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Förord 

Denna Rapport är ett resultat av examensarbete omfattande 15 högskolepoäng vid 

Byggingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Intresset för kemiska hälsorisker 

uppstod i tidigare anställningar och förstärktes ytterligare genom utförda kurser under 

byggingenjörsprogrammet. Vi kände att det var viktigt med ett aktuellt ämne och efter 

kortare diskussioner i ett tidigt skede var valet av ämne klart.  

Vi vill tacka de som ställt upp på intervjuer och bidragit till resultatet av detta arbete. Vi vill 

även rikta ett tack till Danielle Freilich från Sveriges byggindustrier som inspirerade oss i 

ämnet.  

Sist vill vi tacka vår handledare, universitetslektor Ingrid Svetoft för hennes lärorika 
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Abstract 

The thesis was performed at Halmstad University in spring 2012. The interest in this subject 
was raised in a previous course in whilst studying construction engineering. During a smaller 
scale coursework around work environment and leadership, we skimmed the surface around 
the issues of chemical hazards at construction sites and the apparent differences between 
and small construction companies.  
 
The purpose of this study is to investigate whether this observation is correct by comparing 
the differences between small and large construction companies in regards to chemical 
hazards at demolitions. 
 
This paper includes a literature review and a qualitative study. The literature review includes 
basic information about chemical hazards in demolition work rules, equipment, 
responsibility, and previous investigations into the subject. The qualitative study was 
conducted with the help of six interviews with people in various construction companies. 
The interviews were conducted to gain an idea of how the demolitions are conducted with 
the focus on chemical health risks and how it is manifested in practice, if litigation and 
regulations are enforced and what their opinions are about the current regulatory 
framework. 
 
It turns out that there is significant disparity in the industry when it comes to working with 

the prevention of chemical hazards, and that there are significant gaps both in knowledge 

and skill between larger and smaller companies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Examensarbetet utfördes på Högskolan i Halmstad under våren 2012. Intresset för detta 

ämne väcktes i en tidigare kurs under utbildningen till byggingenjör. Det var ett mindre 

arbete i kursen arbetsmiljö och ledarskap där vi ytligt kom i kontakt med bristerna inom 

kemiska hälsorisker på byggarbetsplatser och då insåg de stora skillnaderna mellan stora och 

små byggföretag. Syftet med examensarbetet är att kontrollera ifall det är så stora skillnader 

som vi i tidigare kurser sett antydan till och eftersom att detta blev bekräftat så har vi 

jämfört skillnader mellan små och stora byggföretag gällande kemiska hälsorisker vid 

rivningsarbeten.  

Arbetet innefattar en kvalitativ studie och en litteraturstudie. Litteraturstudien innefattar 

grundläggande information gällande kemiska hälsorisker vid rivningsarbeten som regler, 

material, ansvar och tidigare utredningar inom ämnet. Den kvalitativa studien genomfördes 

med hjälp utav sex intervjuer av personer på olika byggföretag. Intervjuerna genomfördes 

för att skaffa sig en uppfattning om hur rivningsarbeten med fokus på kemiska hälsorisker 

fungerar i praktiken och Ifall lagar följs och även vad man i praktiken anser om lagarna.  

Det visar sig att de som är del utav byggbranschen känner en stor oro över att arbeta med 

att förebygga kemiska hälsorisker och kunskaperna varierar kraftigt, i synnerhet mellan stora 

och små företag.  
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1. Inledning 
Kapitel 1 innefattar bakgrundsbeskrivning, problemformulering, Syfte samt begränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Intresset för kemiska hälsorisker väcktes för några år sedan då vi arbetade inom 

byggbranschen. Det var som snickare på mindre byggföretag som vi kom i kontakt med 

dessa problem. Vi noterade att det inte fanns några rutiner för att behandla kemiska 

hälsorisker ute på de mindre byggarbetsplatserna. Genom en mindre litteraturstudie före 

arbetets början blev det tydligt att bristerna var stora och att utvecklingen inom området 

hade stannat av.   

40 procent av all material- och energianvändning i Sverige står byggsektorn för. 

Uppskattningsvis finns runt 50 000 olika material och produkter. I dessa material finner man 

många organiska och oorganiska ämnen. Det som oftast inte känns till är att om eller hur det 

avgår ämnen från materialen och hur de påverkar människors hälsa1. Under 2008 togs 3,3 

miljoner ton bygg- och rivningsavfall omhand. Tio procent av detta var farligt avfall2. 

Att eliminera ett farligt ämne efter att man har förbjudit användandet tar väldigt lång tid. 

Regler har införts för att reglera dessa problem men de är långt ifrån heltäckande. Under 

brukstiden av en byggnad är det svårt att reglera hälsofarliga material i byggnaden, så det är 

först när man i ombyggnads- eller rivningstankar är som det går att använda sig av 

byggregler för att i viss mån reglera hanteringen. Det är främst omhändertagandet utav 

avfall och inte identifieringen utav farliga ämnen som prioriteras.  

Boverket konstaterar att kunskaperna om farligt avfall, dess identifiering och dess 

omhändertagande är så dåliga på byggarbetsplatserna att de finns behov av en redovisad 

inventering av farliga ämnen vid de rivnings- och byggnadsarbeten som inte är 

anmälningspliktiga enligt PBL. De ansvariga är inte alltid klara över att t ex förordningen om 

farligt avfall gäller även om arbetet eller utrivningen inte är anmälningspliktig. Detta 

förhållande medför att farligt avfall från byggbranschen inte blir regelrätt hanterat. 

 

 

 

                                                      
1 Kemi.se ”Byggprodukter” 

 
2
 Naturvårdsverket.se ”Vägledning för hantering och tillsyn av bygg- och rivningsavfall” 



2 
 

1.2 Problemformulering 
I byggbranschen överlag finns problem gällande kemiska hälsorisker som främst beror på 

bristfälliga kunskaper inom området. Med kemiska hälsorisker menar vi alla de farliga 

material och ämne som en byggnadsarbetare stöter på varje dag. Det är framförallt vid 

rivning eller renovering som problemen uppstår. Då en fara upptäcks med ett material 

förbjuds det att användas vid nybyggnation. Ett problem kvarstår dock, fastigheten skall så 

småningom rivas eller renoveras och då finns många av de material som tidigare förbjudits 

kvar i byggnaden eftersom man inte kände till riskerna vid tiden när byggnaden uppfördes.  

Vi vill med detta examensarbete fördjupa oss i ämnet kemiska hälsorisker på 

byggarbetsplatser genom att studera hur man tar reda på vilka material eller byggnader som 

innehåller farliga ämnen och vilka som ansvarar ifall någon ovetande ändå skulle arbeta med 

ett hälsofarligt material. Vi gör också en jämförelse mellan stora och små byggföretag då vi 

genom egna erfarenheter vet att skillnader finns.  

 

1.3 Syfte 
Vi vill intervjua två representanter från stora byggföretag och fyra på mindre byggföretag på 

deras sätt att hantera kemsiska hälsorisker vid rivningsarbeten och även ta del av deras 

dokumentering gällande kemiska hälsorisker. Genom denna information vill vi göra 

jämförelser på hur små företag arbetar med kemiska hälsorisker gentemot stora byggföretag 

för att sedan belysa skillnaderna dem emellan.  

 

1.4 Begränsningar 
Vi har endast studerat hälsoriskerna för byggnadsarbetare vid olika typer utav arbeten med 

byggnader som innehåller hälsofarliga material och ämnen. Därför lämnas boendemiljön i 

byggnader med ohälsosamma material utanför detta arbete. 

Vid rivning finns ett flertal ohälsosamma material/ämnen som man kan stöta på och vi har 

då valt att fördjupa oss i de tre vanligt förekommande, som asbest, PCB och kvicksilver.   

Vad gäller att undersöka hur man utför rivningsarbeten har vi valt att begränsa oss till två 

större byggfirmor och fyra mindre byggfirmor och därefter baserat våra jämförelser på 

denna information. Att vi begränsat oss till två större företag är för att vi upptäckt att deras 

sätt att arbeta med dessa frågor sinsemellan är mycket mer lika än för de mindre företagen.  

 

 



3 
 

1.5 Metod 
I figur2.1 visas vårt tillvägagångssätt för studien.  

 

Figur 2.1 Metodbeskrivning 

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att få mer insikt i hur läget är just nu och 

hur framtiden ser ut inom området. Vi har i litteraturstudien studerat tidigare utförda 

examensarbeten, lagtexter, internet och böcker. Att vi har haft egna praktiska erfarenheter 

inom området har också gjort att förståelsen blivit djupare och att frågeställningarna 

uppkommit lättare.  

För att sedan utföra intervjuer ute på olika byggarbetsplatser för att fördjupa kunskaperna 

ytterligare och för att stärka frågeställningarna. Intervjuerna genomfördes på 

byggföretagens kontor och med en diskuterande dialog mellan oss och respondenterna. 

Efter att intervjuerna gjorts skall intervjun sammanfattas och respondenten tar del av 

sammanfattningen för godkännande till rapport. Observationerna beskrivs inte specifikt i 

rapporten utan gjordes i samband med intervjuerna då vi besökte flera byggarbetsplatser.  
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2. Bakgrund till nuvarande lagstiftning 

2.1. Regeringsuppdrag till Boverket 1998 
Boverket fick 1998 i uppdrag att utreda hur farligt avfall identifieras och hanteras vid rivning 

av byggnader. Det skulle även övervägas om det behöver göras förändringar i lagstiftningen 

för farligt avfall och rivningsplaner. 

 

Resultat 

Skadorna av farligt avfall uppstod främst genom att avfallet inte behandlas på föreskrivet 

sätt. Byggbranschen ansåg även att kraven i olika författningar är överlappande och att det 

är därför som man har svårt att tillämpa och tyda reglerna som heller inte är specifika för 

byggbranschen. Bristerna på kunskaper inom byggbranschen vad gäller att det ofta finns 

krav på inventering troddes bero på att det inte finns något direkt krav i 

författningstexterna. En lösning till detta skulle vara att skriva in ett krav på inventering i 

författningstexterna eller att man tog fram en obligatorisk bilaga till rivningsplaner som skall 

lämnas till myndigheterna. 

Ofta anlitades underentreprenörer som i sin tur anlitar underentreprenörer och gjorde då 

att byggherren befinner sig ofta 2-3 steg bort avtalsmässigt och har därför svårt att ta något 

större ansvar. I byggbranschen fanns inget standardavtal för rivningsarbeten, något som 

byggbranschens kretsloppsråd borde ta sig an och ta fram en standard till branschen.  

Kompetensen att fastställa vilka material eller byggdelar som kan innehålla farligt avfall i en 

byggnad visade sig var otillfredsställande. Boverket och Naturvårdsverket hadde samma 

uppfattning i frågan och ansåg att lämplig utbildning saknades. Att införa ett slutbevis vid 

rivning precis som man kräver vid nybyggnation skulle vara ett alternativ och när då 

byggherren lämnar avfallet till godkänd transportör så har han uppfyllt sina åtaganden och 

byggherren ska då få ett slutbevis3. 

2.2 Nytt regeringsuppdrag till Boverket 2004 
Boverket fick ett nytt uppdrag av regeringen 2004. Enligt detta uppdrag skulle Boverket 

samarbeta med Naturvårdsverket och studera hur läget såg ut med avfallshantering i bygg- 

och fastighetssektorn. Förslag skulle ges på åtgärder och delmål skulle sättas upp för att 

förbättra sektorns avfallshantering. Anledningen till att detta regeringsuppdrag tas upp i vårt 

arbete är att avfallshantering är starkt kopplat till rivningsarbeten. Det vill säga att där 

avfallshanteringen är dålig är också omhändertagandet av hälsofarliga material vid rivning 

dålig. 

