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Sammanfattning 
 
Avfall från rivning, ombyggnad och renovering innehåller många miljö- och hälsostörande 
ämnen. En viss del av detta avfall regleras i Förordningen om farligt avfall. Exempel är avfall 
som innehåller kvicksilver, asbest, PCB eller CFC. För denna typ av avfall gäller speciella 
regler om hur det ska hanteras, vem som får hantera och transportera.  
 
Det avfall som inte räknas som farligt består inte alltid av ofarligt material som kan 
återanvändas eller återvinnas. En del av detta övriga avfall kan sägas ligga i en gråzon mellan 
farligt och ofarligt.  
 
I rapporten redogörs dels för det farliga avfallet men fokus liggen på gråzonsavfall som t ex 
bly- och kadmiuminnehållande material, träskyddsbehandlat trä, fogmassor, plast, 
tätningsmedel, färger, lacker, limmer, fuktskadat och förorenat material. Rapporten tar även 
upp allmänna egenskaper i materials innehåll som kan tänkas leda till att det blir miljö- eller 
hälsoskadligt som avfall. Exempel på sådana egenskaper är toxicitet, persistens och 
bioackumulerbarhet. 
 
I rapporten konstateras att det farliga avfallet inte alltid omhändertas på rätt sätt. Orsaker kan 
vara kostnader, brist på kompetens och avsaknad av system för omhändertagande. 
 
För gråzonsavfallet är ovanstående problem än mer uttalade. För en del av gråzonsavfallet 
finns inget helt lämpligt omhändertagandesätt. En viss del av gråzonsavfallet ligger nära det 
farliga avfallet. Detta gäller t ex bly, kadmiuminnehållande material, vissa fogmassor och 
färger och förorenat material. Ett annat stort problem med gråzonsavfallet är att det ofta inte 
skiljs/kan skiljas från det inerta materialet som kan återvinnas.
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Summary 
 
Waste from demolition, reconstruction and renovation contains a lot of substances harmful for 
the environment. A portion of these substances harmful for the environment is regulated in 
the “Förordningen om farligt avfall”. Examples of this are waste containing mercury, 
asbestos PCB and CFC. For this type of waste there are special rules about how it is to be 
handled and who is allowed to handle and transport it.  
 
Waste that is not considered to be hazardous waste is unfortunately quite often risky and can 
not be reused or recycled. A portion of this waste can be treated as being in a grey-zone 
between hazardous and non-hazardous.  
 
This report deals partly with the hazardous waste, but is focused mainly on the grey-zone 
waste, such as material containing lead or cadmium, preserved wood, jointing materials, 
sealants, coatings, adhesives, moist defect and polluted materials. The report also covers 
general aspects of the contents of materials that may lead to them being dangerous to the 
environment or health as waste. Examples of such aspects are toxicity, persistence and 
bioaccumulation. 
 
In the report it is noticed that the hazardous waste isn’t always disposed of in a correct 
manner. Reasons for this may be costs, lack of competence and absence of system for 
disposal. 
 
For the grey-zone waste the above mentioned problems are more pronounced. For some of the 
grey-zone waste there is no completely adequate means of disposal. Some of the grey-zone 
borders the hazardous waste. This applies to for example lead, cadmium containing material, 
some jointing materials and coatings and polluted material. Another major problem with the 
grey-zone waste is that it is often not possible to separate it from the inert material that can be 
recycled. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Det avfall som vårt samhälle producerar kommer sannolikt att bli ett av framtidens stora 
miljöproblem. Avfall från rivning, renovering, ombyggnad, byggservice och fastighetsskötsel 
innehåller kanske inte så höga koncentrationer av miljöstörande ämnen men å andra sida rör 
det sig om mycket stora avfallsmängder. Statistiken är osäker men ca 1,5 miljoner ton bygg- 
och rivningsavfall lämnas till kommunalt omhändertagande i Sverige årligen (1994)1. Till 
detta kommer att en hel del avfall från byggbranschen deponeras mer okontrollerat genom att 
det används som utfyllnadsmassor eller slängs på s k byggtippar 2, 3. Man räknar med att upp 
till 8 miljoner ton bygg- och rivningsavfall alstras årligen i Sverige4. Detta kan jämföras med 
att det alstras runt 3 miljoner ton hushållsavfall varje år5.  
 
Dagens miljöproblem handlar inte så mycket om distinkta utsläpp som kan lösas med ”end of 
pipe”-lösningar. Spridningen av miljögifter är idag mer diffus. Halterna av många miljö- och 
hälsofarliga ämnen ökar i naturen och källorna är många 6. Byggnadsmaterial och 
rivningsavfall har först på senare år uppmärksammats som en tänkbar källa. PCB-haltiga 
fogmassor är det för tillfället kanske mest uppmärksammade problemet men det kommer att 
bli fler.  
 
 
1.2 Mål och syfte 
 
Målet med examensarbetet var att beskriva avfall från rivning, ombyggnad och renovering 
och dess hantering i Sverige idag. Jag ville även gå på djupet och ta reda på vilka ämnen i 
avfallet som ställer till problem, varför och var dessa ämnen finns. Jag ville definiera 
egenskaper som gör att vissa ämnen i rivningsavfall blir miljögifter för att på så vis kunna 
ringa in de delar av avfallet vi idag inte anser vara något större problem men som är goda 
kandidater till att bli morgondagens miljöfaror. Jag ville dels titta på den del av avfallet som 
definieras som farligt men främst fokusera på avfall i den ”grå zonen” mellan farligt och 
ofarligt. 
 
I mitt examensarbete vill jag göra en redovisa det nuvarande kunskapsläget, med fokus på 
svenska förhållanden. Jag vill dessutom att en del av rapporten ska kunna fungera som en 
praktisk guide till vilka problem man bör uppmärksamma med olika material vid rivning och 
hur man bör gå till väga. 
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1.3 Metod 
 
Metoden har varit att samla in så mycket kunskap som möjligt från artiklar, böcker och 
experter samt att själv gå ut och titta hur rivning, utrivning och omhändertagande går till i 
verkligheten idag och utifrån detta fundera på hur det borde gå till imorgon.  
 
1.4 Upplägg 
 
Rapporten är indelad i tre delar. 
Den första är en allmän del som tar upp avfall från rivning, ombyggnad och renovering i stort, 
mängder, avfallsdefinitioner, lagar och regler mm.  
 
Nästa del är fokuserad på de ämnen och material som kan utgöra problem i rivningsavfall. 
Här redogörs först för de ämnen/fraktioner som räknas som farligt avfall och sedan för de som 
kan tillhöra det s k ”gråzonsavfallet”. Del två avslutas med en alfabetisk checklista över olika 
rivningsmaterial och vad man bör göra med dem.  
 
Rapportens sista del redovisar hur det ser ut i verkligheten. Jag har besökt olika rivnings- och 
ombyggnadsprojekt och försökt följa rivningsmaterialen.   
 
I examensarbetet ingick att ta fram en informationsskrift för personer som jobbar med rivning, 
förvaltning och utrivning. Denna finns utgiven under namnet Bygg- och rivningsavfall och 
kan ses som en bredare ”lättversion” av examensarbetet. 
 
 
1.5 Omfattning 
 
Omfattningen av studien är avfallsskedet. Jag har inte tittat på andra byggrelaterade 
miljöproblem som uppstår under t ex byggmaterialframställning byggnations- eller 
bruksskedet. Arbetsmiljöproblem tas inte heller upp förutom i asbestfallet. Studien är även 
begränsad till avfall från rivning, renovering och ombyggnad och tar därför inte upp avfall 
från nybyggnation. (Detta avfall finns däremot med i skriften Bygg- och rivningsavfall.) Jag 
har heller inte tittat på anläggningssidans avfall utan koncentrerat mig på husbyggnadssidan. 
Fokus ligger inte på återvinningsproblematiken men den berörs då återvinning kan försvåras 
beroende på miljöstörande föroreningar. (Lite mer allmän information om återvinning av 
byggbranchens avfall finns i skriften Bygg- och rivningsavfall.) 
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1.6 Definitioner 
 
Miljöstörande  Kan påverkar miljön i negativ bemärkelse  
 
Hälsostörande Kan påverka människors hälsa negativt  
 
Miljöinventering  Särskild inventering i byggnad i syfte att identifiera hälso- och 

miljöfarliga material innan rivningsarbete påbörjas. 
 
Farligt avfall Avfall som definieras i Förordningen (1996:971) om farligt avfall. 

Observera att material blir farligt avfall först då det rivs ut.  
 
Rivningsavfall Där annat ej anges: avfall från rivning, renovering, ombyggnad, 

byggservice och fastighetsskötsel 
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2 Allmänt om rivningsavfall 
 
2.1 Avfallsdefinitioner 
 
2.1.1 Avfall. Vad är det? 
 
I och med Sveriges inträde i EU fick vi även en ny definition för begreppet avfall. Den lyder: 
”Avfall är varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som 
innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.” 7. Den nya 
avfallsdefinitionen ställer till en del problem då den inte drar någon gräns mellan 
restprodukter som kan återvinnas och avfall man bara vill lämna för bortskaffning. Eftersom 
samma regler gäller för båda dessa kategorier finns en stor risk att nya kreativa 
återvinningslösningar inte premieras.8  
 
 
2.1.2 Farligt avfall. Vad är det? 
 
Farligt avfall är det avfall som omfattas av Förordning (1996:971) om farligt avfall som 
började gälla 1 januari 1997 och ersatte tidigare Förordning om miljöfarligt avfall 
(1985:841). Farligt avfall omfattar både hälsofarligt och miljöfarligt avfall. Det är relativt väl 
definierat. Det kan röra sig om avfall som t ex är cancerframkallande, frätande eller toxiska. I 
förordningens bilaga 2 finns en förteckning över avfallsslag som alltid ska betraktas som 
farliga. Här finns en särskild rubrik för bygg- och rivningsavfall. Under denna upptas 
följande:  
 
• Isolermaterial som innehåller asbest 
• Utsorterade fraktioner som innehåller kvicksilver 
• Utsorterade fraktioner som består av PCB-haltiga fogmassor, PCB-haltiga golvmassor, 

PCB-innehållande isolerrutor, kondensatorer innehållande PCB.4 
 
Under andra rubriker upptas andra avfallsslag som också kan finnas i rivningsavfall. Ett 
exempel är CFC 9.  
 
För farligt avfall finns speciella regler om vem som får handskas med det och vem som får 
transportera det samt hur omhändertagande och transport ska gå till 4. Enligt definitionen på 
farligt avfall räknas många miljöproblematiska komponenter i rivningsavfall med t ex bly, 
kadmium och bromerade flamskyddsmedel inte som farliga 9.  
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2.2 Omhändertagande av avfall 
 
För en del avfallsslag finns många olika alternativa behandlingssätt och för andra finns bara 
något eller några. Avfall kan deponeras, brännas, komposteras, rötas, återanvändas eller 
återvinnas 10.  
 
2.2.1 Deponering – Inte alltid att lägga på sophög 
 
Deponering innebär att avfallet läggs på ett avfallsupplag. Detta kan vara utformat på olika 
sätt, allt från den gamla sophögen till moderna anläggningar med speciellt utformade 
bottenskikt och täckskikt, uppsamling av deponigas och uppsamling och behandling av 
lakvatten samt noggrann kontroll av vad som ligger deponerat i deponins olika celler.11 Idag 
finns ca 300 aktiva deponier i Sverige12 och många av dessa är relativt gamla och har därför 
inte den säkerhet man skulle kunna önska13. I Sverige har byggbranschen lovat att halvera 
mängden byggavfall som går till deponi till år 2000. Det är tyvärr svårt att kontrollera om 
målet håller på att uppfyllas då statistiken är mycket bristfällig.14  
 
En del farligt avfall och radioaktivt avfall vill man också förvara i ett slags deponi men då är 
det fråga om speciella ingjutningar som under stor kontroll förvaras t ex djupt ner i jorden15.  
 
