påverkan har asbest använts inom ett stort antal områden. 

Krysotil är den typ som påträffas mest, men är också svår att upptäcka då fibrerna är mycket tunna. Den ses 
mest i produkter från asbestcementindustrin, packningar, golvbeläggningar, färg, lim och plastprodukter.

Antofyllit användes i ex.vis asbestpapp och cement- och isoleringsprodukter.

Krokidolit användes huvudsakligen i asbestcementprodukter men också i filter, packningar, isoleringar m.m 
när syrabeständighet var ett krav.

Amosit användes som isolering i blandning med magnesiumkarbonat. Ses ibland som isoleringar runt rör, 
ångpannor etc.

Referens: Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:1

Observera att ovanstående information är framtagen av Eurofins Pegasuslab AB. Om denna information 
skall användas i andra sammanhang än till våra provsvar och analyser måste källan till denna information 
anges.

Vid förfrågan om denna analysrapport ring 010-490 82 50 (vxl), begär Asbestsupport.

Sid 4 av 4Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
Besöksadress: Rapsgatan 21, Uppsala * www.eurofins.se

Denna analysrapport är elektroniskt signerad.
Jwan Murad, Kemiingenjör 2017-03-24 Rapportkod: AR-17-LU-003859-01
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Bilaga 3 - Provsvar 1-14avseende Asbest-Provsvar 3-12 avser Stacken
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Kvarteret Nya skolan - Gällivare Cecilia Örn 
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WSP Management  

Smedjegatan 24  

972 31 Luleå  

Besök: Smedjegatan 24  

Tel: +46 10 7225000  

WSP Sverige AB  

Org nr: 556057-4880  

Styrelsens säte: Stockholm  

http://www.wspgroup.se  
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PM-PACKNINGSLISTA/MILJÖINVENTERING 

Följande behöver finnas med i miljöinventeringspackningen: 

• Kamera inkl. laddare 

• Ritningar (plan/fasad/A3-format) + A3-underlag 

• Ev. tekniska beskrivningar 

• Dagbok/Anteckningsbok 

• Blyerts/Stift/Sudd/Kulspets 

• Halvmask med filter ABEK1-Hg-P3-filter 

• Skyddsglasögon 

• Provpåsar 

• Engångshandskar 

• PCB-handskar (nitrilhandskar) 

• Vinterhandskar 

• Oömma kläder 

• Ev.hjälm + ev. skor med stålhätta 

• Ficklampa/Pannlampa 

I verktygväskan skall följande finnas: 

Halvmask + Skyddsglasögon 

Silvertejp/Asbesttejp 

Slägghammare 

Huggmejsel 

3-4 st knivar 

Skruvmejslar (stjärn + vanlig) 

Mattprovtagare 

Ev. kofot 

Stämjärn 

Öronproppar 

Provpåsar 

Aluminiumfolie 

Aceton + Papper 

 

Cecilia Örn 
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