 

                                                      
3
 Boverket ” uppdrag att utreda hur farligt avfall bör identifieras och hanteras vid rivning av byggnader” 
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Resultat 

Det har under de senaste tio åren skett en förbättring när det gäller byggbranschens 

hantering av rivningsavfall. Man ansåg att hanteringen av rivningsavfall fungerade bra i 

många stora byggföretag men var dock osäkra på hur bra det fungerar i mindre byggföretag. 

Även om man såg en förbättring de senaste tio åren var bristerna fortfarande stora vad 

gäller avfallshanteringen. Statistiken från byggbranschen vad gäller rivningsarbeten var 

mycket bristfällig och gjorde det svårt att följa upp och rätta till och åtgärda de negativa 

trender man såg.  

Det var flera aktörer från bygg- och fastighetssektorn som upplevde att lagstiftningen var 

svårtolkad, då främst vid hantering av farligt avfall i små mängder. Det hände också att 

myndigheter på regional och lokal nivå tolkar lagstiftningen olika vilket kunde bidra till 

osäkerhet hos sektorns aktörer. Central syrning hade förenklat för lokala myndigheter och 

man hade då minskat förvirringen för byggsektorns aktörer.  

Den bristfälliga kompetensen om vad som egentligen var farligt avfall gjorde att de farliga 

avfallet många gånger hamnade i containern för blandat avfall. Inte heller avfallsmottagaren 

reagerade på det farliga avfallet vilket var en av deras uppgifter enligt avfallsförordningen.  

Eftersom att de var så kostsamt att hantera små mängder med farligt avfall lockades det att 

inte följa lagen och spara pengar istället. Det fanns inga siffror på hur utbrett fusket var, men 

risken för att bli upptäckt av myndigheterna var mycket liten.  

Det fanns tydliga brister i PBL, som att det inte ställdes krav på en rivningsanmälan vid 

ändring av en byggnad eller rivning av delar av en byggnad. Därför kunde man inte 

kontrollera om dessa rivningar gjordes korrekt. Samtliga byggnadsnämnder delade även 

samma uppfattning att man hade svårt att följa upp ärenden. Att införa ett slutbevis som 

krav i PBL hade hjälpt nämnderna i uppföljningen4.  

 

 

 

 

 

                                                      
4
 Von Schéele, A. ”Avfallshantering inom bygg- och fastighetssektorn” 



6 
 

3. Lagar, regler och ansvar vid rivningsarbete – en 

översikt 
Kapitel 3 innehåller lagar, regler och ansvar samt information om rivning och 3 olika material 

3.1 Arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen är till för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och även för att 

uppnå en god arbetsmiljö. Den är även anpassad till EU:s kemikalielagstiftning Reach som 

beskrivs närmare lägre fram i rapporten under rubriken hjälpmedel vid arbete med kemiska 

ämnen eller produkter. Ansvaret för arbetsmiljön är inget som Arbetsmiljölagen fördelar ut, 

det är upp till varje företag att 

fördela ut ansvaret genom 

organisationen så att företaget 

uppfyller sitt ansvar. Det är 

alltid arbetsgivaren som bär 

huvudansvaret och ska vidta de 

åtgärder för att förebygga att 

arbetstagarna inte utsätts för 

ohälsa eller olycksfall. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

är också ett krav som finns i 

Arbetsmiljölagen och innebär 

att varje arbetsgivare har krav 

på sig att systematiskt planera, 

leda och kontrollera 

verksamheten. Inom 

byggbranschen gäller även 

Arbetsmiljölagen för ensam- 

och familjeföretag i sin helhet. 

Den som bygger själv för egen 

räkning omfattas inte av 

Arbetsmiljölagen men däremot 

omfattas denne Plan- och 

bygglagen. Om inte 

Arbetsmiljölagen följs utav 

arbetsgivare eller någon annan 

skyddsansvarig kan det leda till 

böter eller fängelse5. 

                            Figur 4.1 Översikt över lagstiftning för hantering av kemiska produkter och kemikalier (Prevent 2002) 

                                                      
5
 Arbetsmiljölagen 
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3.2 Miljöbalken 
Innan en rivning av en fastighet måst en miljö- och material invertering utföras för att veta 

vilka förorenade material som finns i byggnaden.  Enligt miljöbalken kap 2 § 2 krävs det att 

byggherren äger kännedom om miljösituationen i sina fastigheter. Byggherren kommer då 

att efterfråga inventerare som genomför dessa inventeringar. 

Ofta upptäcks förorenade material när man utför en rivning. Föroreningar som upptäcks i 

fastigheter, kan orsaka skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Ska genast 

underrätta tillsynsmyndigheten. Byggherren eller verksamhetsutövaren har denna skyldighet 

enligt miljöbalken kap 10 § 11. 

 

3.3 Ny plan och bygglag (2 maj 2011) 
Den nya lagen är en modernisering av den gamla där man främst uppdaterat regler och 

språk. Reglerna skärps ytterligare och handläggningstiden kortas ned för att gynna det som 

bygger. Kontrollansvarig ersätter kvalitetsansvarig i nya PBL och ansvarar för att kontroller 

utförs på bygget precis som tidigare men har nu ett mer passande namn. Det införs även ett 

krav på att den kontrollansvarige skall vara certifierad. Slutligen kan man säga att ett 

förtydligande gjorts av hela byggprocessen6. 

 

3.4 Genomförandet av rivningsarbeten enligt 10 kap i PBL 
Före ett rivningsarbete påbörjas så måste byggnadsnämnden ge startbesked om åtgärden 

kräver rivningslov. Denna anmälan ska ske enligt de föreskrifter som finns i PBL kap 16. 

Byggnaden får inte heller tas i bruk ifall byggnadsnämnden inte har gett ett slutbesked. Det 

är byggherren som ansvarar för att rivningsåtgärden utförs enligt de krav som gäller enligt 

PBL. Ifall det är en lov eller anmälningspliktig åtgärd så ska byggherren se till att 

kontrollplanen följs. Byggnadsnämnden ska efter att ha gett startbesked, utan dröjsmål 

meddela ifall tekniskt samråd krävs eller inte. Mer specifik information om kontrollplan och 

tekniskt samråd följer nedan i rapporten under rubriken 5.8 kontrollplan. 

 

 

 

                                                      
6
 Boverket.se ”ny plan och bygglag” 
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3.5 Kvalitetsansvarig ersätts av kontrollansvarig 
Den 2 maj 2011 infördes en ny plan och bygglag där ”kontrollansvarig” ersatte den som förut 

kallades ”kvalitetsansvarig”. Det är nya högre krav på kompetens för kontrollansvarig7. Det 

är först 2013 som lagen träder i kraft fullt ut och fram till dess får certifierade 

kvalitetsansvariga nivå N eller K arbeta som kontrollansvariga. Denna lagen fördes in i syfte 

att utöka förstärkning av kontroll och förbättring av funktion i byggprocessen. Detta menas 

att kraven på de kontrollansvariga utökats och förtydligats jämfört med tidigare 

kvalitetsansvariga8. 

 

3.6 Kvalitetsansvarig 
Då en rivningsplan ska upprättas ska byggherren också utse en kvalitetsansvarig för 

rivningen. För att kunna jobba som kvalitetsansvarig krävs det att man är certifierad och i 

föreskrifter från Boverket beskrivs det tre nivåer E, N eller K. Dessa nivåer indelas på grund 

av att underlätta certifiering av kvalitetsansvarig för arbeten av olika svårighetsgrad med 

avseende på behov av kontroll och kontrollens omfattning. Nedan beskrivs de olika 

behörighetsnivåerna9: 

Behörighet E- Kontroll av byggnad med enkel art kan gälla uppförande eller tillbyggnad och 

ändringar eller rivning av en eller två bostadshus. 

Behörighet N- Kontroll av byggnad med normal art kan gälla uppförande eller tillbyggnad 

och ändringar eller rivning av högst fyra våningsplan 

Behörighet K- Kontroll av byggnad med komplicerad art kan gälla uppförande eller 

tillbyggnad och ändringar eller rivning av byggnader med fem eller flera våningar. 

 

3.7 Kontrollansvarig 
Den 1 januari 2013 tar kontrollansvariga över när bygg, rivnings eller markåtgärd utförs. 

Kontrollansvarig ersätter kvalitetsansvarig med vissa förändringar. I 10 kap 9 § PBL beskrivs 

kraven på kunskap, erfarenhet, lämplighet och att denne ska ha en självständig ställning i 

förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Den kontrollansvarige måste 

då vara godkänd av ett certifieringsorgan. Det är företag som är godkända (ackrediterade) av 

myndigheten Swedac. Idag finns det 3 godkända certifieringsorgan som fattar beslut om 

certifiering av kontrollansvariga. Dessa företag är: Det Norske Veritas (DNV), SP Sitac och 

Swedcert. Om det saknas kontrollansvarig vid ansökan hos byggnadsnämnden, saknas också 

förutsättningar för nämnden att ge startbesked och arbetet får då inte påbörjas. 

                                                      
7
 Boverket.se ”kontrollansvarig” 

8
 Boverket.se ”om certifierade kontrollansvariga i nya plan och bygglagen” 

9
 Persson-Engberg, J. Sigfrid, L. Torring, M. ”Rivningshandboken” 
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De kontrollansvariga anlitas av byggherren och har som uppgift att ta fram förslag till 

kontrollplanen tillsammans med byggherren. Den kontrollansvarige ska se till att kontroller 

och besiktigningar utförs och att kontrollplanen fullföljs. Den kontrollansvarige skall också 

dokumentera sina arbetsplatsbesök, notera observationer som kan vara av värde vid 

utvärderingen i slutbeskedet som underlag för både byggherren och byggnadsnämnden10. 

Behörighetsnivåer för kontrollansvarig beskrivs nedan11: 

Behörighet N- Krävs för nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller 

tvåbostadshus. Denna behörighet inkluderar också ändring av alla slags byggnader. 

Behörighet K- Nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två 

våningar. Denna behörighet krävs även vid byggnation av vindkraftverk och byggnader med 

stora spännvidder 

 

3.8 Byggherren/Fastighetsägaren 
Innan en byggnad ska rivas har byggherren det fulla ansvaret och se till att planeringen och 

projekteringen genomförs så att arbetsmiljösynpunkter beaktas. D.v.s. samhällets avsikter 

med regler om rivning och hantering över det överblivna material och avfall enligt 10 kap. 5 

§ PBL. Byggherren ska se till att projektet uppfyller bestämmelser och att tillsyn och kontroll 

ska genomföras felfritt. Ansvaret för att inventering utförs före ett rivningsarbete med risk 

för ohälsosamma material eller ämnen ligger på byggherren12. 

Innan ett rivninngs arbete får påbörjas har byggherren som uppgift att lämna in ansökan om 

rivningslov, en rivningsanmälan och en rivningsplan till byggnadsnämnden i god tid.  Detta 

skall godkännas av den lokala tillsynsmyndigheten, det vill säga kommunen13. 