 
2.2.2 Förbränning – Energiutvinning och destruktion 
 
Förbränning av avfall kan också ske på olika sätt. I Sverige finns 21 stycken 
avfallsförbränningsanläggning som utvinner energi, oftast i form av värme till ett 
fjärrvärmenät10, 12. Restprodukter blir slagg och rökgaser. Slaggen utgör ca 20 viktprocent av 
det tillförda avfallet om detta består av blandat avfall. Utsorterade fraktioner brännbart, 
krossat rivningsavfall ger mindre andel slagg. Slaggen är relativt inert och läggs på deponi. 
Rökgaserna renas. Vanligast är s k torra reningsmetoder vilket ofta innebär el- eller textilfilter 
där föroreningarna  kan tas ut i form av aska. Askans vikt utgör cirka 5 procent av ingående 
avfall. Våta metoder förekommer ibland. Här hamnar föroreningarna i vattenfas och 
behandlas sedan med fällningskemikalier och sedimenteras. Slammet avvattnas. I  aska och 
slam finns stoft och avskilda farliga ämnen. Aska och slam deponeras under särskilda former 
ofta efter någon form av stabilisering.12 Några få avfallsförbränningsanläggningar kombinerar 
torra och våta reningsmetoder och uppnår en mycket hög reningsgrad. 
  
Även vissa farliga föreningar kan destrueras genom förbränning. Detta sker på Sakab, Svensk 
Avfallskonvertering AB. I processen ställs stora krav på temperatur för optimal förbränning, 
rökgasrening och omhändertagande av askan.16  
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2.2.3 Kompostering och rötning – Mikroorganismer hjälper till 
 
Kompostering och rötning är sällan aktuella för rivningsavfall. Kompostering innebär att 
organiskt material bryts ner av mikroorganismer under syrerika förhållanden, resultatet blir ett 
stabiliserat material med mycket näringsämnen som kan användas som mulltillförsel och 
gödning på åkrar om det inte innehåller för stora mängder skadliga ämnen. Vid rötning sker 
nedbrytningsprocessen istället under syrefria förhållanden och bildad rötgas kan då samlas 
upp för användning. Rötresten kan ibland spridas på åkrar men innehåller ofta alltför mycket 
skadliga ämnen.11 

 
 
2.2.4 Återanvändning och återvinning 
 
Vid återanvändning återanvänds avfallskomponenter eller material direkt. Den del av 
rivningsavfallet som oftast kommer i fråga för återanvändning är hela komponenter. Exempel 
på detta är dörrar, fönster och kakelugnar. Vid återanvändning gäller det att köpare och säljare 
kan hitta varandra. Det lönar sig knappast att lagra begagnat byggnadsmaterial. 
Återanvändning kan underlättas av databaser som t ex ”Byggigen” som finns upplagd på 
Internet. (www.byggigen.se) 
 
Med återvinning menas att materialen behandlas på något vis innan de används igen. Vissa 
material kan återvinnas utan någon större kvalitetsförlust. Exempel på detta är omsmältning 
av metaller. En stålbalk kan smältas ner och bli en ny stålbalk. Andra material kan återvinnas 
i en annan nedgraderad tillämpning jämfört med ursprungsmaterialet. Exempel på detta är att 
virke kan flisas ner och användas vid tillverkning av spånplattor.11 

 
Länder som Danmark, Holland och Tyskland har kommit längre än Sverige med att 
återanvända och återvinna begagnat byggmaterial. Detta beror främst på hårdare lagstiftning, 
kortare transportavstånd och större efterfrågan på materialet.17  
 
 
2.3 Karaktärisering av rivningsavfall 
 
2.3.1 Rivningsavfallets sammansättning 
 
Det finns en del beräkningar på sammansättningen av svenskt rivningsavfall. En sådan, 
baserad på materialsammansättningen i flerbostadshus och rivningsstatistik för dessa har 
gjorts av Lotta Sigfrid. (Här handlar det alltså om avfall från ren rivning.)  
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Material  Vikt-% 
-------------------------------------------- 
Betongmaterial 27 
Trämaterial  10 
Keramiskt material 34 
Natursten  8 
Lättbetong  3 
Puts  8 
Grus, sand, kalksten 2 
Stål  1 
Koksaska  2 
Övrigt  5 2 
 
Liknande listor där man lite mer noggrant uppskattat vilka mängder av olika fraktioner avfall 
som dels finns inbyggda i svenska hus, dels vilka mängder som frigörs vid rivning och 
renovering varje år har gjorts av Naturvårdsverket. Dessa finns redovisade i bilaga 118.  
 
Det finns undersökningar som visar att det i Sverige genereras större mängd avfall i 
renoveringar och ombyggnader per år än vid totalrivningar. Man vet mindre om detta avfall 
som genereras under byggnaders livstid än om rent rivningsavfall 19. 
 
Kännetecknande för bygg- och rivningsavfallet  är att den största delen varken lämpar sig för 
biologisk behandling eller förbränning. Denna egenskap skiljer sig från hushållsavfall som till 
mycket stor del t ex kan komposteras eller förbrännas20 . 
 
 
2.4 Kontroll och ekonomisk styrning 
 
2.4.1 Rivningsplaner  
  
Sedan 1 jan 1996 ska rivningsplan enligt plan- och bygglagen upprättas vid totalrivning av 
byggnader. Rivningsplanen ska lämnas med rivningsanmälan till byggnadsnämnden senast tre 
veckor innan rivningen påbörjas21. Byggnadsnämnden kan besluta om att rivningsplan inte 
krävs t ex i små projekt. Sedan 1 juli 1998 har kommunerna även getts ökad möjlighet att 
kräva rivningsplan vid större ombyggnader och utrivningar4. Rivningsplanen bör innehålla en 
projektbeskrivning (byggnadsbeskrivning, hur rivningen ska gå till mm), redovisning av 
inventering av miljö- och hälsofarliga material och beskrivning av hur man avser dessa ska 
tas omhand. Dessutom ska man ange beräknade mängder av olika byggnadsmaterial och hur 
dessa ska omhändertas. För rivningar som kräver rivningsplan ska en eller flera 
kvalitetsansvariga utses.21 
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2.4.2 Deponiskatt 
 
Stora mängder bygg- och rivningsavfall går idag till deponi. Vid årsskiftet 1999-2000 införs 
den deponiskatt som innebär att det kommer att kosta 250 kronor per ton att lämna avfall för 
deponering. Ingen skatt tas ut på avfall som komposteras, rötas, bränns eller återvinns12, 22. 
Detta innebär att deponering kommer att bli mycket kostsamt för byggbranschen. Nya sätt att 
omhänderta bygg- och rivningsavfall kommer därför att bli intressanta.  
 
 
2.5 Selektiv rivning 
 
En förutsättning för att material i rivningsavfall ska kunna återanvändas eller återvinnas samt 
att säkerställa att de stora massorna inte blir förorenade är s k selektiv rivning. Att riva 
selektivt betyder att materialen plockas loss var för sig och sorteras vid rivningen. Syftet är att 
minska den mängd avfall som går till deponi och att sortera ut miljöfarliga komponenter. 
Idag är det vanligt att rivningar utförs selektivt till någon mån men mer ambitiösa selektiva 
rivningar har mest provats i äldre hus och erfarenheter från modernare byggnader saknas till 
stor del.23  
 
 
2.6 Rivningsavfall – praktiska problem 
 
Särskilt mindre företag och små projekt får ofta problem med avfallssituationen. Det anses för 
dyrt att sortera i många fraktioner när avfallsmängden inte är så stor8. 
 
Vad gäller farligt och miljöstörande material i rivningsprojekt är det mycket viktigt att det 
finns enkla system för hantering och insamling av detta och att de som arbetar med rivningen 
känner till dessa och vet vart de kan vända sig när de behöver information. I annat fall är 
risken stor att man inte hinner eller ”orkar” ta tag i det även om de eventuella riskmaterialen 
faktiskt identifieras.19 
 
Kompetensen att identifiera farligt och miljöstörande material saknas ofta i mindre 
företag/projekt och även om materialen hittas är det knappast lönsamt att beställa godkänd 
transport för några få komponenter8, 24. Detta är ett område där det behövs nya lösningar. Man 
kan t ex söka tillstånd för att få mellanlagra misstänkta komponenter tills tillräckligt stor 
mängd har samlats upp. Samarbete med miljöstationer för hushållens farliga avfall är en 
annan lösning. Återvinningsföretag borde kunna erbjuda sig att åka runt för att samla upp 
farligt avfall från olika projekt.8 Om lösningar av det här slaget inte kommer till stånd är det 
stor risk att det farliga avfallet hamnar bland annat avfall eftersom det blir för krångligt och 
för dyrt att omhänderta det på annat sätt.  
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3 Problematiska delar av 
rivningsavfallet 

 
3.1 Farligt avfall    
 
Vissa delar av det problematiska rivningsavfallet räknas som farligt avfall enligt Förordning 
(1996:971) om farligt avfall . Trots att särskilda regler gäller för farligt avfall är det inte helt 
ovanligt att inte ens detta avfall identifieras och omhändertas på rätt sätt i samband med 
rivningar. Identifieringen kan i vissa fall vara svår och kräva expertkunskap.24 Ett annat 
problem är att exempelvis asbest ständigt hittas på nya, oväntade ställen. Att sanera farligt 
avfall innebär ju dessutom alltid kostnader och om avfallet dyker upp i ett sent skede finns 
problem med avtal och vem som ska betala, fastighetsägaren eller entreprenören.8, 24  
 
 
3.2 Asbest  
 
Asbest är ett samlingsnamn för olika fibrösa metallsilikatmaterial som finns i berggrunden i 
många länder. De vanligaste kallas Amosit, Antofyllit, Krokidolit och Krysotil4. Asbest är 
egentligen inte toxiskt men inandning av asbestfiber kan ge sjukdomar som asbestos, 
lungcancer och tumörsjukdomen mesoteliom25. Då dessa sjukdomar oftast ger symptom långt 
efter själva exponeringstillfället tog det lång tid innan man kom på att asbest var orsaken26. 
Rökning ökar drastiskt risken för asbestrelaterade sjukdomar, liksom om asbesten är bunden 
av bindemedel eller förekommer i obunden form. Det är asbestdammet som är farligt varför 
rivning är ett mycket problematiskt moment.4  
  
Asbest hade sin glansperiod mellan 1950-1960. 1976 förbjöds asbestanvändning i Sverige 
men det finns exempel på att asbest påträffats i anläggningar byggda så sent som 1982.4 
Egenskaper hos asbest som gjort den så användbar är att den är obrännbar, en god isolator, 
inte påverkas av kemikalier och har god hållfasthet vid utsträckning. Asbest är dessutom ett 
billigt material.25 

 
Exempel på asbestanvändning i byggsektorn är: brandskydd, värmeisolering, 
kondensisolering, bullerdämpning, armering, alkaliskydd samt som fyllmedel i färger och 
plaster. Dessutom finns asbestinnehållande rör, trummor och skivor (korrugerade och platta) 
för golv, väggar, tak. Vidare kan asbest finnas i underskikt till plastmattor, kakel- och 
klinkerfog/fix, fönsterkitt, sprutbetong, lim, fogmassor, tätningsmaterial och i fönsterbänkar.4, 

25,  27 
 
Att undersöka asbestförekomst genom olika källor som fastighetsägare, byggnadsnämnd, 
entreprenörer och liknande kan vara en idé. Tyvärr finns ofta ingen dokumentation kvar från 
den tid då asbest byggdes in varför besiktning och provtagning är nödvändiga där man kan 
misstänka asbestförekomst.25 
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Att identifiera asbest kan vara svårt för den som arbetar med rivning4. Material eller produkter 
kan finnas på många olika ställen och ser ofta likadana ut som ersättningsmaterial26. Ett enkelt 
test är att asbest inte kan brinna4. Det finns många laboratorier som snabbt och enkelt kan 
analysera om ett material innehåller asbest och i så fall vilken typ4, 28. Analysmetoden går ut 
på att materialprover studeras i mikroskop och jämförs med bilder i handböcker25. 
 