 

 

 

14Naturvårdsverket har tagit fram följande punkter för att sammanfatta det ansvar 

byggherre/fastighetsägare har. Byggherren/fastighetsägaren skall: 

 skaffa sig kunskap om byggnaden före rivning och om hur det avfall som finns där, 
uppstår och ska hanteras (2 kapitlet 2 § MB samt 9 kap 4 § PBL). Det bör ske genom 
en materialinventering. Byggherren har ansvar för att informera alla inblandade i 

                                                      
10

 Boverket.se ”om certifierade kontrollansvariga i nya plan och bygglagen” 
11

 Boverket.se ”detta gäller för kontrollansvariga och kvalitetsansvariga” 
12

 Persson-Engberg, J. Sigfrid, L. Torring, M. ”Rivningshandboken” 
13

 Boverket.se ”byggherrens ansvar” 
14

 Naturvårdsverket.se ”Verksamhetsutövarens verksamhetsansvar” 
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projektet om resultatet från inventeringen Avfallet ska hanteras på ett hälso- och 
miljömässigt godtagbart sätt (15 kap. 5 a § MB) 

 välja lämplig behandling för avfallet, om inte detta är entreprenörens uppgift enligt 
avtal (2 kapitlet 5 § MB). 

 underrätta tillsynsmyndigheten vid misstanke om förorenat område (10 kapitlet 9 § 
MB) – för efterbehandlingsåtgärd behövs normalt anmälan minst 6 veckor innan 
åtgärden ska vidtas (28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 
Naturvårdsverkets föreskrift om tidpunkt för anmälan). För anmälan av sanering av 
fog- och golvmassor med PCB gäller tiden tre veckor (18 § förordning om PCB m m). 

 upprätta rivningsplan inför rivning när sådan krävs enligt PBL (9 kap. 1 § 3 st och 2a § 
samt 4 § PBL). 

 göra rivningsanmälan, normalt tre veckor innan rivning (9 kapitlet 2 och 3 §§ PBL). 
 om rivningsplan krävs, utse en eller flera kvalitetsansvariga vilka ska se till att 

rivningsplanen följs (9 kapitlet 13 § PBL). 
 underrätta byggnadsnämnden om vem som är kvalitetsansvarig (9 kapitlet 13 § PBL). 
 ta reda på vilka regler som gäller (2 kapitlet 2 § MB) och göra klart, till exempel vid 

upphandling och avtalstecknande, vem som ansvarar för att regelverket följs. 
 planera och kontrollera verksamheten och genom egna undersökningar eller på 

annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens inverkan på 
människors hälsa och miljön (26 kapitlet 19 § MB). 

  

3.9 Byggentreprenör 
15Naturvårdsverket har också sammanfattat vilket ansvar byggentreprenörer har vid 

rivningsarbeten. Byggentreprenören skall: 

 skaffa kunskap om avfallet och de regler som gäller för hur respektive avfall ska 
hanteras (2 kapitlet 2 § MB). Avfallet ska hanteras på ett hälso- och miljömässigt 
godtagbart sätt (15 kap. 5 a § MB) 

 välja lämplig behandling för avfallet, om inte detta redan gjorts av byggherren. (2 
kapitlet 5 § MB). 

 underrätta tillsynsmyndigheten vid misstanke om förorenat område (10 kapitlet 9 § 
MB). 

 kontrollera om byggherren gjort anmälan om efterbehandlingsåtgärder när så 
behövs 
(9 kapitlet 6 § MB) eller anmälan om sanering av fog- och golvmassor med PCB, 
annars se till att anmälan ges in till tillsynsmyndigheten. 

 klassa avfallet (görs utifrån bestämmelserna i avfallsförordningen och bilagorna till 
denna). 

 sortera avfallet och se till att olika typer av farligt avfall sorteras i separata fraktioner 
(21 § avfallsförordningen), att brännbart avfall, hushållsavfall och 
producentansvarsavfall sorteras för sig. Utöver bestämmelserna i 
avfallslagstiftningen, kan det finnas bestämmelser i kommunala föreskrifter, till 

                                                      
15

 Naturvårdsverket.se ”Verksamhetsutövarens verksamhetsansvar” 
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exempel i den lokala renhållningsordningen för kommunen samt finnas anvisningar 
från den som är mottagare av avfallet. 

 förvara avfallet så att det inte orsakar påverkan på människors hälsa och miljön. 
Generellt gäller allmänna hänsynsreglerna (2 kapitlet MB) som innebär att man ska 
tillämpa försiktighetsprincipen och utifrån kunskap om avfallets egenskaper vidta de 
skyddsåtgärder som kan behövas. (Tillstånd kan behövas från polismyndigheten vid 
uppställning av avfallscontainrar i gatumiljö, det vill säga på offentlig plats). 

 journalföra mängder (kg) och typer (avfallskoder) av uppkommet avfall – gäller alltid 
för farligt avfall (43 § avfallsförordningen) och kan även gälla annat avfall (se den 
kommunala renhållningsordningen). 

 karaktärisera avfallet om det ska deponeras. 
 kontrollera att transportören har nödvändiga tillstånd/gjort anmälan för transport av 

avfall och att mottagaren har de tillstånd som krävs (39 § avfallsförordningen). 
 upprätta ett transportdokument för varje enskild transport av farligt avfall (41 § 

avfallsförordningen samt Naturvårdsverkets föreskrift om transport av avfall). 
 planera och kontrollera verksamheten och genom egna undersökningar eller på 

annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens inverkan på 
människors hälsa och miljön (26 kapitlet 19 § MB). 

4 Hälsorisker och material vid rivningsarbete 
Nedan beskrivs arbetsmiljörisker och tre vanligt förekommande material vid rivning.  

 

4.1 Arbetsmiljö vid rivning 
Vid rivningsarbeten finns flera arbetsmiljörisker som man bör ta hänsyn till. Några exempel 

är: 

 Exponering för farliga material och riskmaterial 

 Buller 

 Damm 

 Vibrationer 

 Belastningsskador 

 Ras 

 Fall 

 Brand 

 Explosion 

 Smitta 
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När farliga eller andra riskmaterial skall hanteras måste de hanteras mycket försiktigt så att 

de inte sprids på eller kring arbetsplatsen. I de fall där personlig skyddsutrustning behövs 

väljs den utifrån de material som skall hanteras16. 

Som figur 4.3 visar så beror 9 % av alla arbetssjukdomar på kemiska eller biologiska 

ämnen/faktorer. Vilket är den tredje största orsaken till arbetssjukdomar.   

 

Figur 4.3 Orsak till arbetssjukdomar (bygg.org 2012) 
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 Persson-Engberg, J. Sigfrid, L. Torring, M. ”Rivningshandboken” 
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4.2 Hälsofarliga ämnen 

 

Figur 4.2 Upptagningsvägar för hälsofarliga ämnen (Prevent 2002) 

 

4.2.2 Asbest 
Asbest är samling av olika mineralfibrer som är mycket vanligt förekommande i byggsektorn. 

Det är en beteckning för en grupp mineral som bildar långa tunna fibrer som har väldigt goda 

egenskaper för byggnationer men tyvärr inte för miljön eller människors hälsa. Att man 

upptäckte att asbest är cancerframkallande gjorde att användandet av asbest förbjöds i 

Sverige. 1982 totalförbjöds materialet för användning men är fortfarande vanligt 

förekommande i rivningsarbeten, då det finns kvar t.ex. i äldre byggnader17. Asbest har länge 

använts i byggnader som bullerisolering och även används mycket som besprutning i 

stålkonstruktioner för att öka brandmotståndet18. 

Vid sågning, slipning, eller borrning av ett byggmaterial som innehåller Asbest kan fibrerna 

enkelt frigöras. På detta sätt bildas asbestdammar och kan därmed spridas till miljön och 

människor19. 

Idag betraktas Asbest som den farligaste sortens material/ämne och är framförallt 

fortfarande en allvarlig hälsorisk för många yrkesgrupper inom byggbranschen. 

 

                                                      
17

 Boverket ” Rivning och farligt avfall” 
18

 Av.se ”var finns asbest” 
19

 Av.se ”var finns asbest” 
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4.2.2.1 Identifiering 

Oftast brukar asbest inte vara märkt i äldre byggnader och det är därför svårt att identifiera 

materialet vid rivning eller vid ombyggnad av en byggnad. Asbest brinner inte så det kan 

man ha som en testmetod. Om man misstänker att det finns asbest och inte riktig vet hur 

det ska handskas bör man anlita någon som är ackrediterad20. Ibland kan den utbildade 

personalen se materialet och med blotta ögat lätt avgöra om ett materialprov behöver 

genomföras och en bit material skickas då iväg till laboratoriet för analys21. 

 

4.2.2.2 hantering 

Innan en byggnad som innehåller asbest ska rivas är de viktigt att asbestsanering utförs av en 

ackrediterad saneringsfirma. Det är yrkesinspektionen som ackrediterar företag för 

asbestsanering och det är den lokala yrkesinspektionen som ger tillstånd till att hantera 

asbest eller asbesthaltiga material22. Men vid vissa undantag kan en privatperson handskas 

med asbest, beroende på omfattningen och mängden av asbest23.  

Hantering med asbest ska vara noggrann och försiktigt.  Man ska kunna hantera det utan att 

det går sönder så att damm bildas och det kommer i kontakt med någon. Som privatperson 

kan man själv plocka bort asbestplattor med rätt säkerhetutrustning och skydd som bedöms 

av Arbetsmiljöverket. Andningsmask med partikelfilter och skyddskläder av engångstyp är 

exempel på skyddsutrustning24. 

Efter arbetet ska man tvätta sig noggrant. Kasta använda engångskläder, handskar och 

asbestavfallet i en tätslutande förpackning där förpackningen ska det märkas med 

varningstext ”Innehåller Asbest”25. Transporten av asbest kräver inga godkända 

transportörer utan det ska endast anmälas till länsstyrelsen26. 

 

4.2.2.3 Förekomst 

Asbest har länge använts inom olika områden och produkter i byggnader, då den är ett 

material med goda tekniska egenskaper som hög isoleringsförmåga, värmetålig, bra 

beständighet och dessutom ett väldigt starkt material. Det ledde då till att man använde 

asbest i äldre byggnader som isoleringsmaterial, armering, ljudisolering, dörrbeklädnad, 

ventilations isolering, trumisolering, rör isolering, och i kakelfix27. 

                                                      
20

 Boverket ” uppdrag att utreda hur farligt avfall bör identifieras och hanteras vid rivning av byggnader” 
21

 Av.se ”asbest” 
22

 Boverket ” uppdrag att utreda hur farligt avfall bör identifieras och hanteras vid rivning av byggnader” 
23

 Av.se ”asbest” 
24

 Av.se ”asbest” 
25

 Av.se ”asbest” 
26

 Boverket ” uppdrag att utreda hur farligt avfall bör identifieras och hanteras vid rivning av byggnader” 
27

 FoU väst ” Hur hanterar vi farligt avfall på byggarbetsplatser” 
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Figur 4.4 Varningsskylt vid rivning av asbest (PEAB intranät 2012) 

4.2.2.4 Hälsorisker? 

Asbest är cancerframkallande och att andas in asbestfiber kan skada främst 

andningsorganen. Riskerna kan vara varierande och faktorer som kan påverka riskerna kan 

vara fiberstorleken och mängden av asbest man andas in. Fibrerna man andas in som är 

mindre än 3 mikrometer kan fastna i lungblåsorna och sedan transportera vidare, bland 

annat till lungsäck och bukhinnan28.  

Inandning under en lång till kan ge aptitlöshet, torrhosta, andningssvårigheter och 

lungskador.  Det kan dröja år innan det visar att man har blivit utsatt för asbest 

symptomen29.  

 

4.2.3 Kvicksilver 
Kvicksilver är ett grundämne som inte kan brytas ner och är något som lätt ansamlas i mark, 

vatten och i levande organismer. Det är ett lättflyktigt ämne och kan spridas över långa 

avstånd i atmosfären genom att det lätt kan avgå som ånga. Idag klassas kvicksilver som ett 

av de miljöfarligaste ämnena på grund av sina giftiga egenskaper och är ett stort hot för 

både miljön och människors hälsa30. Kvicksilver har speciella egenskaper och är en teknisk 

mycket användbar metall som genom tiderna haft omväxlande framgång i vår byggindustri. 

Idag har kvicksilver en stor teknisk betydelse i vår kemiska industri och finns fortfarande kvar 

i apparater som vi använder dagligen31.  

 

                                                      
28

 Av.se ”hälsorisker” 
29

 Naturvardsverket.se ”hälsoriskbedömning” 
30

 Naturskyddsforeningen.se ”fakta om kvicksilver” 
31

 Boverket ” uppdrag att utreda hur farligt avfall bör identifieras och hanteras vid rivning av byggnader” 
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4.2.3.1 Identifiering 

Det är vanligen svårt att identifiera kvicksilver. Det är endast laboratorieprover som kan 

påvisa om det finns kvicksilverföreningar. Kvicksilver kännetecknas som silverglänsande, 

flytande och även som en tungmetall32. 

 

4.2.3.2 Hantering 

Produkter som innehåller kvicksilver måste hanteras med försiktighet, då det kan lätt kan 

spridas över långa avstånd i atmosfären. Produkter som innehåller kvicksilver ska separeras 

och sorteras var för sig33. På en rivningsplats ska sorteringen sorteras i särskilda behållare 

och det som är utsorterat blir avfall. 

Från 1 juli 2001 infördes en lag att det är krav på sortering för alla elektriska och elektroniska 

produkter som ingår i rivningsavfall. Ljuskällor och armaturer ingår även som elektriska eller 

elektroniska produkter34. 

Byggdelar, produkter eller varor som innehåller kvicksilver i en byggnad ska demonteras, 

avskiljs och omhändertas och detta ska hanteras och behandlas i enlighet med förordningen 

om farligt avfall35.  

4.2.3.3 Förekomst 

Kvicksilver förekommer mycket i byggnader och i komponenter till elektriska installationer, i 

pannrum, värme och ventilations system. T.ex. Mätinstrument, larmutrustningar, 

ringklockor, strömbrytare, termometrar och kondensatorer. Det kan även finnas ansamlat i 

vattenlås, golvbrunnar, avloppsledningar och tandläkarmottagningar. Idag tros det finnas ca 

7,5 ton byggnadskomponenter som innehåller kvicksilver och årligen blir ca 300 kg avfall36. 

 

4.2.3.4 Hälsorisker 

Kvicksilver har främst negativa effekter som påverkar nervsystemet, immunsystemet, 

framkallar genetiska skador, skadar njurarna och påverkar den mentala utvecklingen hos ett 

foster. Kvicksilver är allergiframkallande genom hudkontakt och det är därför viktigt att man 

har rätt skydd och säkerhetutrustning när man handskas med kvicksilver. 

Kvicksilver kan drabba naturen och anrikas i näringskedjan, bland annat i fisk. Människor 

som äter mycket fisk, skaldjur kan då bli förgiftade37. 

                                                      
32

 Boverket ” uppdrag att utreda hur farligt avfall bör identifieras och hanteras vid rivning av byggnader” 
33

 Kretsloppsrådet ”Avfallshantering vid byggande och rivning” 
34

 Naturvardsverket.se ”hälsoriskbedömning” 
35

 Boverket ” uppdrag att utreda hur farligt avfall bör identifieras och hanteras vid rivning av byggnader” 
36

 Boverket ” uppdrag att utreda hur farligt avfall bör identifieras och hanteras vid rivning av byggnader” 
37

 Boverket ” uppdrag att utreda hur farligt avfall bör identifieras och hanteras vid rivning av byggnader” 
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4.2.4 PCB 
Förkortningen PCB står för Polyklorerade bifenyler och är idag ett av de farligaste 

miljögifterna vi känner till. I Sverige har PCB används mycket inom bostadsproduktion redan 

vid 50 talet där de bland annat använde PCB som fogmassor.  När man blev medveten om 

effekterna av PCB, totalförbjöds det för all användning38. PCB är en grupp av drygt 200 

organiska ämnen. Det är ett ämne som sprids snabbt när de kommer ut i miljön och 

dessutom är det cancerframkallande39.  

 

4.2.4.1 Identifiering 

Idag finns det inget enkelt sätt att på plats fastställa om något material innehåller PCB. Det 

är endast laboratorieanalys som ger ett säkert svar. Man kan även anlita en yrkesman som 

vid en besiktigning kan avgöra om det finns risk för att ett material innehåller PCB eller inte 

för att veta om materialet behöver laboratorietestas. Det är då först efter laboratorietestet 

som man med säkerhet vet om materialet innehåller PCB40. 

 

4.2.4.2 Hantering 

Då man blev medveten om att PCB haltiga material har negativa effekter i miljön förbjöds 

PCB 1972 för användning i Sverige. Sedan dess har man inte fått använda fogmassa med PCB 

eller lägga in golvmassa med innehåll av PCB. Idag är all användning av PCB förbjuden41. Alla 

demonterade fogmassor som finns i äldre byggnader räknas idag som farligt avfall tills 

behandlingsanläggningen fastställer om det innehåller PCB42. 

En byggnad som läcker ut PCB betraktas som ”miljöfarlig verksamhet”. Ägaren till en 

fastighet är ansvarig att undersöka om det inom fastighetsbeståndet finns byggnader som 

läcker PCB till omgivningen. En sanering måste då utföras på ett korrekt sätt med hänsyn till 

miljön och människors hälsa.  Fastighetsägaren har detta ansvaret och det är ett krav enligt 

miljöbalken.  

Hantering av PCB görs genom sanering med samband av rivning och ska anmälas senast tre 

veckor innan arbetet startar till miljökontoret. Det krävs utbildade personer för att utföra 

dessa arbeten43. 

                                                      
38

 Boverket ” uppdrag att utreda hur farligt avfall bör identifieras och hanteras vid rivning av byggnader” 
39

 Kretsloppsrådet ”Avfallshantering vid byggande och rivning” 
40

 Boverket ” uppdrag att utreda hur farligt avfall bör identifieras och hanteras vid rivning av byggnader” 
41

 Boverket ” uppdrag att utreda hur farligt avfall bör identifieras och hanteras vid rivning av byggnader” 
42

 FoU-väst ”Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material” 
43

 Boverket ” uppdrag att utreda hur farligt avfall bör identifieras och hanteras vid rivning av byggnader” 
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För att minimera PCB spridningen vid rivning och vid sanering görs det en noggrann 

bedömning på hur byggmaterialen är förorenade, det är för att veta vilken grad 

byggprodukterna är förorenade44. 

 

4.2.4.3 Förekomst 

PCB har används mycket under 60 talet som fogmassor i byggnader. Idag beräknas det att 

det finns ca 70 till 300 ton som sitter kvar i byggnader. PCB har används mycket i lim, klister 

och kit. Det finns PCB haltiga golvmassor, isolerrutor, betong och tegelfasader som finns kvar 

i byggnader. Äldre oljekylda transformatorer och kraftkondensatorer kan vara förorenade 

med PCB45. 

 

Figur 4.5 Varningsskylt vid PCB sanering (PEAB intranät 2012) 

 

4.2.4.4 Hälsorisker 

Det är konstaterat att PCB har en stor inverkan i vårt nervsystem. En måttlig Inandning eller 

hudkontakt kan leda till illamående, kräkningar, buksmärtor, pigment förändringar, 

hudutslag samt lever skador46. Det finns studier som har visat att det påverkar vårt 

immunförsvar, inlärningsfunktioner och dessvärre kan det även leda till cancer47. 

 

 

 

 

                                                      
44

 FoU-väst ”Spridning av PCB från fogmassor till angränsande material” 
45

 Boverket ” uppdrag att utreda hur farligt avfall bör identifieras och hanteras vid rivning av byggnader” 
46

 Arbetarskyddsstyrelsen ” Kemiska hälsorisker” 
47

 Boverket ” uppdrag att utreda hur farligt avfall bör identifieras och hanteras vid rivning av byggnader” 
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4.3 Hjälpmedel vid arbete med kemiska ämnen eller 

produkter 
Vid arbete med kemiskt hälsofarliga material bör man känna till de hjälpmedel som man kan 

använda för att minska riskerna för skador och sjukdomar.  

 

4.3.1 PRIO  
PRIO är ett webbaserat verktyg för den som vill påverka och reducera risker för människor i 

olika miljöer som har kontakt med olika hälsofarliga material eller produkter. De funktioner 

som finns inbyggda i systemet är att man kan söka på olika ämnen för att få information om 

ämnets miljö och hälsofarliga egenskaper och man kan även använda verktyget för att 

utveckla rutiner för inköp, produktutveckling och riskhantering. Kemikalieinspektionen 

nämner också att PRIO ofta är ett hjälpmedel till att prioritera men är inte ett heltäckande 

verktyg48! Målgruppen för detta verktyg är främst små och medelstora företag49. 

Resultatet av en tidigare studie som kemikalieinspektionen gjort visar på att byggbranschen 

använder sig av PRIO i mycket liten utsträckning. Med undantag för de större byggföretagen 

som Skanska, Peab, NCC och JM. Det låga användandet hos små och medelstora företag tros 

främst bero på att det är en hög tröskel att ta sig över för att börja arbeta med dessa 

frågor50. 

 

4.3.2 Begränsningsdatabasen 
Begränsningsdatabasen är ett annat hjälpmedel som man kan ta till hjälp om man är osäker 

på vad det finns för användningsbegränsningar och förbud i Sverige för ett visst ämne. Det är 

endast ämnen inom kemikalieinspektionens område som tas upp i denna databas. Det finns 

också andra myndigheter som begränsar användningen av kemiska ämnen. Exempelvis 

Arbetsmiljöverket och Naturvårdsverket som har egna föreskrifter men som alltså inte tas 

upp i denna databas51. 

 

4.3.3 Reach 
Reach är en EU-förordning som trädde i kraft första juni 2007. Reach står för Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Reach innehåller regler gällande 

produktionen och säkert användande av kemikalier. Man vill skydda människors hälsa och 
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miljön från risker från kemikalier. Med Reach gäller samma regler inom hela EU/EES, vilket 

gör att import och export ökar52. 

 

4.3.4 BASTA 
BASTA är ett annat verktyg, som kom till på initiativ från Sveriges Byggindustrier53. 

Kriterierna för att bli godkänt enligt BASTA är vetenskapligt formulerade och bygger på 

noggranna kontroller. Detta gör att man inte själv behöver värdera och bedöma materialen 

vilket kan vara en kostnadskrävande process54. Tanken är att tillverkarna av byggprodukter 

ska få sina produkter registrerade i BASTA och då veta att de lever upp till kraven som ställs. 

Då har även byggföretagen lättare för att hitta ”rätt” produkter55. 
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5. Olika steg i rivningsarbetet 
Rivningsarbeten kan vara viktiga att ta med i beräkningarna för att uppnå så bra som möjlig 

totalekonomi. Det är då främst återvinning och minimerade transport och 

deponeringsavgifter som bör beaktas. Det finns flera olika lagar och föreskrifter som gäller 

och oftast har varje kommun ställt upp sina krav på hantering av rivningsmaterial. Vid varje 

nytt rivningsobjekt måste föreskrifter för orten och tidpunkten undersökas och därför kräver 

varje projekt sin egen planering. Oavsett om rivningen kräver rivningsanmälan så gäller plan- 

och bygglagen och avfallslagstiftningen. Kontroll och provning ska utföras vid behov även om 

inte rivningsanmälan krävs.  Förfarandet är 

följande56: 

 

 

 Upphandling 

 Lagar och föreskrifter 

 Myndighetskontakter 

 Kvalitetsansvarig för rivning 

 Miljöinventering 

 Materialinventering 

 Omhändertagande av rivningsmaterial 

 Rivningsanmälan och rivningsplan 

 Rivningsprojektering 

 Arbetsmiljö 

 Hänsyn till yttre miljö 

 

 

 Figur 5.1 Arbetsgång vid rivningsarbete  

 

Figur 5.1 visar ett vanligt rivningsförlopp där byggherren förbereder för bland annat 

nödvändiga myndighetskontakter, inventering i byggnad och upprättande av rivningsplan. 