Det finns särskilda regler för omhändertagande av asbest. Arbetarskyddsstyrelsens har gett ut 
föreskrifter (AFS 1996:13) om hur asbest och asbesthaltigt material ska hanteras. Avfallet ska 
packas i separat behållare och märkas upp. För asbestsanering krävs tillstånd från 
Yrkesinspektionen. Endast ackrediterade saneringsfirmor får utföra asbestsanering.4  
 
Lämpligaste sättet att slutligt omhänderta asbestmaterial är deponering, vilket kräver tillstånd 
enligt miljöskyddslagen. Endast avfallsanläggningar med tillstånd får ta emot asbest.27 På 
deponin ser man till att ha koll på i vilka celler asbest finns och man ser till att packa in och 
täcka materialet ordentligt så att det inte kan damma28. 
 
 
3.3 Klorfluorkarboner 
 
Klorfluorkarboner, även kallade CFC eller ”freoner”(varumärke) är syntetiskt skapade 
kolväten där väteatomerna ersatts av klor och fluor. Utsläpp av dessa leder till att ozonlagret i 
stratosfären bryts ner. En större del av solens energirika UV-B strålning når då jorden. Genom 
sin förmåga att sönderdela molekyler har strålningen förödande verkar på levande 
organismer. Djur och människor får ökad frekvens av ögonsjukdomar (grå starr t ex), skador 
på immunförsvaret och hudcancer.  UV-strålning kan även orsaka andra miljöskador som t ex 
tillväxtstörningar hos växter och minskad produktion av plankton.5, 27 Över 65% av de 
ozonnedbrytande gaser som skapats av människor utgörs av CFC29. De vanligaste typerna av 
CFC har beteckningarna R-11 och R-124. På senare tid har CFC ersatts med HCFC, icke 
fullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller s k ”mjuka freoner”. Även dessa bryter ner 
ozonlagret men i något mindre grad. Både CFC och HCFC bidrar till växthuseffekten5. 
  
CFC har fram till 1998 använts som köldmedium i kylskåp, frysar, kylanläggningar och 
värmepumpsanläggningar. Kasserade kylskåp och frysar ska sedan 1995 forslas bort genom 
kommunernas försorg. De ska hanteras så att ozonpåverkande ämnen inte läcker ut4. CFC 
omhändertas genom att auktoriserade kylteknikföretag suger ut gasen ur systemen och skickar 
den till termisk destruktion hos t ex Sakab16, 27.  
 
CFC har även använts för uppblåsning av cellplaster27. CFC ger cellplast god 
isoleringsförmåga4. CFC-baserade cellplaster som använts inom byggsektorn är extruderad 
polystyren (XPS) i isolerskivor, hård polyuretan (PUR) i isolerskivor, isolering av kylskåp 
och frysar, drevning runt dörrar och fönster och polyetenskum (PE) för akustisk isolering 4, 27.  
En stor del av den CFC som använts på detta sätt har redan vid tillverkning och under 
brukstiden avgått till atmosfären men i material med slutna celler kan CFC fortfarande finnas 
kvar i höga koncentrationer27. Exempelvis kan isoleringen i ett kylskåp innehålla upp till fem 
gånger så mycket CFC som själva kylslingan29.   
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Det är svårt att identifiera CFC-innehållande cellplaster. Material med små runda kulor i 
snittytan innehåller troligen inte CFC men om strukturen är tätare kan produkten innehålla 
CFC. CFC-innehållande cellplast är aldrig helt vit, men ofta rosa, ljusblå eller gulaktig.  
Laboratorieanalys med gaskromatograf eller IR-spektroskop ger säkert svar4.  
 
Det är inte heller så lätt att separera CFC-baserad plast vid rivning då det ofta förekommer i 
kombination med andra material som t ex inne i prefabricerade väggelement. Vid 
behandlingen är det dessutom risk att en hel del CFC läcker till atmosfären27. En tänkbar 
behandling vore om man kunde anpassa de mobila anläggningar som redan finns för att ta 
hand om kylskåpsisolering så att de även kan ta relativt hela byggnadselement. 
 
 
3.4 Kvicksilver, Hg 
 
Kvicksilver är ett grundämne och kan därför aldrig förstöras, men väl omvandlas mellan olika 
förekomstformer, spridas, fastläggas och anrikas. Kvicksilver är en lättflyktig, mycket giftig 
tungmetall som ackumuleras i kroppen och kan skada centrala nervsystemet och njurarna. 
Den kan också ge fosterskador, genetiska skador och framkalla allergi. P g a sin lättflyktighet 
sprids kvicksilver lätt till miljön där den bioackumuleras och cirkulerar i ekosystemet i olika 
former, t ex metylkvicksilver som har ännu större giftverkan än rent kvicksilver. 4 
Försurningen förvärrar problemet genom att urlakningen i marken ökar 30, 31. 
Kvicksilverhalten ökar i den svenska miljön. I över tiotusen sjöar har fisken dubbelt så höga 
halter som regeringens miljömål på 0,5 mg/kg tillåter.31  
 
Sedan 1993 är försäljning av elektroniska komponenter och mätinstrument som innehåller 
kvicksilver förbjuden i Sverige27. I byggnader kan det finnas kvicksilver i olika elektroniska 
brytare och kontakter, t ex i trappströmbrytare och reläer27. Vidare kan kvicksilver finnas i 
nivåvakter (kvicksilverbrytare som används i vätska), termometrar, termostater, tryckmätare, 
batterier, flödesmätare, ringklockor, larmutrustning, kondensatorer, varmvattenberedare, 
värmepannor, ventilationssystem och i äldre frysboxar med automatisk tändning av ljuset4, 27, 

30, 31,  32. Kvicksilver kan också finnas i vattenlås och avlopp i lokaler där det bedrivits t ex 
tandläkarpraktik eller kemiundervisning30. Ovanstående komponenter är farligt avfall och ska 
omhändertas av godkänd behandlingsanläggning4.  
 
Ungefär 400 kg kvicksilver beräknas finns i rivningsavfall varje år och av detta omhändertas 
endast 80 kg. Naturvårdsverket beräknar att det finns ca 4-5,5 ton kvicksilver inbyggt i 
svenska fastigheter. Ytterligare 10 ton beräknas finnas i tandläkarmottagningars rör och 
avlopp.24  
 
Förutom ovanstående förekommer kvicksilver även i lysrör och kvicksilverlampor 4. Dessa 
räknas också som farligt avfall9och ska omhändertas och skickas till godkänd 
behandlingsanläggning där kvicksilvret separeras16. Kvicksilver har även använts i vissa äldre 
färger4, 32. 
 
Praktiskt taget allt kvicksilveravfall mellanlagras idag i väntan på godtagbart deponeringssätt. 
Eventuellt ska man i framtiden deponera avfallet på stort djup (övergivna gruvor)15, 16, 30 . 
Kvicksilver läcker från deponier inte bara via vatten utan även i gasform p g a sin 
lättflyktighet15. 
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3.5 PCB  
 
PCB står för polyklorerade bifenyler. Det är ett samlingsnamn för över 200 olika ämnen med 
nedanstående strukturformel. Kloratomerna kan vara olika många och sitta i olika positioner. 
Persistens och toxicitet varierar beroende på hur många kloratomerna är och var de sitter33. 

 
PCB har till synes utmärkta tekniska egenskaper: det är olösligt i vatten, har hög kokpunkt, 
det är obrännbart och en bra elektrisk isolator34. Tyvärr har ämnet även visat sig vara ett 
mycket problematiskt miljögift som redan finns spritt ute i miljön i alltför höga halter. PCB är 
fettlösligt, bioackumulerbart och extremt svårnedbrytbart. Det är giftigt för liv i vatten, 
fortplantningsstörande för fisk, däggdjur och människa.33 PCB påverkar dessutom 
immunförsvaret och misstänks vara cancerframkallande. Det finns samband mellan PCB-
halten hos modern och barns mentala utveckling.4 
 
PCB började tillverkas på 20-talet. Användningen inom byggsektorn kom igång i mitten på 
50-talet, nådde kulmen på 60-talet och upphörde, med en del undantag, då ämnet förbjöds 
1972.27  
 
PCB har använts som mjukgörare i polysulfidbaserade fogmassor, främst för att foga samman 
fasadelement (både betong och tegel) och i förseglingsmassa för att täta isolerglasfönster4, 27. 
PCB-innehållet kan ofta vara upp till 30% 35. Andra användningar är kondensatorolja i t ex 
tvättmaskiner, oljebrännare och lysrörsarmaturer, i högspänningstransformatorer4, som 
mjukgörare i plast, lacker och färger och i halksäkra golv med kvartssand s k akrydurgolv 
(produktnamn)4, 27, 33. 
  
Det uppskattas att det finns mellan 100 och 500 ton  PCB i fasader, 50 till 100 ton i 
isolerglasförseglingar och 23 till 30 ton i golvfärg och trots att dessa klassas som farligt avfall 
och skall omhändertas på ett miljöriktigt sätt sker detta inte alltid. En orsak är att fogmassor 
och golvfärg är svåra att separera.4 Jag har inte hittat någon uppgift på hur mycket PCB som 
finns i t ex kondensatorer och transformatorer och  det är dessutom svårt att uppskatta hur stor 
del av dessa produkter som någonsin blir rivningsavfall. 
  
Enligt lagen ska PCB separeras och skickas till Sakab för termisk destruktion 16, 35. PCB-
molekylen går inte sönder vid de temperaturer som råder i vanlig avfallsförbränning. Här 
finns istället risk för spridning med rökgaserna.33 Den som avlägsnar PCB-haltig fogmassa 
ska bära mask27. Punktutsug bör användas och marken täckas så att allt spill kan samlas in. 
Särskilda regler finns för emballage och transport av PCB-haltigt avfall. Ett stort problem är 
att PCB även kan migrera ut ur fogmassorna och kontaminera angränsande 
konstruktionsdetaljer och mark. Just nu pågår ett stort PCB-saneringsprojekt i Sverige.4, 35 
Man bör tänka på att PCB inte bara kan finnas i hus som byggdes under PCB-epoken, utan 
även i de som renoverades under denna tid.  
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3.6 Miljö- och hälsostörande avfall  
 
Även andra delar av rivningsavfall än de som klassas som farligt avfall kan vara miljö- 
och/eller hälsostörande. Vilka material det handlar om beror till stor del på ingående ämnen. 
Det är inte nödvändigtvis samma ämnen som utgör faror i andra skeden av byggnaders 
livscykel. 
 
 
3.6.1 Vilken typ av ämnen kan bli problem? 33 
 
Kännetecknande för de typer av föreningar och ämnen som utgör problem i avfallsskedet är 
att de med få undantag sällan är kemiskt aggressiva och akuttoxiska. Sådana ämnen är mycket 
reaktiva och har därför kort livslängd. På längre sikt kan många kemiska ämnen förorsaka 
skador även om de finns i halter som är lägre än de som ger akut toxiska verkningar. Detta 
brukar kallas kronisk toxicitet. Störningar som påverkar cellernas genetiska material har 
också fördröjd effekt. Genförändringar kan ge upphov till tumörer efter många år eller så ger 
skadan utslag först i nästa generation. 
 
Detta innebär att de värsta miljögifterna finns bland ämnen som är stabila (inte går sönder så 
lätt) och persistenta (har lång livslängd) och därför stannar länge i miljön eller organismen 
som därmed blir utsatt för långtidsexponering. Utsläpp av sådana ämnen kommer också att 
utgöra en risk för lång tid framöver. Även om utsläppen upphör så finns ämnena kvar i 
naturen och det finns dessutom gott om tid för dem att förflyttas långa sträckor med vind och 
vatten innan de bryts ner. 
  