Därefter ska en ansökan om rivningslov och rivningsanmälan lämnas i god tid till kommunen 

(Byggnadsnämnden). Byggnadsnämnden granskar rivningsanmälan och rivningsplanen och 

beslutar om planen kan godkännas och rivningen påbörjas. Efteråt upphandlas entreprenör 

som har hand om hur rivningsmaterial skall tas omhand. Byggherren och entreprenören kan 

kallas till eventuella samråd där planen formellt godkänns. Om rivningsplanen godkänns kan 

rivningen påbörjas.  
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Identifiering av farligt avfall görs med fördel innan rivningsarbeten påbörjas. Man bör även 

plocka bort de riskmaterial som eventuellt finns innan fortsatta demonterings och 

demoleringsarbeten tar vid. Bland de ansvariga i byggbranschen känner man inte så väl till 

var de olika riskmaterial och ämnen som är klassade som farligt avfall. Kunskaperna bland de 

som praktiskt arbetar med rivningsarbeten kan konstateras vara mycket ojämna. 

Ofta görs en inventering med hjälp utav färdiga mallar eller blanketter som man kan få hos 

byggnadsnämnden för respektive kommun. Om blanketter och listor är kompletta och att 

inventeringen utförs av kompetenta personer som sedan följer upp hanteringen av det 

farliga avfallet, då blir förutsättningarna för ett miljö och hälsoriktigt resultat optimalt57. 

Oavsett vad besiktningsmannen hittar och skriver upp för ämnen så kvarstår alltid 

skyldigheten att enligt lagar och regler omhänderta de hälsofarliga material som påträffas 

vid rivningen58. 

 

5.1 Miljöinventering 
En miljöinventering bör alltid göras innan upphandling och anbud är klara. Beroende på vilka 

material som finns i byggnaden kan detta förändra anbudspriset kraftigt. Oavsett vad som 

avtalas vid upphandling så är det alltid den som river ut farligt material som ansvarar för att 

det omhändertas enligt gällande lagstiftning. Man bör även vara noga med att skriva hur 

regleringen av entreprenadkostnaden påverkas ifall man skulle påträffa mer miljöfarligt 

material under arbetes gång.  

Innebörden av en miljöinventering59 

 Identifiera de farliga material som finns i byggnaden 

 Identifiera riskmaterial 

 Identifiering av kvarlämnade kemikalier 

 Bedöma om nuvarande eller tidigare verksamheter som bedrivits i byggnaden har 

medfört att material blivit miljöfarligt 
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Utföra analys vid misstänkta riskmaterial/riskämnen

 

Figur 5.2 Kontroll av Kemiska hälsorisker (Prevent 2002) 

 

5.2 Materialinventering 
Före rivningen skall byggnaden inventeras. Då bedöms materialens mängd, sammansättning, 

kvalitet och separerbarhet. Detta ger också en bild över hur säljbarheten ser ut och om det 

skulle löna sig att sälja delar av eller allt rivningsmaterial.  

I samband med materialinventering görs även en kvalitetsbedömning av de material man 

påträffat. För att kontrollera om det går att återanvända materialet eller någon del av 

byggnaden.  Skulle det visa sig att det finns material som kan återanvändas bör det märkas 

för att enklare kunna montera upp det igen.  

Mängdberäkningen av rivningen bör innehålla hur mycket det finns av materialet i lämplig 

måttenhet och även sorteras upp efter typ av omhändertagande. Lämpliga måttenheter är 

exempelvis m² och m³ 60. 

 

5.3 Märkning 
Innan rivningen startar skall de material som påträffades under inventeringen märkas för att 

de senare ska uppmärksammas när rivningen börjar. Enligt Boverket är det inte heller 

lämpligt att märka upp farliga material i hus där det bor folk eller någon verksamhet 

fortfarande bedrivs. Det skulle kunna skapa onödig oro om hälsofarliga material för brukarna 

då många material är ofarliga så länge de inte rivs.  
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Det finns olika system eller metoder för märkning av farliga varor, material och ämnen. Det 

viktiga är att man väljer ut en metod som används konsekvent inom företaget för att undvika 

missuppfattningar61. 

 

5.4 Upphandling 
62Det är inte alltid en rivningsplan behövs men om så är fallet skall byggherren ansvara för 

att rivningsarbetet utförs enligt PBL. Om inte tillräcklig kunskap finns i företaget så brukar 

man använda sig av följande konsulttjänster: 

 Kvalitetsansvarig 

 Miljöinventering och upprättande av rivningsplan 

 Rivningsprojektering och upprättande av förfrågningsunderlag. 

Vid upphandling av rivningsentreprenader bör en del saker anges för att man skall uppnå de 

resultat som man tänkt. Några exempel är: 

 Identifiering och omhändertagande av farligt material 

 Ramar för omhändertagande av rivningsmaterial om rivningsplan inte föreligger 

 Kostnadsreglering för oförutsett farligt rivningsmaterial som påträffas under arbetes 

gång 

 Restriktioner med anseende på omgivning 

 Äganderätten till rivningsmaterial  

 Ansvar för skadat material som skulle återanvänts 

 Tidplan för när materialet skall vara utrivet eller bortforslat 

 Ansvar för borttransport 

 

5.5 Rivningslov 
Rivningslov krävs endast för de byggnader eller byggnadsdelar som ligger inom detaljplanlagt 

område. De byggnader eller byggnadsdelar som kräver bygglov vid uppförande kräver 

normalt rivningslov. Undantag kan göras av kommunen och de kan då kräva rivningslov på 

en byggnad där de normalt inte krävs. Hänsyn tas till byggnadens historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga, konstnärliga värde eller för att den behövs för bostadsförsörjningen63. 
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5.6 Rivningsanmälan 
Rivningsanmälan skall vara inne hos kommunen senast tre veckor innan rivningen får 

påbörjas. Då har byggnadsnämnden tid på sig att bilda sig en uppfattning om arbetet och hur 

rivningsmaterialet ska tas om hand. Det är för att kontrollera att miljöfarligt material tas 

omhand på rätt sätt som rivningsanmälan används av kommunerna.(15)Det är en skriftlig 

anmälan som oftast görs på färdiga blanketter där ofta också en projektplan och en 

rivningsplan skall vara bifogad. Det är först när man fått godkänt av byggnadsnämnden som 

rivningen får påbörjas64. 

Ifall man skulle utföra rivningsarbeten utan att göra en rivningsanmälan så har 

byggnadsnämnden rätt att ta ut en särskild avgift och kan även förbjuda fortsatt 

rivningsarbete65. 

 

5.7 Rivningsplan 
Rivningsplan är inte alltid nödvändigt utan kommunen kan i enskilda fall ge undantag från 

krav på rivningsplan. När man lämnar in en bygganmälan så har kommunen rätt att inom en 

vecka kräva att en rivningsplan skall upprättas66.  Byggnadsnämnden kan även besluta att 

kräva en rivningsplan i de ärenden som endast kräver rivningsanmälan om man misstänker 

att rivningsarbetet kommer att innehålla farligt avfall. De rivningar som kräver rivningsplan 

kräver även en kvalitetsansvarig med nödvändig kompetens. Rivningsplan används som plan 

för hantering av rivningsmaterial67. 

 

5.8 Kontrollplan 
68Enligt 10 kap. 6 § PBL så ska byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en 

bygg- eller rivningsåtgärd. I kontrollplanen skall följande framgå 

 Vilka kontroller och vad kontrollen skall avse 

 Vem ska genomföra kontrollen 

 anmälningar till byggnadsnämnden 

 arbetsplatsbesök av byggnadsnämnden och när det bör ske 

 Farligt avfall som kan framkomma vid rivning och hur de ska tas om hand 

Det ska framgå i vilken omfattning kontrollen skall göras, exempelvis om egenkontroll eller 

sakkunnig ska genomföra kontrollen enligt 10 kap. 6,7,8 § PBL 
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Tekniskt samråd ska genomföras ifall det krävs en kontrollansvarig, byggherren har begärt 

ett sådant samråd eller att ett sådant samråd är uppenbart obehövligt. Kallelsen ska vara 

skriftligen och skickas till byggherren och de som är kontrollansvariga.  

 

5.9 Rivningsmetoder 
Demonteringsmetoder väljs ofta från projektspecifika förutsättningar. Att använda sig av 

maskinell hjälp gör oftast att arbete går fortare men det leder ofta till höga deponiavgifter 

då osorterat avfall är dyrt att bli av med. Det finns några faktorer som man bör tänka på vid 

rivningsarbeten69: 

 Byggnadens fysiska förutsättningar; storlek, konstruktion m.m.  

 Sammansättning och mängd av olika material 

 Avsättningsmöjligheter för restprodukter 

 Tidsaspekter 

 Förutsättningar i omgivningen 

 

5.10 Selektiv rivning 
Selektiv rivning är ett verktyg för att främja återanvändning70. Det innebär att man väljer 

separeringsgrad, dvs. att man väljer en hög grad av selektion då byggnadens material är 

värdefulla71. Metoden bygger på att man plockar ner en byggnad så att material inte 

blandas. Detta tar något längre tid och kostar därför mer än traditionell rivning. Oftast 

sparas dessa pengar in då man i större utsträckning kan återanvända material vid selektiv 

rivning och även minskade avfallskostnader då allt material är sorterat. Sannolikheten för att 

upptäcka hälsofarliga material ökar också vid selektiv rivning då man plockar ned material 

för material72. 
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6. Resultat 
Kapitel 4 visar sammanfattande information från intervjuresultatet. Kapitlet avslutas med 

förtydligande diagram från utförda intervjuer. 

6.1 Inledning 

6.1.1 Intervjuer 
Intervjuerna har genomförts genom att vi har besökt företag på deras arbetsplatser för att 

ställa några frågor som vi förberett innan intervjuerna utförts. Dessa frågor finns som bilaga 

A i slutet av denna rapport. 

6.1.2 Urval av intervjupersoner 
De personer vi har intervjuat har till stor del valts ut slumpmässigt för att få ett så 

sanningsenligt resultat som möjligt. I de större byggföretagen blev vi hänvisade till personer 

som arbetar inom detta område. 

6.1.3 Information om intervjuade personer och de företag de 

representerar 
Intervju 
nr 

Utbildning Nuvarande befattning Uppgifter om företaget 

1 Civ ing väg och vatten KMA-samordnare ”Stort byggföretag” 
 

2 Civ ing kemi Miljösamordnare på regionnivå ”Stort byggföretag”    
 

3 Ingen utbildning Snickare Litet företag, 9 
anställda 

4 Gymnasium; Byggprogram Ägare/snickare Litet företag, 5 
anställda 

5 Gymnasium; Byggprogram Snickare Litet företag, 7 
anställda 

6 Gymnasium; Byggprogram Snickare Litet företag, 2 
anställda 

 

6.1.4 Resultat av intervjuer 
I denna studie har intervjuer gjorts för att ta reda på hur arbetet med att förebygga och 

upptäcka hälsofarliga material fungerar i praktiken. Vi har intervjuat sex av totalt tio 

tillfrågade personer med olika befattningar på sex olika företag. Vi valde att intervjua 

personer från två stora företag och fyra små byggföretag. Anledningen till detta är för att de 

skiljer sig mer mellan de små företagen och behövde därför fler intervjuer för att göra en så 

rättvis bedömning som möjligt. Vi valde att låta de små byggföretagen vara anonyma för att 

få så ärliga svar som möjligt vid intervjuerna. Efter sammanställningen av intervjuerna har 

respondenterna läst igenom intervjuresultatet och medgivit att ta med informationen i 
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arbetet. Nedan följer en sammanställning för var och en av de genomförda intervjuerna. 

Frågemall finns som bilaga, se bilaga A. 

 

6.1.1 Intervju – Peab (stort byggföretag) 

Anna Karlsson jobbar som KMA samordnare på PEAB och är även kallad produktionscoach. 

KMA står för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö där det ofta uppstår frågor inom dessa områden 

ute i produktionen och det är då som Anna är bidrar med sina kunskaper för att hjälpa 

produktionen vidare. Orsaken till att Anna fick denna tjänst var att frågorna blir fler och att 

kraven från beställare ökar på de utförda arbetena som ska uppfylla branschens krav inom 

området. PEAB ser till att deras anställda har den kompetens som krävs och har då internt en 

utbildning som heter arbetsmiljödiplomering och är på tre dagar med en tenta som 

avslutning. I denna kurs ges kunskaper inom kemiska hälsorisker och är en grundläggande 

kurs som blir en bra bas att stå på och kompletteras sedan av de så kallade ”planket” som 

alla PEAB anställda har tillgång till via intranät. Och här finns författningssamlingar och 

annan information som rör den aktuella branschen. Här finns också en arbetsmiljöhandbok 

som är specifik för PEAB med olika rubriker där det exempelvis finns en rubrik som heter 

rivning. Här hittar man information från författningar som är sammanställd och i ett mer 

lättläst format där man rensat bort information som inte berör PEAB.   

Det systematiska arbetsmiljöarbetet styrs från koncernnivå där framarbetade rutiner och 

olika mallar underlättar arbetet ute på arbetsplatserna. Även denna information hittar man 

på ”planket”. 2012 har PEAB valt att satsa extra hårt på arbetsmiljön och man vill visa att 

man som företag engagerar sig i arbetsmiljöarbetet. 

Kunskaperna över lag inom kemiska hälsorisker och tillhörande regler varierar kraftigt 

beroende på hur ofta man kommer i kontakt med dessa frågor. Ofta jobbar arbetsledare och 

platschefer med olika typer utav projekt och det är då svårt att uppdatera sig inom gällande 

regler för varje specifik arbetsplats. Det är främst Platschef, arbetsledare, lagbas 

skyddsombud som ska stötta varandra och samarbeta för att uppnå en så bra arbetsmiljö 

som möjligt. KMA samordnaren finns som stöttning när kunskaperna brister ute i 

produktionen. 

PEAB utför inte ofta rivningsarbeten själva utan köper ofta in tjänsten från en annan 

entreprenör som är specialiserad inom rivningsarbeten. Man gör på detta viset för att många 

rivningsarbeten kräver speciella kunskaper och utbildningar vid påträffande av hälsofarliga 

material och ser det som väldigt kostsamt att utbilda personal för jobb som inte kommer så 

frekvent. Det som istället upplevs problematiskt för platschefer är att ha en övergripande 

bild över underentreprenörer och se så de uppfyller de krav som krävs.  

På en byggarbetsplats är det platschefen som ansvar för att samordna arbetsmiljön och 

måste då kräva in papper från underentreprenörer där riskerna med deras arbeten är 

dokumenterade och även hur de ska genomföra arbetet. När Peab ska utföra ett arbete på 
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en fastighet kräver man in miljöinventering och det är fastighetsägaren som är skyldig att ta 

fram denna. Oftast tar fastighetsägaren kontakt med konsulter som utför inventeringen med 

hjälp utav stickprover i byggnaden som sedan används som underlag för PEAB. Eftersom det 

endast är stickprover som görs finns risken fortfarande att stöta på ett hälsofarligt 

ämne/material och detta har i flera fall förekommit och tvingat fram byggstopp på 

arbetsplatsen. Vid minsta misstanke stoppas arbetsplatsen och man skickar iväg ett prov för 

att bekräfta sina misstankar.  

AFS är inarbetad i arbetsmiljöplanerna och finns tillgänglig på ”planket” och kännedom ges 

även via den interna utbildningen som nämnts ovan. Ute på arbetsplatserna görs skydds och 

miljöronder med olika intervall för att se till så att AFS följs. En arbetsmiljöplan är ett krav 

som finns i AFS inom bygg och anläggningsarbete. Det är en färdig mall som man betar sig 

igenom före arbetet på en arbetsplats för att ta upp eventuella risker och göra 

riskbedömningar. Säkerhetsdatablad är ett annat hjälpmedel som ska finnas på varje 

arbetsplats för alla hälsofarliga material. Där finns information om hälso- och miljörisker för 

att exempelvis ge läkaren vid incident med hälsofarligt material.    

Eftersom PEAB oftast köper in rivningsarbeten från andra entreprenörer så har 

entreprenören också ansvaret för rivningsanmälan och rivningsplan. Hur stor eller liten 

rivning som än ska genomföras så finns krav i arbetsmiljöhandboken att en miljöinventering 

av fastighet skall vara gjort före rivningsarbetet startar och som underlag för rivningsplanen. 

Det är alltså fastighetsägarens uppgift att få inventeringen gjort och det är entreprenörens 

uppgift att efterfråga inventeringen före påbörjat arbete.    

 ”Som en på byggservice nämnde att man hade haft en diskussion om asbest och hittat spår 

av det i bruk i ett badrum men inte i badrummet jämte. De berodde på att det var en erfaren 

hantverkare som gjorde det ena badrummet och en lärling som gjorde det andra. Då 

blandades asbest i bruket till lärlingen för att göra bruket mer lätthanterligt” 

 Incidenter gällande kemiska hälsorisker varierar beroende på vilken typ av projekt man 

jobbar med. Oftast upptäcks farorna i tid och det hinner inte utvecklas till något allvarligt. 

Detta tros bero på de stöd som finns i företaget uppifrån och att man inte tar några risker 

utan avblåser direkt vid misstanke. De vanligaste hälsofarliga material man stöter på oftast 

är asbest, PCB och PAH. PAH är en asfalts massa som används som ett fästmaterial på 

betongbjälklag. Än en gång tydliggörs det att kemiska hälsorisker vid rivningsarbeten har 

högsta prioritet.  

Under de senaste tio åren anser man att det skett en förbättring och företaget lagt mer 

fokus på arbetsmiljön. Även byggservice har nu en egen pärm i varje bil med information och 

grunderna för arbete i en hälsosam arbetsmiljö. Bristerna verkar ligga i dokumentationen 

och man känner det som en övermäktig uppgift där man saknar en checklista för vad som 

ska dokumenteras. För att göra det mindre tungrott försöker PEAB ständigt hitta verktyg och 

hjälpmedel för att förenkla. Samtidigt när man tittar på statistik från byggbranschen gällande 
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olyckor och dödsfall så har bygg sämre statistik än poliser och brandmän som man tycker har 

ett mer riskfyllt arbete.  

För att förbättra arbetsmiljön från kemiska hälsorisker så är de specifika förslaget att man 

ska lyfta upp frågan mer. Dokument och mallar finns tillgängliga men behöver mer reklam 

för att kännedomen ska vara större. Man anser att förutsättningarna finns och hoppas att 

arbetsmiljö året 2012 ska leda till denna kännedom. Det finns en film på Peabs hemsida där 

man diskuterar arbetet med arbetsmiljö från platschef upp till VD´n. Det tror man ska 

motivera de anställda och visa sitt stöd ända upp till ledningsnivå.   

 

6.1.2 Intervju – NCC (stort byggföretag) 

Susanne Svegerud arbetar på NCC Construction AB som miljösamordnare på region syd. 

Susanne är utbildad civilingenjör med inriktning mot kemi som är en bra grund att stå på i 

det arbete som hon utför. Denna utbildning har kompletterats med ytterligare kurser mot 

miljö och även seminarier om kemiska hälsorisker på byggarbetsplatser. Om det dyker upp 

frågor utanför Susannes kunskaper så finns en kollega med ytterligare kunskaper som sitter 

på NCCs kontor i Stockholm och stöttar upp vid behov. Systematiskt arbetsmiljöarbete följs 

strikt enligt gällande lagar även om arbetsplatserna är väldigt små så finns ett fokus på 

arbetsmiljön.  Efter att ha upplevt en del olyckor i byggindustrin så har arbetsmiljön blivit ett 

mer prioriterat område. Man har en hel organisation inom företaget som arbetar med 

arbetsmiljö och även folk ute på varje byggarbetsplats med kunskaper inom 

arbetsmiljöfrågor. Susanne anser att kunskapsnivån bör höjas inom kemiska hälsorisker ute i 

produktionen speciellt vad gäller skyddsutrustning vid användande av kemikalier. Selektiv 

rivning används i samband med att inventeringen leder till hälsofarliga material och de blir 

då tvunget att plocka ned byggnaden material för material då avfallet ska vara sorterat.  

 

AFS används regelbundet ute i produktionen men då främst utav tjänstemän. Yrkesarbetare 

som är de som jobbar i närhet med olika hälsofarliga material har inte samma tillgång till 

information som exempelvis finns på NCCs intranät. På intranätet finns massor med papper 

och hjälpmedel för arbete med kemiska hälsorisker som NCC upplever inte når ut till 

yrkesarbetarna. Det blir istället riktade insatser för att nå ut till yrkesarbetarna och de är då 

ofta att personer som jobbar med arbetsmiljö kommer ut och pratar till yrkesarbetarna. 

Miljö och skyddsronder som går var fjortonde dag är ett annat tillfälle som är väldigt bra för 

att ta upp frågeställningar från yrkesarbetarna.   

Inventering utförs alltid oavsett hur små jobben är för att följa lagen då det är en paragraf i 

miljöbalken. Vid misstanke i inventeringen om något material skickas prover direkt till 

laboratorier på analys för att skaffa sig kunskaper om vad det är. Information behövs även 

om halter och mängder av materialet för att det ska tas om hand som avfall på rätt sätt. 

Incidenter som ibland inträffar är att de hälsofarliga materialen inte behandlas på rätt sätt 
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vid avfallshanteringen p.g.a. bristande kunskaper. När det uppstår frågetecken i 

produktionen får Susanne de frågorna. Ofta lyder frågorna om materialet räknas som farligt 

avfall och hur man iså fall ska hantera materialet som avfall. De vanligaste hälsofarliga 

materialen som stöts på ut i produktionen är PCB fogar och asbest.  

Kemiska hälsorisker är ett högt prioriterat område på NCC då arbetsmiljön har fått mycket 

resurser de senaste åren. På NCC har man märkt en klar förbättring de senaste tio åren. Det 

är främst de senaste fem åren som utvecklingen gått framåt inom att förebygga kemiska 

hälsorisker. Medvetenheten ute i produktionen har ökat kraftigt och även kunskaperna har 

blivit förbättrade trots att man behöver betydligt mycket bättre kunskaper. Ett fortsatt hårt 

arbetsmiljöarbete där man ännu oftare innan rivningsarbeten låter personal från miljö och 

arbetsmiljö organisationen besöka arbetsplatserna för att informera om vad man bör tänka 

på. Orsaken till att användandet av skyddsutrustning ibland fallerar är att yrkesarbetarna 

inte är medvetna om vad de exponeras för. Susanne anser att de mindre företagen måste 

avsätta mer tid till denna typ utav frågor och skaffa sig mer kunskap.  