Grundämnen kan inte brytas ner över huvud taget. Därför utgör giftiga grundämnen, t ex 
tungmetallerna kvicksilver och bly stora problem. De flesta organiska föreningar är 
lättnedbrytbara men människan har lärt sig att tillverka svårnedbrytbara organiska föreningar. 
Utgångsmaterialet är ofta aromatiska kolväten med bensenringar som är ganska stabila i sig. 
Genom att ersätta en del väteatomer i bensenringar med halogener som klor, brom eller fluor 
kan föreningarna bli ännu mer stabila. 
 
Halogenering av en organisk förening ökar också dess fettlöslighet. Detta gör att den lättare 
kan bioackumuleras, ansamlas i levande organismer. Livets lösningsmedel, vatten kan inte 
skölja ut fettlösliga ämnen och därför fungerar levande vävnad som en uppsamlare av 
ämnena. PCB-halten i en fisk kan t ex vara hundratusentals gånger högre än i det vatten fisken 
lever i. 
 
Två andra begrepp som bestämmer vilken fara ett ämne utgör i miljön är biotillgänglighet och 
biokoncentrering. Ett biotillgängligt ämne går lätt in i organismers vävnad. Molekylerna är 
lagom stora och har kanske en form som liknar något ämne som organismen använder. 
Biokoncentrering betyder att ett ämne anrikas genom näringskedjorna. 
 
Ett annat problem utgörs av ämnen som har toxiska eller persistenta metaboliter vilka bildas 
när ämnet delvis bryts ner i organismer eller i miljön. 
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3.6.2 Kända och okända problemämnen 
 
Problemet med rivningsavfall är att det många gånger är svårt att veta vad det innehåller. 
Byggvaror är än idag en varugrupp där man ofta har dålig kontroll på innehåll och när det 
handlar om rivningsavfall, d v s gårdagens material, är innehållet nästan alltid till viss del 
okänt. 
 
För att överhuvudtaget kunna hitta ett problemämne och ta reda på halten måste man veta vad 
man letar efter och det måste dessutom vara ett ämne för vilket det finns analysmetoder. 
 
Finns det då oväntade okända problemämnen i byggmaterial?   
I ett helt nystartat forskningsprojekt ska Bo Jansson , professor i kemisk miljöanalys på 
Stockholms universitet och hans forskargrupp karaktärisera och mäta persistenta, 
bioackumulerande ämnen som emitteras från byggmaterial. Bakgrunden till projektet är bl a 
att det i inledande försök visat sig att PB-ämnen, ibland oväntade sådana emitteras från 
byggmaterial. Man vet dock ännu inte exakt vilka ämnen det rör sig om och i vilka mängder.36 
Bo Janssons forskning syftar främst till att ta reda på om byggmaterial kan göra 
inomhusmiljön hälsovådlig men eftersom det handlar om persistenta ämnen kan man tänka 
sig att de finns kvar i materialet under byggnaders livstid och läcker ut först i avfallsskedet. 
 
Även om man känner till vilka ämnen man har i sitt rivningsavfall så är det få föreningar där 
man har kontroll på vilka effekter de kan tänkas ge. Särskilt långtidseffekter är svåra och dyra 
att påvisa och långt ifrån alla ämnen testas överhuvudtaget vad gäller t ex långtidseffekter och 
miljötoxicitet. 
 
Okända samverkanseffekter är också tänkbart. Två ämnen kan tillsammans tänkas ge en värre 
effekt än var och en för sig. Samverkan mellan olika ämnen och miljöfaktorer i 
avfallshantering, t ex i förbränningsugnen eller på avfallsupplaget, är också ofta okända. 
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3.7 Metaller    
 
Metaller är grundämnen och kan därmed inte brytas ner. Metaller har alltid funnits på jorden, 
och vissa av dem fyller viktiga funktioner i alla levande varelser. Trots detta är många 
metaller skadliga för växter, djur och människor om de uppträder i tillräckligt höga halter. 
Detta gäller framför allt vissa tungmetaller, såsom kvicksilver, kadmium och bly. Flera av 
dessa kan lagras i levande vävnader och bli kvar där under mycket lång tid. Man vet ännu inte 
allt om metallers kemi i naturen, hur de binds till andra ämnen, hur de transporteras i miljön 
och i vilka former de är biotillgängliga. Olika metaller binder olika hårt till marken men vi vet 
att de flesta metallers löslighet ökar med försurningen.5 
 
I byggnader finns en hel del metaller. Vanligast är järn och stål, koppar och aluminium. Men 
det finns också zink, nickel, bly, krom och mindre mängder av kadmium och kvicksilver.37, 38 
Oftast gäller att så länge som metallerna befinner sig i slutna kretslopp utgör de ingen större 
miljöfara i avfallsskedet. Koppar är ett bra exempel. Det har ett högt andrahandsvärde och 
hamnar därför ofta i återvinning.38 All metallanvändning bidrar dock till risk för att metaller 
sprids till miljön.  
 
Problem med metaller i rivningsavfall uppkommer dels när metaller ingår som någon 
beståndsdel i byggmaterial. Exempel på detta är metallstabilisatorer i plast och metallpigment 
i färger. Det händer även att de värsta tungmetallerna ingår i relativt ren form i speciella 
byggnadsdetaljer som kanske inte alltid sorteras ut vid rivning. Kvicksilver har tagits upp 
tidigare och bly i blyfogar i stammar för avlopp är andra exempel. 
 
Primärutvinning av metaller är betydligt mer miljöbelastande och kräver mycket mer energi 
än sekundärproduktion (återvinning/omsmältning).38, 39 Metaller bör alltså användas så att det 
är lätt eller i varje fall möjligt att återvinna dem. Potentialen för återtagande av metallskrot 
anses vara stor i byggbranchen.38 
 
 
3.8 Kadmium 
 
Kadmium är en tungmetall som ackumuleras i kroppen, till stor del i levern och njurarna. 
Kadmium  kan orsaka njurskador, leverskador, benskörhet och anemi.4, 29, 40 Ämnet kan även 
ge nervskador och är cancerframkallande och fosterskadande 29. Kadmium är giftigt för liv i 
vatten, det bioackumuleras och man har uppmätt förhöjda halter på flera ställen i miljön41. I 
Sverige har man på vissa ställen sett troliga effekter av kadmiumackumulation både på 
växtlighet och däggdjur40. Kadmium binder inte så hårt till t ex jordpartiklar och är därför 
rörligt i marken och kan lätt lakas ur, särskilt om pH-värdet är lågt 40. Utsläpp från deponier är 
en av de viktigaste läckagevägarna för kadmium från produkter. Det finns mycket få 
undersökningar om vad som händer med kadmium på deponier i ett långt tidsperspektiv.40  
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Kadmium har använts som stabilisator eller pigment i plastmaterial (mest under 1960- och 
1970-talen)27, 42. Plaster i klara nyanser av gult, orange och rött kan innehålla 
kadmiumpigment27. Exempel på byggnadsdetaljer som kan utgöras av kadmiuminnehållande 
plast är: plastprofiler, plaströr, inredningsdetaljer av plast (exempelvis laminat), plastgolv, 
kabelisolering och våtrumstapeter. Pigment i äldre färgskikt kan utgöras av kadmium4, 27,  29. 
Kadmium har också använts till ytbehandling av byggnadsbeslag och plåt samt som 
legeringsämne42. Kadmiumanvändning förbjöds 1982 i Sverige men kadmiuminnehållande 
varor har importerats även efter detta och fram till 1993 fanns en dispens för 
kadmiumstabilisatorer för PVC-ramar till fönster4, 27, 42, 43. I Stockholm har man beräknat att 
det finns ca 28 ton kadmium inbyggt i olika byggnader. Detta skulle betyda att det finns ca 
280 ton inbyggt i alla Sveriges byggnader.40 

 
Avfallet från rivning och ombyggnad beräknas innehålla totalt ca 10 ton kadmium per år4, 27. 
 
Det finns egentligen ingen riktigt bra metod att omhänderta kadmiumhaltigt avfall som t ex 
plast. Helt klart är i alla fall att materialet inte ska återvinnas39. Deponering innebär att 
avfallet sakta bryts ned och kadmium frisätts. Vid förbränning riskerar kadmium att komma ut 
med rökgaserna. I samband med rökgasrening hamnar kadmium till stor del i flygaskan som 
sedan deponeras med risk för urlakning. Misstänkt kadmiumhaltiga plaster bör sorteras för 
sig.4 

 
 
3.9 Bly 
 
Bly ackumuleras i kroppen och kan ge kronisk blyförgiftning4. Detta kan leda till anemi, 
skador på lever, njurar och nervsystemet. Bly kan förorsaka fosterskador4, 27. Det är 
genotoxiskt och har immunologiska och cancerogena effekter hos människa41. Bly är 
bioackumulerbart i växter och giftigt för liv i vatten. Bly binder hårt till marken.29, 41   
 
Bly har i äldre tider använts en hel del i byggandet. Några exempel är skarvar som skulle vara 
vattentäta eller tåla frätande kemiska processer. Man la ofta blymaterial under skarven mellan 
andra plåtmaterial (t ex i tak, balkonger och badrum). Skarven löddes med blylod. Som 
isolering av grunden användes tidigare s k blyasfaltfilt. Blyinfattade fönster är en annan 
användning i äldre byggande, liksom tak av blyplåt. I lokaler med röntgenutrustning 
förekommer ofta strålningsskydd i form av blyplåt i väggarna. Före 1970 användes stora 
mängder bly i skarvarna mellan avloppsrör i gjutjärn (900 g/skarv4). Nivågivare i pumpgropar 
innehåller också en hel del bly (ca 700 g/givare4). Gamla el- eller teleledningar har ofta 
blykabelmantlar.27 
  
 Organiska blyföreningar används som stabilisatorer i plast och pigment för vita, gula, gröna 
och röda nyanser. Blymönja har använts som korrosionsskydd för metaller utomhus och Falu 
rödfärg innehåller små mängder bly. En hel del av PVC- produktionen stabiliseras eller har 
stabiliserats med bly.27 

 
Mängden blyavfall i Sverige bör uppskattas till ca 30 000 ton per år. Största delen av detta 
kommer från rivningsverksamhet. Det finns inga speciella krav på att blyavfall ska behandlas 
som farligt avfall. Återvinning sker i ganska liten grad p g a dålig lönsamhet. Blyhaltigt avfall 
som deponeras är ganska hårt bundet och lakas under normala förhållanden ur endast 
långsamt.27  
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3.10 Träskyddsmedel 
 
Träskyddsmedel används främst till virke som måste tåla fukt, t ex i fönsterbågar, stolpar, 
syllar, trallvirke, utomhuskonstruktioner och andra trädetaljer utsatta för fukt4, 27. Detta beror 
på att fukt är en förutsättning för att tränedbrytande organismer som t ex mögel, röta, 
bakterier och insekter ska kunna verka44. Obehandlat virke har i utsatta lägen en alltför kort 
livslängd45. Därför behandlas virket med kemikalier som är toxiska för de attackerande 
organismerna. Virkets levnadslängd ökar men kemikalierna innebär problem. De är 
miljögifter och dessutom ofta toxiska för oss människor.44, 45 
 
Som impregneringsmedel förekommer s k CCA-medel med oxider av koppar, krom och 
arsenik (CrO3, CuO, As2O5)45. Bor eller fosfor är andra exempel på ämnen som används i 
träskyddsmedel, ofta  i kombination med t ex krom eller koppar42.  Tennorganiska föreningar 
som t ex tributyltennoxid och tributyltennaftenat förekommer som impregneringsmedel för 
fönsterbågar46, 47. Kreosotimpregnerat virke förekommer. Det största användningsområdet har 
varit järnvägssyllar, men kreosotimpregnerade tak och stolpar förekommer också.27, 29, 44. 
Även pentaklorfenol har använts som träskyddsmedel 27.  
 
Koppar är en tungmetall som är essentiell för människan i låga doser men toxisk i högre 
doser. Koppar är giftigt för liv i vatten.41, 48 
 
Krom är en tungmetall som är toxisk för människor i högre doser. I synnerhet sexvärt krom 
tas lätt upp genom huden och kan ge kontaktallergier. Sexvärt krom är dessutom cancerogent. 
Krom är giftigt för liv i vatten.41, 44 
 
Arsenik är en halvmetall som finns naturligt i miljön och alla människor utsätts för mycket 
låga doser som metaboliseras i levern till mindre toxiska metylerade former som kan lämna 
kroppen med urinen. I något högre doser är arsenik toxiskt för djur och människor, det är 
cancerogent och kan leda till hjärt- och kärlproblem hos människor. Kemikalieinspektionen 
har tittat närmare på det problem som utgörs av arseniken i träskyddsmedlen.  Man 
konstaterar att arsenikbaserade kemikalier använts som träskydd i Sverige sedan 1936 och att 
minst 4400 ton arsenik funnits i det träavfall som hittills producerats i Sverige och att detta 
avfalls öde är i stort sett okänt. De första årtiondena har avfallsdeponier ofta en reducerande, 
metanproducerande miljö. I denna fas ligger arseniken relativt hårt bunden och lakas inte ur 
så lätt. Med tiden ändras miljön och det blir stor risk för att arsenik lakas ur tillsammans med 
tvåvärt järn. Ett avfallsupplag med stor mängd CCA-impregnerat virke kommer att fungera 
som en kemisk tidsbomb med frigörande av arsenik efter flera årtionden.45  
 
Organiska tennföreningar är mycket giftiga. De kan ge hudirritationer, skador på levern och 
centrala nervsystemet hos människor. De verkar dessutom hormonstörande och är 
miljötoxiska.26, 46  
 
Pentaklorfenol är relativt fettlösligt och persistent. När det bryts ner kan farliga 
nerbrytningsprodukter bildas.26 Lägre doser av ämnet kan förorsaka andningssvårigheter, 
illamående, irritationer i svaljet, i ögonen och på huden. Högre doser kan ge hjärt- och 
lungskador. Pentaklorfenol är cancerframkallande. Ämnet är mycket giftigt för växter och 
vattenlevande organismer.26, 33 
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Kreosot utvinns ur stenkolstjära och är en blandning av flera hundra ämnen men en stor 
beståndsdel är polycykliska aromatiska kolväten, PAH33. Bensen och fenoler ingår också. 
Kreosot är cancerframkallande, mycket irriterande vid hudkontakt och ångorna är giftiga. 
Ämnet är även ett starkt gift för vattenlevande organismer.26, 29 
 
Förbränning av trä som behandlats med koppar, krom eller arsenik får endast ske i godkända 
avfallsförbränningsanläggningar. Aska och filter säkras i cement och deponeras. Kreosot 
består av organiska föreningar och förstörs vid värmebehandling, varför kreosotbehandlat 
virke får brännas i vanliga kommunala värmeverk. Återanvändning av kreosotbehandlat virke 
är belagt med stränga restriktioner om materialet är yngre än 30 år. Äldre virke får användas 
men endast i tillämpningar där det är i ständig kontakt med mark eller vatten.44 
 
Det är svårt att efter många års användning identifiera vilket trä som är behandlat, något som 
riskerar att leda till felaktigt omhändertagande.37  
 
Då en stor del av det impregnerade virket fortfarande är i bruk har vi ännu inte konfronterats 
med problemet med den slutliga deponeringen. En rapport från Norge menar att större delen 
av det miljöfarliga avfall som alstras vid rivning utgörs av just impregnerat trä37. 
 
 
3.11 Polymera material 
 
Det vi i dagligt tal kallar plast är polymerer med tillsatser. Polymerer är stora, långa 
molekyler som byggs upp av mindre repeterande enheter. Tillsatserna kan vara fyllmedel, 
värmestabilisatorer, flamskyddsmedel, mjukningsmedel, pigment och färgämnen. 
 
Man skiljer på teromplaster och härdplaster. Termoplaster är sådana plaster som man kan 
smälta om. Härdplaster sönderdelas termiskt vid upphettning. Termoplasterna är vanligast i 
byggandet men även härdplaster som t ex epoxi används och utgör ofta miljöproblem i 
byggnadsskedet44.  
 
Plast som byggnadsmaterial förekommer i de allra flesta byggnader. Plastanvändning i 
byggandet började omkring 1950 då styrencellplaster och uretanbaserade material fick en 
betydande marknad som isolermaterial. Plastmattor kom på 60-talet och fönster och rör i PVC 
kom på 70-talet.49 Under dessa årtionden hade polymera material en guldålder i byggandet. 
Dörr- och fönsterfoder, dörrkarmar, dörrar, beslag och innertak tillverkades i plast. Även i 
äldre hus har man genom renoveringar fört in plast i form av t ex golvmattor och stammar .  
 
De vanligaste plasterna som finns inbyggda i hus är PVC, ca 60%, polyeten, ca 20% och 
polystyren, ca 10%18. 25% av Sveriges plastförbrukning går till bygg- och anläggning 
(1989)46. I byggsektorn används polymera material till rör (ca 40 vikt-%), isolering (17%), 
golvbeläggning (16%), fönster (9%), profiler (7%) och spärrskikt (6%). Siffrorna gäller 
Västeruopa,1992 men stämmer även ganska bra med svenska förhållanden.49 En hel del 
polymera material ingår dessutom i limmer, färger och spackel. 
 
Det största miljöproblemet vad det gäller plaster i avfallsskedet är, utom för PVC, additiven. 
De miljöfarliga ämnen och ämnesgrupper i plastadditiv som diskuteras mest är bly, 
bromerade  
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flamskyddsmedel, ftalater, kadmium, klorparaffiner och tennorganiska föreningar. Plaster 
tillverkade före 1982 kan dessutom innehålla kadmium.49 Återvinning av plast är en aktuell 
fråga. Spill från ny plast, t ex PVC-mattor bör och kan återvinnas men rivningsplast är i 
praktiken sällan möjligt att återvinna p g a svårigheter att bedöma vilken plast det rör sig om, 
nedsmutsning, okända och ofta miljöstörande tillsatser.49  
 
Vid avfallsförbränning i moderna svenska förbränningsanläggningar destrueras de flesta 
organiska, miljöstörande föreningararna såsom klorparaffiner och ftalater fullständigt. Mera 
osäkert är vad som händer med dessa föreningar om plasten de ingår i läggs på deponi i stället 
för att förbrännas49, 50. Ett visst utläckage av  ftalaten DEHP har uppmätts från deponi. 
Kunskaperna vad gäller bromerade flamskyddsmedel är inte fullständiga, vare sig vid 
förbränning eller deponering.50 
 
Metaller kan inte brytas ner. Användning av metallföreningar i plast bidrar till en långsiktig 
ackumulering av metaller i teknosfären och på deponier. När plast som innehåller 
metallföreningar bränns i avfallsförbränning får man metallrester i slagg och aska, som läggs 
på deponi.50 
 
Spridningen till miljön av metaller som härrör från plast är långsam, då t ex bly och kadmium 
endast långsamt lakas ut från deponier men eftersom metallerna inte bryts ner kan spridningen 
pågå länge och långsamt bidra till att metallhalterna i vatten och ytliga jordlager ökar.50 

 
 
3.11.1 PVC 
 
PVC, polyvinylklorid är den plast som används mest i byggandet49. Byggbranschen som varje 
år konsumerar minst 90 000 ton PVC är den i särklass största PVC-konsumenten i Sverige 
idag43. Man räknar med att den ackumulerade mängden PVC i befintliga byggnader uppgår 
till över 1 miljon ton27. 
 
Råvarorna till PVC är billiga och det är lätt att med hjälp av olika tillsatser ändra plastens 
egenskaper så att den passar ändamålen. PVC kan fås i både styva och mjuka kvaliteter. Styv 
PVC används exempelvis till fasadelement, paneler, innertak, fönsterbågar, profiler, lister, 
täckskivor, kabelgenomförningar, rör och rörkopplingar. Mjukgjord används PVC bl a som  
golvmattor,  kabelisolering, isolertejp, tätningspluggar, beläggning på plåt, spärrskikt vid 
isolering och väggbeklädnad. I olika typer av golv används ofta PVC i kombination med 
andra material som t ex kork.43 
 
Problemet med PVC är dels klorinnehållet, dels tillsatserna. 56% av molekylvikten utgörs av 
klor49. PVC är den största enskilda klorkällan i avfall27, 43, 51. Då PVC förbränns bildas 
saltsyra49. Om förbränningen inte är optimerad finns även risk att olika klororganiska 
föreningar som dioxiner och dibensofuraner kan bildas33, 43, 51. I en avfallsförbrännings-
anläggning kan man kontrollera förbränningen så att bildning av dessa föreningar minimeras43 
men så är inte fallet vid okontrollerade deponibränder. 
 
Ämnen som klorerade dioxiner och dibensofuraner finns normalt inte i byggmaterial men de 
kan bildas vid avfallsförbränning beroende på processtekniken. En förutsättning för 
dioxinbildning är närvaro av klor. Dioxiner tillhör de mest toxiska föreningar vi känner till.  
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Dioxiner verkar också hormonstörande. De förekommer i låga halter i miljön. Sedan 1986 har 
man i Sverige krav som reglerar dioxinutsläpp från avfallsförbränningsanläggningar och 
utsläppen har också minskat mycket.52 
 
PVC är den plast som kräver störst mängd additiv53. Dessa utgör ofta så mycket som hälften 
av materialet50.  
 
Ren PVC är inte ett stabilt material. Det bryts ner av ljus och värme t ex under 
bearbetningsprocessen. Orsaken till instabiliteten är den närvaro av labilt klor i polymeren 
som knappast kan undvikas. Värme och ljus frigör klorväte och dubbelbindningar bildas. 
Värmestabilisatorernas funktion är att fånga upp fri klorväte, reagera med fria radikaler och 
reagera med uppkomna dubbelbindningar.50  
 
Stabilisatorer kan vara metallföreningar, t ex blyföreningar eller organiska tennföreningar 
(oktyl- och butyltennföreningar)49. Mätningar från svenska reningsverk visar att 
dioktyltennföreningar har utbredd förekomst. Den enda användningen av dessa i Sverige är 
just som PVC-stabilisatorer. Organiska tennföreningar är toxiska och dioktyltennföreningar 
utgör en möjlig miljörisk. I propositionen 1990/91:90 säger sig regeringen vilja begränsa 
användningen av tennorganiska föreningar och helt avveckla de mest skadliga. Ca 0,2-5 % av 
PVC utgörs av stabilisator. På senare tid har man alltmer börjat ersätta blystabilisatorer med 
föreningar med barium och zink eller kalcium och zink. I rör för utomhusbruk, t ex stuprör 
och hängrännor, och i fönsterbågar förekom tidigare kadmiumstabilisatorer. Kadmium 
fungerar utmärkt mot nedbrytning av värme och solljus. Kadmium förbjöds i Sverige 1982 
men en stor mängd kadmiumstabiliserad PVC finns naturligtvis fortfarande inbyggd i hus.50  
 
PVC-plast är styv och för att minska styvheten kan mjukningsmedel tillsättas. Molekylerna i 
mjukningsmedlet skiljer PVC kedjorna så att de kan röra sig i förhållande till varandra och 
därmed blir materialet flexibelt.50 En oönskad effekt är att avgången av ämnen från plasten 
ökar, såväl mjukningsmedel som stabilisatorer50. Mjukgjord PVC i golvmattor innehåller ofta 
30-40 vikt-% mjukgörare49. Över 90% av mjukningsmedlen i PVC är ftalater, ftalsyraestrar49. 
I svensk tillverkning av PVC ingår cirka 25 000 ton mjukningsmedel per år, varav 15 000 ton 
är di(2-etylhexyl)ftalat, DEHP. Resten är mest diisononylftalat, DINP, bensylbutylftalat, BBP 
och diisodecylftalat, DIDP. Även fosforsyraestrar förekommer som kombinerad mjukgörare 
och flamskyddsmedel.54  
 
När mjukgjord PVC används som material i kabel kan den behöva flamskyddas. Detta kan 
ske genom tillsats av stora mängder aluminiumtrihydrat eller klorparaffiner och 
antimontrioxid.54  
 
Man räknar grovt med att ca 10 000 ton PVC-avfall uppkommer varje år inom bygg- och 
anläggningsbranschen. Av detta går idag 80% till deponi och 20% till förbränning.18 Tidigare 
har försök gjorts att återvinna begagnad PVC, t ex som slitskikt på travbanor. Denna typ av 
återvinning förekommer inte idag. 
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3.11.2 Andra plaster 
 
Andra plaster som används i byggnader är polyeten, polypropen, polystyren och polyamid.49 

Även mindre mängder av polyuretan, epoxi, melamin-formaldehyd, urea-formaldehyd, fenol-
formaldehyd och olika typer av gummi t ex EPDM-gummi används en del 49, 53. 
 