 

6.1.3 Intervju – Anonymt byggföretag med 9 anställda (litet byggföretag) 

Respondenten jobbar som snickare på detta anonyma byggföretag sedan fyra år tillbaka 

tillsammans med åtta snickarkollegor. Trots att de ofta stöter på hälsofarliga material så har 

de inte någon utbildning inom området och man förlitar sig helt på de erfarna snickarna. De 

äldre och mer erfarna snickarna förmedlar deras kunskap vidare till nyutbildade snickare och 

varnar för vad dem vet kan förekomma i byggnader. Vilket är en långt ifrån heltäckande 

lösning för att förebygga kemiska hälsorisker. Något systematiskt arbetsmiljöarbete känner 

han inte till och nämner bara att man är försiktig ifall hälsofarligt material påträffas. 

Kunskaperna gällande kemiska hälsorisker som byggnadsarbetare är för dåliga och 

utvecklingen går mycket långsamt, främst för att tid och resurser saknas. Metoden selektiv 

rivning känner respondenten inte till och efter en enkel förklaring menar han att man 

försöker arbeta efter den metoden men saknar kunskapen och tiden för att göra en korrekt 

avfallssortering.  

Ansvarsfördelningen bygger på att de som sitter på mest kunskap och erfarenhet styr upp 

vad som ska göras och inte göras. Ifall det är oklarheter görs en gemensam bedömning om 

det finns hälsofarliga material i byggnaden. AFS kan respondenten inte ta ställning till då han 

inte känner till författningen. Kunskaperna om rivningsanmälan och rivningsplan är också 

väldigt låga då de i stort sett aldrig får se dessa handlingar.  

Före en rivning anlitades ibland en konsult för inventering, men oftast inte. När de stöter på 

något hälsofarligt material så görs en bedömning av de mest erfarna byggnadsarbetarna och 

ibland medverkar även ägaren till företaget. Några tester på laboratorier har inte utförts. De 

vanligaste materialen som påträffas i byggnader är asbest och kvicksilver.  
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Kemiska hälsorisker är inte högre prioriterat än något annat, vilket tros bero på ett 

tungarbetat regelsystem. Det behövs en förenkling för att intresset ska väckas hos mindre 

byggföretag. Åren går utan att det sker några förbättringar. Mycket information finns 

lättillgänglig på internet, problemet är att man inte har tillgång till dator på arbetsplatsen 

och då tidspressen är hård har man inte tid att kolla upp regler utan jobbar bara vidare. En 

lösning skulle vara att förenkla regelsystemet eller att krav ställdes på att specialister skulle 

utföra de arbeten där risk för hälsofarliga material kan påträffas.  

 

6.1.4 Intervju – Anonymt byggföretag med 5 anställda (litet byggföretag) 

Respondenten är ägare till en mindre byggfirma med 5 anställda, hans roll i företaget är att 

förse de anställda med jobb och att företaget drivs på ett regelrätt sätt. Någon utbildning 

inom kemiska hälsorisker finns inte inom företaget och detta beror på bristande tid och 

otillräcklig ekonomi. Eftersom kontrollen av våra rivningsjobb är i stort sett obefintlig och att 

byggherrens kunskaper om att låta utföra en inventering inte finns, blir det att man väljer att 

riskera sin egen hälsa före att anlita en konsult för inventering då anbudspriset stiger och 

man riskerar att mista ett jobb. Kunskaperna inom kemiska hälsorisker överlag bland 

småföretagare i byggbranschen är mycket låg och de få kunskaper som finns fås genom äldre 

och mer erfarna byggnadsarbetare som troligtvis lärt sig genom egna misstag eller andra i 

deras närhet som råkat ut för något hälsofarligt material/ämne. Selektiv rivning är inget man 

känner till på företaget och efter att vi gett en kort förklaring av metoden så känns det igen 

och man anser att man delvis använder sig av den. Oftast rivs allt samtidigt och samlas i en 

container med blandat avfall för att de blir billigare än att stå och sortera allt avfall.  

Eftersom detta är ett litet företag så får ofta de anställda själva ta mycket ansvar för 

arbetsmiljö. De skickas ofta ensamma till en arbetsplats och bör därför ha en övergripande 

kunskap för att inte äventyra sin egen hälsa. AFS som förkortning var inget man kände till, 

däremot arbetsmiljöverkets författningssamling hade man hört talas om men var inget som 

man arbetade parallellt med. När man utför större arbeten så går man ofta ihop flera mindre 

företag och samarbetar. Då pratar man inte heller om AFS så kunskaperna anses vara mycket 

låga.  

Rivningsanmälan/rivningsplan försöker kunder oftast slippa både för att spara pengar och 

för att rivningen kommer i kontakt med hälsofarliga material. I de flesta fall tar kunden hand 

om de hälsofarliga materialen innan vi påbörjar rivningen. Vart dem gör av det hälsofarliga 

avfallet vet man inte. I de fall där det krävs inventering föra rivning så får kunden sköta så att 

det blir utfört eller så väljer man bort jobbet. Respondenten säger att man aldrig skickat iväg 

något för att laboratorietestas och vet inte vart man ska vända sig ifall de skulle behövas i 

framtiden. När det träffas på något hälsofarligt material står man ofta mitt i ett viktigt skede 

för att komma igång med arbetet och hålla tidplanen. Därför blir det en press på 

respondenten för att hålla tidplanen och en press på de anställda för att ställa upp på 

företaget. De hälsofarliga material som oftast påträffas vad man vet är asbest.  
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 Prioriteringen av kemiska hälsorisker på detta företag är upp till var och en då det inte finns 

någon arbetsledare eller platschef på arbetsplatserna som håller i detta område. En 

utvärdering om riskerna får självständigt göras utifrån varje arbetsplats. Under de 25 år som 

respondenten varit i byggbranschen så har de inte skett några stora förändringar vad gäller 

hur arbetena utförs och eventuella risker. Däremot har de kommit till en del regler som 

oftast inte når ut till de mindre byggföretagen. Det är framförallt kunskaperna som saknas i 

arbetsmiljöarbetet. För att förbättra för mindre byggföretag måste det göras någon tydlig 

skrift som fungerar som en mall för exempelvis rivningsarbeten. Där ska de tydligt framgå 

vilka rutiner man bör ha och vad man ska göra ifall man skulle stöta på ett hälsofarligt 

material. Det skulle också behövas mer kontroller av mindre byggföretag för att man ska få 

respekt för gällande regler och riskera påföljder för arbetsplatser som inte uppfyller kraven.  

 

6.1.5 Intervju – Anonymt byggföretag med 7 anställda (litet byggföretag) 

Respondenten är 26 år gammal och har arbetat som snickare sen sju år tillbaka då han gick 

ut byggprogrammet på gymnasiet. Företaget har gått i konkurs sen några år tillbaka och 

respondenten väljer därför att berätta om den anställningen som han hade där istället för 

den anställning som han numera har. För att inte smutskasta de nya företaget som han 

arbetar på då han vet att de finns flera brister inom kemiska hälsorisker. Företaget hade sju 

anställda och arbetade med allt inom byggnation. Någon utbildning specifikt inom kemiska 

hälsorisker har han inte fått, varken under gymnasieutbildningen eller senare av 

byggföretagen. Cirka varannan vecka hade man skyddsronder där man diskuterade risker vid 

nya arbetsplatser men de togs inte upp om det kunde förekomma några kemiska hälsorisker. 

Kunskaperna över lag inom kemiska hälsorisker uppfattas som mycket låga då det känns som 

ett bortglömt område. Det läggs mer fokus på de risker man kan se med blotta ögat. När en 

byggnad eller en del av byggnad ska rivas så är det som om det inte är en del av jobbet, det 

är bara något som ska göras snabbt för att komma igång med uppbyggnaden igen. Eftersom 

de hälsofarliga ämnen man kommer i kontakt med oftast inte ger några men omedelbart så 

märker man inte hur kroppen påverkas och därför läggs inga resurser på dessa 

hälsoproblem.  

Ansvarsfördelningen är något som han helt saknar vetskap om och vill därför inte 

kommentera frågan. Kunskaperna vad gäller AFS är också mycket dåliga och respondenten 

vet vad föreskriften är men inte mer.  

Rivningsplan/rivningsanmälan har ägaren till företaget ansvarat för och de anställda har 

utfört de jobb som de blivit tilldelade. När det kommer till inventering av hälsofarliga 

material så är det något som aldrig utförs och ingen skillnad görs för stora och små 

byggprojekt. Några incidenter som orsakats av kemiska hälsorisker har inte inträffat vad 

respondenten känner till och iså fall har de skett utan vetskap av att man handskas med 

hälsofarliga material.  
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Prioriteringen på kemiska hälsorisker är i stort sett obefintlig för att kunskapsnivån är så låg 

inom området. Denna intervju har varit en ögonöppnare för problemen och gjort att intresse 

väcks för att lära sig minska riskerna för kemiska hälsorisker på byggarbetsplatser. Det har 

kommit massor med nya material de senaste åren och detta gör att det blir ett mer 

komplext område att hantera och därför tros riskerna inte ha förbättrats. Det krävs att det 

tillkommer en yrkesgrupp som är specialiserad inom kemiska hälsorisker och då extra viktigt 

just vid rivning då man ska hantera gamla material där det inte finns någon information om 

vad materialet innehåller.  

 

6.1.6 Intervju – Anonymt byggföretag med 2 anställda (litet byggföretag) 

Respondenten är ägare till detta anonyma byggföretag och arbetar även som snickare i 

företaget. Företaget har drivits av denne ägare sedan 1982 och just nu så är det två anställda 

snickare som arbetar heltid i företaget. Kunskaperna inom kemiska hälsorisker är något som 

man byggt på sig under åren genom erfarenheter då varken tid, resurser eller information 

om var och vilka kurser man bör gå funnits. I en så pass liten byggnadsfirma som denna så är 

respondenten som ägare till företaget alltid med under arbetena så det finns inget behov av 

dokumenterat arbetsmiljöarbete. Och om man någon gång skulle bli tvungen att ha 

systematiskt arbetsmiljöarbete då hade en konsult fått utföra arbetet eller i alla fall gjort 

någon form av mall som man kunde följa. Det är helt omöjligt att hålla sig uppdaterad i alla 

nya lagar och regler som gäller byggbranschen och det kommer leda till att varje företag 

kommer bli mer och mer specialiserad på en viss sak i framtiden. Kunskaperna ligger på en 

låg nivå men har under vår tid i byggbranschen ändå oftast räckt. ”Sen hur kroppen är i 

framtiden efter att ha arbetat i byggbranschen stora delar av sitt liv återstår att se”. Selektiv 

rivning är inte något som används i någon större utsträckning då det blir alldeles för dyrt.  

Som ägare till företaget bär man det stora ansvaret ifall något skulle inträffa på någon av 

våra arbetsplatser sen har självklart de anställda också ett visst ansvar gentemot mig och 

företaget. AFS används inte alls utan det är istället sunt förnuft som man använder sig utav 

vid arbetsmiljöarbete. Det finns vissa interna regler på företaget som de anställda känner till 

och kan då själva påverka sin arbetsmiljö.  