 
3.11.2.1 Polyeten, PE 
 
Av polyeten tillverkas byggfolie och rör. Mängden tillsatser är oftast liten. Antioxidanter som 
ofta utgörs av kryptofenoler tillsätts i halter runt 0,1 %. UV-stabilisatorer, ofta av 
bensofenontyp tillsätts också i låga halter.49 Importerade polyetenrör kan innehålla 
flamskyddsmedel52. Annars tillhör polyeten gruppen polyolefiner, en grupp av plaster som 
anses vara bättre än andra ur miljö- och avfallssynpunkt55 bl a beroende på låga halter, relativt 
”snälla” tillsatser och att själva polymermolekylen bara innehåller kol och väte och vid 
förbränning bryts ner till koldioxid och vatten53. 
 
 
3.11.2.2 Polypropen, PP 
 
Även polypropen är en polyolefin55. Polypropenplast förekommer bl a i avloppsrör och som 
bärarmaterial i textila golv49 Polypropen kräver tillsats av antioxidanter och UV-stabilisatorer 
i något högre halter än polyeten. Detta beror på att det i den molekylära strukturen finns ett 
tertiärt bundet väte, ett instabilt arrangemang. Polypropen bearbetas även vid höga 
temperaturer vilket ger risk för nedbrytning.50 I polypropenrör är utgörs mer än 99% av 
materialet av polypropenpolymer. Av tillsatserna är drygt hälften antioxidant men 
färgpigment och smörjmedel tillsätts också.55 
 
 
3.11.2.3 Polystyren, PS 
 
Den vanligaste användningen av styrenplast i byggsammanhang är i form av styrencellplast, 
för isolering. Användningen av cellplast som isolering i ytterväggar tog fart på 50-talet49. I 
Sverige förekommer två sorters styrencellplastisolering, EPS, expanderad polystyren och 
XPS, extruderad polystyren56. XPS tål mer belastning och är mer motståndskraftig mot 
vatteninträngning än EPS44. För inte så länge sedan var all polystyrencellplast flamskyddad 
med hexabromcyklododekan, t o m den isolering som användes i vägar33, 44,  57, idag finns 
alternativ44. Även andra tillsatsmedel förekommer men halten är ofta låg49. 
 
 
3.11.2.4 Polyamid, PA 
 
Polyamid används som slitskikt i textila golvmattor. Flamskyddsmedel förekommer framför 
allt i offentlig miljö. I Sverige används inte flamskyddsmedel längre i denna applikation.49 
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3.11.2.5 Polyuretan, PUR 
 
Polyuretan används inom bygg mest som fogskum för både fasadfogar mellan betongelement 
utomhus, i fönster och dörrfogar44, och åtminstone för ett tag sedan i golv och väggar i 
renoveringsfastigheter58. PUR förekommer även i vissa lacker, färger och limmer. 
Cellplastskivor av polyuretan användes förr men fasades ut efter freondebatten56. Mjuk 
polyuretan används ofta i möbelstoppningar och madrasser58. 
 
Polyuretanskum framställs genom en additionsreaktion mellan en diisocyanat (t ex MDI, 
metylenbisfenylisocyanat eller TDI, toluendiisocyanat) och en polyol (flervärd alkohol)44, 58. 
Isocyanater kan skada andningsorgan, och irritera näsa och luftvägar. Vid längre tids 
exponering finns risk för försämrad lungfunktion och astma. Vissa isocyanater är dessutom 
cancerframkallande.44 Problem med exponering för isocyanater uppstår främst i samband med 
de ohärdade produkterna, som i byggnation förekommer främst vid t ex fogarbeten. För att 
katalysera reaktionen mellan isocyanat och polyol används katalysatorer, t ex tertiära aminer. 
Aminer av det här slaget är inte så väl undersökta men många är hälsostörande och misstänkt 
cancerframkallande. Förr användes som tidigare antytts klorfluorkarboner för framställning 
av PUR-cellplast och fogskum. Idag jäses PUR-fogskummet på annat sätt. PUR-fogskum kan 
även vara flamskyddat med organiska klor- brom- eller fosforföreningar.58 
 
Vad som händer med PUR vid rivning och avfallshantering är relativt okänt. Vissa 
undersökningar antyder ökad risk för levercancer vid exponering för polyuretandamm58. Man 
vet att det vid värmebehandling och brand utvecklas en rad organiska föreningar ur 
polyuretanplast58. Bl a återbildas fria isocyanater44, 58 men hur detta fungerar i kontrollerad 
avfallsförbränning vet man mindre om. 
 
3.11.2.6 Epoxy 
 
Epoxi är en härdplast. I byggsammanhang förekommer mindre mängder i vissa färger, lacker 
(t ex industrigolv) och limmer. Dessa epoxiprodukter förekommer ofta som tvåkomponent-
system. En typisk tvåkomponentsprodukt utgörs av diglycerideter av bisfenol A och en 
hädare, t ex polyaminer, polyamidhartser eller polymerkaptaner. Epoxi används även i 
pulverlackerade detaljer t ex lackerade metaller på vitvaror.59 
 
Man vet mycket lite om vad som händer med epoxi i avfall. Oftast kan den inte separeras från 
underlaget. På deponi sker nedbrytningen troligen mycket långsamt. I förbränning kan epoxi 
bilda farliga föreningar vilket troligen minimeras under optimala förbränningsförhållanden.53 
 

 

3.11.2.7 Melamin-formaldehyd,  urea-formaldehyd och fenol-formaldehyd 
  
Dessa produkter används som ytskikt på t ex köksskåp och bänkskivor samt slitskikten i 
laminatgolv. Precis som för t ex epoxi kan de sällan separeras från underlaget och man vet 
inte så mycket om vad som händer i avfallsbehandlingen.53 
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3.11.2.8 Gummimaterial 
 
Används i byggtillämpningar t ex i tätningslister för fönster och dörrar. Gummi förutom 
EPDM-gummi innehåller ofta miljöstörande ämnen som polyaromatiska oljor osv. EPDM-
gummi innehåller få tillsatser.53 
 
 
3.12 Flamskyddsmedel 
 
Förekomst, hälso- och miljöfarlighet hos flamskyddsmedel  har det varit mycket tal om de 
senaste åren. Anledningen är dels de stora användningsvolymerna57, dels de förhöjda halterna 
av bromerade flamskyddsmedel som man hittat  både i miljöprover (djur och sediment bl a)57 
och i bröstmjölk60. Flera av de bromerade flamskyddsmedlen är både persistenta, 
biotillgängliga och bioackumulerbara33,57. Flamskyddsmedel är en heterogen grupp av ca 350 
olika ämnen, men några av de vanligaste har stora strukturella likheter med mer kända 
miljögifter som PCB33,57. Anledningen till att man använder flamskyddsmedel är att de flesta 
plaster är brännbara och därmed kan öka risken för snabb spridning av brand när de finns i en 
byggnad49. Flamskyddsmedlen blandas ibland i bärarmaterialet, ibland är de kemiskt 
bundna57. I rivningsavfall kan det finnas flamskyddsmedel främst i olika plastmaterial t ex i 
polystyrencellplast som används för isolering, viss lösullsisolering, eldon, gummi och kabel 
men även i textila mattor och andra textilier, vissa färger, beläggningar och limmer29, 33, 56,  57.   
 
Flamskyddsmedel tillverkas inte i Sverige. Tillförseln till Sverige sker genom import av 
tillverkande industri (som kemiskt ämne, kemisk produkt eller plast- och gummicompound) 
och med flamskyddade varor och varukomponenter.57 Det är svårt att utan kemisk analys veta 
i vilka varor flamskyddsmedel och då vilken typ av flamskyddsmedel finns. En okontrollerad 
användning och spridning av flamskyddande ämnen kan ske vid återvinning av 
flamskyddande varor57. 
 
 
3.12.1 Ämnen i flamskyddsmedel 
 
Några av de vanligaste flamskyddsmedlen är: polybromerade difenyletrar (PBDE), 
polybromerade bifenyler(PBB), tetrabrombisfenol A (TBBP A), hexabromcyklododekan 
(HBCD), trikloretylfosfat (TCEP), triklorpropylfosfat (TCPP), tridiklorpropylfosfat (TDCP). 
Av dessa anser Kemikalieinspektionen att PBDE och PBB ska sluta användas men man 
konstaterar också att datatillgången om många flamskyddsmedels hälso- och miljöfarlighet är 
mycket dålig.57  
 
 
3.12.2 Olika flamskyddsmedel i byggvaror 
 
Hexabromcyklododekan, HBCD används för att flamskydda isolering av EPS, expanderad 
polystyren och XPS, extruderad polystyren som används som isolering bl a i väggar, 
grundkonstruktioner, källare och yttertak och i anläggningsindustrin som isolering under 
vägbeläggning33, 56, 57. Innehållet av flamskyddsmedel är vanligen ca 5%. Cellplastisolering 
hamnar ofta på deponi, bryts i det långa perspektivet ner och HBCD sprids i marken56. Man 
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vet att ämnet stabilt och fettlösligt och att det biokoncentreras61. HBCD är toxiskt för alger 
men data saknas för att kunna göra en bra bedömning om hälso- och miljöfarlighet.57 
 

 
 
 
Halogenerade alkylfosfater (TCEP, TCPP, TDCP) används vid tillverkning av styvt 
polyuretanskum som isolermaterial och även isolerskum som sprutas direkt på platsen. Halten 
flamskyddsmedel är ca 6 vikt-% av det färdiga skummet. Omättad polyestergelcoat 
flamskyddas för användning som transparenta tak och väggar samt utvändiga paneler. 
Polyvinylacetat flamskyddas med TCEP och TCPP i beläggningar och limmer. Ämnena är 
vattenlösliga i varierande grad. Rörligheten i jord är relativt hög. TCEP är hälsoskadligt, 
eventuellt genotoxiskt och cancerogent. TDCP är genotoxiskt, både i sig själv och dess 
metaboliter. Ämnet är även cancerogent. TCEP, TCPP och TDCP är toxiska för vattenlevande 
organismer. De är svårnedbrytbara men har låg bioackumulering.57 
 
Borax och borsyra används för att flamskydda isolering av returpapper eller träfiber. Halten 
flamskyddsmedel kan vara så hög som  20-30%.54 Ämnena fungerar samtidigt som 
mögelskydd41. Användning av dessa isoleringsmaterial och därmed borax och borsyra ökar 
inom byggsektorn. En annan användning för den här typen av ämnen är som träskyddsmedel. 
Långtidsstudier på råtta visar att borax ger sänkt fertilitet och sterilitet. Borsyra  har medelhög 
akuttoxicitet. Kroniska studier av kemikalien visar testikelskador på hund och råtta. Giftighet 
för akvatiska organismer är måttlig. Eventuellt är giftigheten högre för vattenlevande växter.57 

 
Triisopropylfenylfosfat, TIPP används i brandskyddsfärg och som tillsats i PVC. Man 
använder inte TIPP för sig utan den ingår i en blandning bestående av 20 kemiska ämnen. 
TIPP har i tester visat sig ha fördröjd neurotoxicitet, indikationer på låg bionedbrytbarhet, 
indikationer på bioackumulering, indikationer på giftighet för vattenlevande organismer 
TIPP har stor strukturell likhet med triortokresylfosfat som är hälso- och miljöfarlig.57 
 
Elkontakter är en produkt som har höga krav på brandsäkerhet. De flamskyddas därför ofta 
med bromerad polystyren. Bromerad polystyren är också ett flamskyddsmedel som kan 
komma att ersätta PBDE när detta avvecklas. Man vet ingenting om miljö- och 
hälsoegenskaper hos bromerad polystyren.57 
 
Många av de bromerade flamskyddsmedlen misstänks ha hormonstörande effekter men det 
finns inte tillräckligt med information för att kunna säkerställa detta.52  
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3.12.3 Flamskyddsmedel i avfallsförbränning 
 
Vissa flamskyddsmedel kan bilda bromerade dibensodioxiner och dibensofuraner vid 
förbränning. Dessa bromerade föreningar är otillräckligt utredda med avseende på toxiciteten 
men den antas vara i samma storleksordning som för motsvarande klorerade föreningar. Den 
kemiska strukturen hos PBB, PBDE och TBBP A kan möjligen  indikera att det finns högre 
potential för dessa att bilda bromerade dibensodioxiner och dibensofuraner vid förbränning än 
andra flamskyddsmedel. I avfallsförbränningsanläggningar kan troligen bildning och utsläpp 
av ovan nämnda föreningar minimeras genom optimerad förbränning och effektiv 
rökgasrening.57 
 
 
3.12.4 Flamskyddsmedel i deponering 
 
Det finns idag inga studier gjorda på vad som händer vid deponering av flamskyddade varor. 
Plaster åldras och kommer i ett långsiktigt perspektiv att sönderdelas. Många 
flamskyddsmedel är stabila föreningar och kommer troligen att frigöras då plasten degraderas. 
Spontana deponibränder i flamskyddat material kan leda till bildning av dibensodioxiner och 
dibensofuraner.57  
 
 
3.13 Mjukningsmedel 
 
Mjukningsmedel är ämnen som modifierar egenskaperna hos en polymer så att hårdheten 
minskar. De används dels för att ge slutprodukten de önskade egenskaperna, dels för att 
underlätta bearbetningen. 80-85% av världsproduktionen av mjukningsmedel används till 
flexibel PVC. Resterande går till andra polymerer för att underlätta bearbetningen av dessa.50 
I färg, lim, tätningsmedel och fogmassor finns också även ofta mjukgörare52. 
  
Typiska mjukningsmedel är di- och trisyraestrar såsom ftalater och adipater. Andra 
mjukningsmedel är organiska fosfater, klorerade paraffiner, epoxiderade vegetabiliska oljor 
och polymera adipater. Halten mjukningsmedel i plast kan variera mellan 1 till 50 vikts-%.50 
 
De flesta mjukningsmedel i plaster är ftalater. Ftalater är de syntetiskt tillverkade ämnen som 
finns mest spridda i miljön. Vanligast är di(2-etylhexyl)ftalat, DEHP.50 Ett fettlösligt ämne 
med nedanstående struktur62. 
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Detta är också det ämne för vilket det finns mest data om exponering och effekter50. Tyvärr 
finns i stort sett inga studier om ämnets effekter på människor63. Akuttoxiciteten för DEHP är 
låg men sannolikt kan ämnet ha långtidseffekter50. Ämnet är svårnedbrytbart och 
bioackumulerbart. DEHP är fastställt cancerogent för råtta och mus50. Ämnet kan även 
förorsaka leverskador hos dessa djur63. DEHP visar också en dosrelaterad minskning av 
fertiliteten hos möss. Förtvining av testiklarna vid höga doser har iakttagits hos råttor. DEHPs 
huvudsakliga metabolit MEHP har även denna visat sig ge testikelskador och dessutom 
minskad spermieproduktion hos  råttor.50 DEHP har även visat sig ha allvarliga 
hormonstörande effekter på råttor vars mödrar givits ämnet. Doserna i försöken var enligt 
forskarna inte mycket större än de som människor kan utsättas för.64  
 
Även om effekter hittills bara konstaterats hos gnagare finns det anledning att oroa sig över 
liknande cancer och hormonstörande effekter hos människor63, 64. Man vet dock inget om i 
vilka halter ämnet verkligen är farligt för oss.  
 
DEHP i miljön binder till jordpartiklar och rör sig långsamt. När en produkt innehållande 
DEHP läggs på deponi läcker ämnet långsamt och kan slutligen nå grundvattnet. Ämnets låga 
vattenlöslighet begränsar dock denna spridningsväg.63 Trots detta har ett utläckage av DEHP 
uppmätts från flera svenska deponier 13, 50. På vissa ställen i Sverige anses DEHP-halterna 
vara så höga att de utgör en miljörisk50. 
 
Andra typer av mjukningsmedel är sämre utredda än DEHP men det finns data som tyder på 
att många är ännu mer svårnedbrytbara än DEHP och den stora kemiska likheten mellan de 
långkedjiga ftalaterna gör att man kan förmoda att deras miljöeffekter liknar DEHPs.50 
 
Enligt miljöpropositionen 90/91:90 ska användningen av ftalater begränsas och de mest 
miljöfarliga ftalaterna avvecklas. 
 
Klorparaffiner tillsätts i plast både som mjukgörare och flamskyddsmedel. De är persistenta, 
bioackumulerbara och toxiska och cancerogena för olika djurarter. Klorparaffiner påträffas i 
sediment, fisk och i landfaunan. Målsättningen är att användningen av klorparaffiner ska ha 
upphört till år 2000.49 
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3.14 Fogmassor 
 
Fogmassor är sprutbara, trögflytande massor som används för att täta rörelsefogar och andra 
anslutningar mellan byggnadsdelar mot luftläckage, inläckande nederbörd, fukt och ljud44. Ett 
annat syfte med att använda fogmassa är att få snygga fogar. Fogmassor började användas på 
1950-talet i Sverige27.  
 
Exempel på ställen där fogmassor förekommer är: 
- tätning mellan betongelement 
- i dilatationsfogar 
- tätning mellan dörr/fönsterkarm och vägg 
- tätning i våtrum 
- tätning i genomförningar i ventilationsanläggningar 
- som toppförsegling vid isolering av isolerrutor 
- i fogar i glas/aluminiumkonstruktioner  27 
 
Fogmassan ska kunna följa med i byggnadens rörelser till följd av temperatur och 
fuktighetsvariationer, vibrationer, mindre sättningar. Man brukar skilja mellan elastiska och 
plastiska fogmassor, där de elastiska kan ta upp den största rörelsen.27,  44 

 
Fogmassor kan även indelas efter vilket bindemedel de är baserade på. Exempel på 
bindemedel är olja, akrylat, polyuretan, polysulfid, butyl, bitumen och silikon.27 De flesta 
fogmassor innehåller något eller några av följande miljöskadliga ämnen: ftalater 
(mjukgörare), klorparaffiner (mjukgörare, brandhämmande), dispergeringsmedel (vissa är 
miljöstörande), biocider som t ex isotiazolionföreningar och karbendazim.65 Fogmassor tillhör 
den del av rivningsavfall som innehåller mest miljöstörande ämnen29, 66. Man bör därför ta 
reda på vilka fogmassor som finns i det  aktuella objektet och helst separera dessa, vilket 
tyvärr ofta kan vara svårt. Ibland kan det vara idé att försöka separera de byggdelar som 
sammanfogats med fogmassa från annat byggavfall.29 Fogmassor med PCB är farligt avfall 
och ska separeras och omhändertas på rätt sätt. Om det är oklart vilken fogmassa man har kan 
man skicka prov för analys på laboratorium. Även tillsatsmedel kan då analyseras.27 Analys är 
naturligtvis extra viktigt då det finns risk att den aktuella fogmassan kan innehålla PCB. 
 
I bilaga 2 finns en tabell över olika fogmassor och miljöstörande tillsatser. Tabellen är hämtad 
från Miljöstörande material i rivningsavfall, Lotta Sigfrid, Stiftelsen Reforsk, 1993. 
 
 
3.14.1 Olika fogmassors karaktäristika 
 
Oljebaserade fogmassor räknas som plastiska44. Detta innebär att det vid stora rörelser blir 
en deformation i fogmassan som inte återgår när rörelsekrafterna upphör66. Oljebaserade 
fogmassor är inte petsäkra och har därför ofta använts i täckta fogar. De känns igen på att de 
bildar en några millimeter tjock ythud. Innanför finns en mjukare kärna. De kan avge doft av 
olja.27  
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För att identifiera buytlbaserade fogmassor bör man skära ut en bit ur fogen. Materialet är 
då antingen mjukt och klibbigt rakt igenom eller så har det hårdnat med ett sprött brott som 
följd. 
 
Akrylatbaserad fogmassa kan vara löst dels i lösningsmedel, dels i vatten. Den används 
främst inomhus. Lösningsmedelsbaserade akrylatfogmassor igenkänns på att ytan med tiden 
får en svag krackelering. Innanför denna är materialet fräscht, mycket segt och töjbart. 
Materialet löser lätt i xylen. Vattenbaserade akrylatfogmassor är gummielastisk med hygglig 
brottöjning, men sväller kraftigt vid vattenlagring.27 För att förhindra bakterie- eller 
svampangrepp i burken har man ofta tillsatt biocider i denna fogmassa44. 
 
Silikonbaserade fogmassor har dålig övermålningsbarhet. De har god beständighet mot 
klimatpåverkan. Ytan bryts ej ner utan har slät och fin finish. Fogmassorna är gummielastiska 
och materialet har ingen karaktäristisk lukt i härdat tillstånd.27 Silikonfogmassor i 
våtutrymmen innehåller ofta biocid för att motverka påväxt av mikroorganismer44. 
 
Polyuretanbaserade (PUR) fogmassor introducerades på 1960-talet. Användningen av 
dessa har ökat sedan dess. De används främst till fasadfogar mellan prefabricerade 
betongelement, men även till fönster- och dörrfogar. Problem med PUR har behandlats 
tidigare. Polyuretanfogmassor innehåller ofta även ftalater som mjukgörare (20-30%). För att 
fogmassan inte ska rinna vid applicering tillsätts tixotropimedel som ofta utgörs av PVC (upp 
till 20%). Som katalysator används ofta låga halter av organiska tennföreningar.44 PUR-
fogmassa jästes förr med CFC vilket har behandlats tidigare.  PUR-massornas mekaniska 
egenskaper liknar de polysulfidbaserade massornas. De är dock ofta mer gummielastiska. Vid 
ett knivsnitt genom massan känns ytorna något klibbiga. De saknar den karaktäristiska lukten 
som kännetecknar de polysulfidbaserade massorna.27 
 
Polysulfidbaserade fogmassor fick sitt genombrott 1957. Som mjukgörare användes PCB 
fram till förbudet 1972. Dessa fogmassor användes främst för att foga fasadelement, tätning 
runt dörrar och fönster och för att täta isolerglasfönster. Polysulfidbaserade fogmassor 
igenkänns på följande sätt: Den mot uteluften exponerade ytan har en tydlig krackelering som 
är någon millimeter djup. Där innanför är materialet fortfarande gummielastiskt. Vid en 
töjning av materialet tar det tid innan det återtar sin ursprungliga form. Vid uppvärmning i 
handen avger materialet en karaktäristisk, illaluktande doft.27 PCB-innehållande avfall har 
behandlats tidigare. 
 
 
3.15 Färg, lack, lim, tätningsmedel 
 
Olika typer av färger, lacker, limmer och tätningsmedel innehåller ofta miljöstörande ämnen 
och utgör nästan alltid problem i någon del av sin livscykel. I många fall är  byggskedet och 
lösningsmedel det största problemet. Idag finns ofta alternativa vattenspädbara produkter för 
ytbehandling men även dessa innehåller mindre mängder lösningsmedel och andra 
problematiska ämnen som emulgeringsmedel, mjukgörare och biocider. Lösningsmedel avgår 
i samband med applicering och utgör därför knappast problem just i avfallsskedet. 
 