Rivningsanmälan/rivningsplan fylls oftast i gemensamt av mig och kunden för att undvika 

missförstånd. Vid detta möte diskuteras även en kvalitetsansvarig fram. Inventering av 

hälsofarliga material är ingen rutin som vi har utan vi identifierar material under tiden som 

rivningsarbetet fortlöper. Kunskaperna brister rejält vad gäller hur och vem som skulle utföra 

en sådan inventering. Då de andra små byggföretagen inte heller gör denna inventering så 

skulle man mista många jobb ifall man plötsligt införde en inventering av hälsofarliga 

material. Det måste införas i alla företag för att det verkligen ska användas då kunder vill 

betala så lite som möjligt och väljer därför företag utan denna rutin. De material som oftast 

påträffas och som behandlas med aktsamhet är asbest. Asbest är lätt att känna igen och 

riskerna vid hantering av materialet är väl kända.  
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Riskerna som man utsätter sig för vid rivningsarbeten är upp till var och en. Det är aldrig 

någon anställd som har sagt att de finns några brister i vårt sätt att arbeta med kemiska 

hälsorisker. Under de senaste 10 åren har det varken skett någon förbättring eller 

försämring. Det tros bero på att de saknas resurser och att de inte sker någon kontroll eller 

uppföljning av små byggföretag på deras arbetsplatser. Det är okunskap som tros vara 

anledningen till slarv med arbetsmiljöfrågor då yrkesarbetarna inte vet vad de exponeras för 

ute på byggarbetsplatser. För att de ska ske några förbättringar i små byggföretags 

arbetsmiljö bör det finnas handböcker eller liknande som hjälpmedel för småföretagare. 

Eftersom det ofta är inom väldigt breda områden som små företag jobbar måste 

informationen vara lättförståelig och lättillämpad.       
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6.1.7 Förtydligande av intervjuresultat 

①Stort Byggföretag >15 anställda 

❷Litet Byggföretag < 15 anställda 

 

Utförs alltid en inventering vid rivningsarbeten? 

Ja Ibland Nej 

①   

①   

 ❷  

  ❷ 

  ❷ 

  ❷ 

 

Har ni någon utbildning inom kemiska hälsorisker? 

Ja Nej 

①  

①  

 ❷ 

 ❷ 

 ❷ 

 ❷ 

 

Har ni märkt någon förbättring inom arbetet med kemiska hälsorisker de senaste 10 åren? 

Ja Nej 

①  

①  

 ❷ 

 ❷ 

 ❷ 

 ❷ 
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7. Analys/diskussion av olika problemområden 
Kapitel 7 är en analys av resultatet. 

En kartläggning av olika problem relaterade till kemiska hälsorisker på byggarbetsplatser.  

Inventering inför rivningsarbeten  

Som tidigare studier visat vara bristande är att det inte finns några standardavtal för 

rivningsarbeten. Nu fjorton år senare finns fortfarande inget standardavtal trots att de flesta 

personer vi pratat med har nämnt ett sådant förslag i intervjuerna. I tidigare utredningar 

nämner man ofta att kunskaperna är för dåliga bland yrkesarbetare, något som inte 

bekräftas av gällande lagstiftning som säger att det är byggherren som ska se till att 

inventeringen utförs. I en tidigare utredning nämndes det också att det inte fanns något krav 

på inventering i författningstexterna år 1998, nu är det kravet infört och inga märkbara 

förbättringar har skett enligt de intervjuade småföretagen. De beror troligtvis på att 

informationen inte når fram till de som berörs av dessa regler. Det är 10 kap 5 § PBL som 

beskriver hur man som byggherre ansvarar för att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd 

utförs eller låter utföras med de krav som gäller för åtgärden. Hade istället ansvaret att 

utföra en inventering legat hos byggföretagen hade troligtvis riskerna för att inventering 

glöms bort minskat då byggföretagen kommer i kontakt med rivningar oftare än vad 

byggherrar gör. Yrkesarbetarna behöver alltså inga djupare kunskaper inom kemiska 

hälsorisker vid rivningsarbeten då det arbetet redan ska vara utfört när yrkesarbetarna 

kommer till arbetsplatsen. Att det vid misstanke om hälsofarliga material vid inventering är 

stickprover som avgör om byggnaden innehåller ohälsosamma material eller ämnen, tyder 

på att människans hälsa inte är högst prioriterad. Att ekonomi också är en stor faktor råder 

det inga tvivel om.  

Trots kraven från lagstiftningen går flera av de små företagen vid sidan om lagen vid 

rivningsarbeten och utför rivningsarbeten som kräver inventering utan att de känner att 

någon risk för att bli upptäckta av myndigheter finns. Majoriteten av de tillfrågade upplever 

att kontrollerna av små byggarbetsplatser är så sällsynta att man helt tappar respekten mot 

lagstiftningen. De små företagen vill att arbetsmiljön ska förbättras och att de inte ska 

behöva offra sin hälsa på jobbet. Problemet är att de inte får något stöd att påverka lagar 

och regler då de riskerar att mista jobb om de ställer krav på inventering. Kunden går då 

vidare tills man hittar en byggfirma som inte kräver inventering. Det är konkurrens om vem 

som vill offra sin hälsa. Nedan följer ett citat för att beskriva arbetssituationen på små 

byggföretag: 

”Eftersom kontrollen av våra rivningsjobb är i stort sett obefintlig och att byggherrens 

kunskaper om att låta utföra en inventering inte finns, blir det att man väljer att riskera sin 

egen hälsa före att anlita en konsult för inventering då anbudspriset stiger och man riskerar 

att mista ett jobb” 
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Kunskaper 

I denna studie är det främst bristande kunskaper som är genomgående för de små 

företagen. Flera personer visade sig ha nära på obefintliga kunskaper vad gäller inventering 

av hälsofarliga material, på de små företagen är den kunskapen betydligt viktigare än på de 

stora. Detta beror på att yrkesarbetarna på de små företagen arbetar direkt mot 

fastighetsägare som i de flesta fall inte heller känner till reglerna kring inventering av 

hälsofarliga material. Att lagar och regler är samma för små och stora byggföretag talar för 

att man alltså bör lägga samma tid och resurser till kemiska hälsorisker på små byggföretag 

som på de stora företagen. Enligt de intervjuade på de små företagen läggs varken tid eller 

resurser vid att förbättra sin arbetsmiljö vid exponering för kemiskt hälsofarliga material vid 

rivningsarbeten. 

 Att det finns några olika hjälpmedel vid arbete med kemiska ämnen eller produkter är något 

som de intervjuade inte anser att de har nytta av vid rivningsarbeten utan istället är för 

nybyggnation då man har möjlighet att välja material. Detta tror dem beror på att man 

saknar kunskaper om att bedöma vilket material man arbetar med och kan därför inte heller 

använda sig av ett hjälpmedel för att kolla vad materialet innehåller. Vem som ansvarar för 

dessa frågor är också något som ofta missuppfattas i företagen då de tror att det finns regler 

som säger vem som ansvarar. Så är det dock inte utan det är upp till var och ett företag att 

delegera ut ansvaret i organisationen. Att de stora företagen oftast lejer in andra företag för 

att utföra deras rivningsarbeten trots att de sitter på mycket kunskaper talar för att de är ett 

mycket komplext område. Det kan man sätta i jämförelse med att de mindre företagen som 

har mycket dåliga kunskaper om hälsofarliga material som regel utför sina rivningsarbeten 

på egen hand. Avsaknaden av respekt gentemot lagar och regler är enligt flera intervjuade 

att arbetsplatskontroller från myndigheter är mycket sällsynta och i vissa fall helt obefintliga.    

 

Inträffade incidenter 

Att hälsofarliga material påträffas år efter år utan att de sker någon väsentlig förbättring för 

små företag beror mycket på att statistiken är mycket svår att dokumentera och bristerna 

blir därför inte så synliga som de borde. Flera personer sa att man trodde att de flesta fall 

där yrkesarbetare på små byggföretag utsattes för hälsofarliga material var utan vetskap om 

det. Därför blir också statistiken lidande. De visade sig att i de fall där man påträffade 

hälsofarliga material på små byggarbetsplatser och att ersättningen för bygget var fast pris 

så fick arbetarna på arbetsplatsen press på sig att blunda för de hälsofarliga materialen för 

att inte mista förtjänsten på uppdraget. I en tidigare studie från år 2004 var rädslan för att bli 

upptäckt med fusk gällande hantering av hälsofarligt material mycket liten. Något som också 

intervjuresultatet visar på och det har alltså inte skett någon markant förbättring de senaste 

åtta åren.  
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8. Slutsatser  
Under detta arbete har vi främst utgått ifrån intervjuer. Det är genom dessa intervjuer som 

brister diskuterats och konstaterats. Redan i tidigare utredningar konstaterades det att 

rivningsarbeten utfördes bristfälligt, då främst av de små byggföretagen. Vilket också är 

genomgående i detta arbete. Det beror till stor del på bristande kunskaper som är den 

största anledningen till att utvecklingen inom området går mycket långsamt. Att det finns ett 

antal hjälpmedel för arbete med hälsofarliga material och ämnen är inget som används då 

hjälpmedlen främst är gjorda för de som bygger och inte de som river. En annan avgörande 

sak i rivningsarbetet är att byggherren, många gånger ovetandes har ett ansvar inom ett 

område där kunskaperna i många fall är mycket bristfälliga.  

Trots att de stora företagen sitter på en bred kompetens inom detta område anlitas i de 

flesta fall experter för inventering och rivning. Komplexiteten och hälsoriskerna med dessa 

arbeten har man inte insett i de mindre byggföretagen där arbetena ändå utförs, trots att 

kompetensen är avsevärt mindre. Bristande statistik och att effekterna av exponering för 

hälsofarliga material inte påverkar människan omedelbart är också bidragande orsaker till 

den avsaknade respekten för området, vilket påtalades redan i tidigare studier.    

I sin helhet så tyder denna studie på att det kommer att vara en stor konkurrensfördel i 

framtiden att behärska detta område. Då kraven gällande bevarande av miljön skärps 

ständigt och att materialen också blir fler i samma takt står byggföretagen för än mer 

komplexa byggnader att riva i framtiden. Detta arbete tyder därför på att kunskaperna inom 

detta område kommer väga tyngre och tyngre. 
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Bilaga A Frågemall 
Företags- och personinformation 

1. Vilket företag och befattning? 

2. Har ni någon utbildning inom kemiska hälsorisker? 

3. Finns det något systematiskt arbetsmiljöarbete inom företaget? 

4. Hur upplever du att kunskaperna över lag är inom området kemiska hälsorisker? 

5. Hur är intresset för selektiv rivning? 

 Finns det för och nackdelar med selektiv rivning avseende kemiska hälsorisker? 

Ansvar 

6. Hur ser ansvarsfördelningen ut gällande kemiska hälsorisker ute på 

byggarbetsplatserna? 

 Snickare, arbetsledare och platschef 

7. Används AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) flitigt i byggbranschen? 

Arbetsgång 

8. Vem fyller i rivningsanmälan/rivningsplan? 

9. Vem är kvalitetsansvarig/kontrollansvarig vid rivningsanmälan/rivningsplan? 

10. Utförs en inventering av hälsofarliga material vid alla rivningsarbeten? 

 Rutiner 

 Skillnad mellan stora och små jobb 

11. Vi har fördjupat oss i tre hälsofarliga material asbest, PCB och kvicksilver och alla 

dessa behöver laboratorietestas för att kunna identifieras. Görs det alltid vid 

misstanke? 

12. Inträffar det ofta incidenter angående kemiska hälsorisker och kan du i så fall nämna 

några? 

13. Vilket/vilka är de vanligaste hälsofarliga material som påträffas vid rivningsarbeten? 

Egna åsikter 

14. Hur prioriterar ni kemiska hälsorisker vid rivningsarbeten? 

15. Har du märkt någon förbättring inom kemiska hälsorisker de senaste 10 åren? 

16. Finns det något bristområde som t.ex. Kunskap, identifiering, dokumentation m.m.? 

17. Hur ska man förbättra arbetsmiljön från kemiska hälsorisker? 

 

 