Färger och lacker består av pigment, bindemedel, lösningsmedel och diverse tillsatser42. 
Miljöstörande ämnen i färg kan vara metallföreningar, t ex blyföreningar som pigment och i 
torkmedel, emulgeringsmedel,t ex nonylfenoletoxylater, och biocider och konserveringsmedel 
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som tillsätts främst i vattenspädbara produkter för att förhindra tillväxt av mögel, bakterier, 
svamp och alger i burken.67 
 
Nonylfenoletoxylater omvandlas i biologiska system till motsvarande nonylfenoler. Särskilt 
vissa av dessa har visat sig vara mycket svårnedbrytbara och de ackumuleras i sediment och 
reningsverksslam. Nonylfenoler har låg toxicitet för däggdjur men hög toxicitet för 
vattenlevande organismer. Flertalet nonylfenoler är hormonstörande. I Sverige har man 
bestämt att minst 90 procent av användningen av nonylfenoletoxylater ska ha upphört till år 
2000.52, 65 

 
Många biocider är persistenta, miljöfarliga, hälsoskadliga, allergi- eller cancerframkallande. 
Det gäller t ex Diklofluanid, Diuron, Folpet, Karbendazim, Kathon® och Klortalonil. Som 
konserveringsmedel förekommer t ex någon typ av isotiazolinon, en grupp 
allergiframkallande ämnen.44, 65,  

 
Pigment är ämnen i t ex färger och plaster som tillsätts för att ge färg och/eller täcka67. De kan 
även verka korrosionshämmande65. Traditionella pigment har ofta utgjorts av 
metallföreningar med t ex kadmium, koppar, krom, zink, kvicksilver, arsenik och bly men 
numera har man alltmer övergått till att använda syntetiska organiska ämnen. Vanliga 
oorganiska pigment i färger är titandioxid, zinkoxid och järnoxidpigment. Falu rödfärg är ett 
järnoxidpigment men den innehåller även små mängder bly, koppar och kvarts. Som 
rostskyddspigment används fortfarande blymönja men har i allt större utsträckning bytts ut 
mot zinkfosfat.67 
 
Vid förbränning av träprodukter målade med äldre färger innehållande t ex bly, koppar, 
kadmium eller krom eller nyare oljefärger innehållande zinkoxid eller klorerade bindemedel 
bör man kontrollera att förbränningsanläggningens rökgasrening och 
slagghanteringsanläggning är dimensionerad för detta42. 
 
Plåtprodukter, t ex takplåt, kan vara ytbehandlade med PVC-baserade produkter som 
Plastisol. Dessa kan förorsaka problem i avfallshanteringen, t ex genom dioxinbildning vid 
omsmältning.  
 
Lim finns i byggnader t ex för att fästa golv och golvmattor, tapeter och väv, i träfiberskivor, i 
limträbalkar och på många andra ställen. De flesta limmer är kemiskt sett mycket 
komplicerade produkter men miljöproblem med lim kan kort sägas bero på lösningsmedel, 
mjukgörare, dispergeringsmedel, biocider och konserveringsmedel.65 
 
Tätningsmedel används t ex under kakel och klinker i våtutrymmen. De kan utgöras av 
polymersuspension i vattenfas. Tätningsskikt kan även innehålla asfalt eller bitumen.   
 
Vid avfallshantering av material behandlade med produkter som färg, lack, lim och 
tätningsmedel måste man ta hänsyn till typ av behandling. Problemet är att produkterna 
naturligtvis är svåra att skilja från det material de är applicerade på. Bärarmaterial som betong 
eller gips belagt med mycket miljöstörande produkter kan behöva skiljas ur för att inte rena, 
återvinningsbara rivningsmassor ska förorenas. 
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3.16 Fuktskadat material 
 
Fuktskador i hus är tyvärr ett alltför vanligt problem. Följden av en fuktskada kan bli 
mikrobiologisk tillväxt av mögel. Mögel kan växa på de flesta organiska material. Mögel eller 
snarare deras sporer är allergiframkallande och vissa mögel kan dessutom bilda 
sekundärmetaboliter som kan vara mycket toxiska. Rekommenderat tillvägagångssätt vid en 
fuktskada är att se till att de fuktiga delarna blir ordentligt uttorkade. De flesta mögel dör inte 
av denna uttorkning men de inaktiveras. Så fort ny fukt tillförs finns risk för förnyad tillväxt. 
Toxiner som bildats kan dessutom kvarstå i det torra materialet vilket kan leda till att de som 
vistas i de sanerade lokalerna blir sjuka. Vid rivning kan man sällan se i vilka material 
inaktiva mögelsporer finns. Risken är då att dessa återanvänds, återvinns eller hamnar på en 
fuktig deponi där toxinerna läcker ut och möglet får en lämplig miljö att aktiveras i. Material 
som en gång fuktskadats bör helst brännas men problemet är dels att identifiera materialet, 
dels att det kanske inte alltid är lämpligt/möjligt att bränna. Exempel på detta är trä 
impregnerat med arsenik och mineralull där tillväxten skett med smuts i materialet som 
kolkälla. 
 
 
3.17 Förorenat material 
 
Speciella problem uppstår vid rivning av gamla industribyggnader och liknande. Detta är ett 
problem som liknar förorenad mark. I byggnader kan väggar och golv ha blivit förorenade av 
den verksamhet som bedrivits i byggnaden. Det är inte ovanligt att man blir tvungen att bila 
bort översta betonglagret och skicka för specialomhändertagande. I bilaga 3 finns en lista som 
tar upp möjliga föroreningar p g a olika verksamheter. Listan har tagits fram av Eirik Wærner 
på Norges Miljøvern Forbund. 
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3.18 Checklista 
 
Nedan följer en alfabetisk checklista på olika delar av rivningsavfall, vad de kan innehålla och 
hur de bör omhändertas. Listan är tänkt att kunna användas av ansvariga för rivnings- och 
ombyggnadsverksamhet. Checklistan är en omarbetning och utveckling av den för norska 
förhållanden anpassade lista som finns i ”Miljøsaneringsveileder – Håndbok i miljøsanering 
av bygninger” utgiven av Norges Miljøvern Forbund. Listan är sorterad på olika typer av 
avfall. Vill man veta mer om de ämnen som ingår (t ex PCB) bör man titta i föregående 
kapitel. Vissa komponenter som t ex fogmassor och plaster finns även redovisade mer i detalj 
i föregående text. Listan är långt ifrån färdig. Säkert saknas många avfallsslag, i vissa fall har 
jag inte hittat uppgifter om lämpligt omhändertagande, i andra fall saknas bra, fungerande 
omhändertagandemetoder. 
 
 
Ackumulatorer 

 
Ackumulatorer är laddbara batterier. De kan innehålla bly, nickel och kadmium.  
I rivningsavfall kan ackumulatorer finnas i nöd- och säkerhetsbelysning, 
alarmordningar, sjukhusutrustning, nödströmsanläggningar och i samband med 
solceller eller vindkraftverk. Även många av de handverktyg som kan tänkas 
användas i rivningsverksamhet kan innehålla ackumulatorer. I Sverige ska alla 
batterier lämnas för insamling.  
 

 
Avloppsrör 

 
Avloppsrör i gjutjärn i hus byggda före 1970 kan vara skarvade med bly. Förutom 
bly kan skarvar av den här typen även innehålla mindre mängder av andra 
miljöstörande ämnen som kadmium, koppar, antimon och tenn. Bly ska sorteras ut 
ur rivningsavfall och lämnas som egen fraktion för återvinnig. 
 

 
Batterier 

 
Batterier kan innehålla bly, nickel, kadmium eller kvicksilver. I Sverige ska alla 
batterier lämnas för insamling. 
 

 
Beslag 

 
Hela beslag kan återanvändas. Metallbeslag kan sorteras ut i metallfraktionen. 
 

 
Betong och cement 

 
Större delen av betong och cement utgör inga miljöproblem men de 
tillsatsmaterial/tillsatsmedel som på senare tid blivit alltmer vanliga kan vara 
problematiska även om de oftast ingår i låga halter. Totalmängden cement- och 
betongmaterial som är i omlopp är ju mycket stor, varför även mängden 
tillsatsmedel/tillsatsmaterial blir betydande.  
 
Tillsatsmaterial kan utgöras av flygaska med förhöjda halter av metaller som 
arsenik, bly, zink och krom. Tillsatsmedel är ofta hemliga men kan t ex utgöras av 
luftporbildande medel i form av t ex vinolharts som kan vara 
allergiframkallande/irritaterande eller nonylfenoletoxylat. Båda dessa kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i miljön. 
 
Betong kan ha blivit förorenad med farliga ämnen genom t ex färger, fogmassor 
eller dyl. Vissa verksamheter kan ha lett till att betong i golv och väggar förorenats. 
 
S k blåbetong är radioaktiv och bör ej återvinnas.  
 
Ren betong bör krossas, skiljas från armeringsjärn (som kan återvinnas) och 
återvinnas antingen som fyllnadsmassa eller blandas i ny betong. Krossad betong 
kommer troligen i en snar framtid kunna användas som fyllmassa i vägar. 
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Brandsläcknings-
utrustning 

 
Brandsläckutrustningar kan innehålla haloner, ämnen som är toxiska för människor 
och bryter ner ozonlagret. På handsläckare står vilket släckmedel som används. I 
fasta anläggningar ska det finnas skyltat att de innehåller halon. Halon ska 
omhändertas av certifierade firmor och destrueras på termisk väg.  
 

 
Brandvarnare 

 
Många brandvarnare är av joniserande typ. De innehåller en liten radioaktiv 
komponent bestående av Americium 241 som i och för sig har låg aktivitet. Denna 
typ av brandvarnare bör lämnas för insamling. 
 

 
Brytare 

 
Elektriska brytare, t ex lägeskänsliga brytare och automatiska brytare för 
trappbelysning, kan innehålla kvicksilver. Brytare i högspänningsanläggningar kan 
innehålla PCB. Elavfall bör omhändertas av elektronikåtervinningsföretag. 
 

 
Cellplastisolering 

 
Kan innehålla bromerade flamskyddsmedel och bör då destrueras på Sakab. Kan 
vara blåst med CFC och om cellerna är täta fortfarande innehålla höga halter CFC. 
Rivning av CFC-cellplast är problematiskt p g a risk för läckage. 
  

 
Elektriskt och 
elektroniskt avfall 

 
Lagförslag om att elektriskt och elektroniskt avfall ska omhändertas av certifierade 
förbehandlare är på gång. Redan idag finns möjlighet att låta firmor specialiserade 
på elektronikåtervinning ta hand om materialet vilket kan vara en god idé då denna 
typ av avfall både innehåller många farliga och miljöstörande ämnen som 
kvicksilver, bly, flamskyddsmedel och dessutom metaller som kan återvinnas. 
  

 
Flamskyddsmedel 

 
Flamskyddsmedel kan finnas i gummi, plast (t ex cellplastisolering), textil (t ex 
mattor) och i cellulosabaserade isoleringar. Vissa flamskyddsmedel är bromerade 
och påminner i sin struktur om PCB. De är ofta persistenta, bioackumulerande och 
misstänks kunna ha långtidseffekter på människor och miljö. Avfall med 
bromerade flamskyddsmedel bör destrueras hos Sakab då det inte finns tillräckliga 
bevis på att föreningarna destrueras på ett säkert sätt i vanlig avfallsförbränning. 
 

 
Fogmassor 

 
Nästan alla fogmassor innehåller miljö- och hälsostörande ämnen och bör därför 
om möjligt separeras även om detta kan vara svårt i och med att de sitter fast på 
underlaget. Fogmassor från PCB-epoken 1957-1975 bör analyseras. Om de 
innehåller PCB ska de saneras. Vissa fogmassor kan innehålla CFC. Se cellplast.  
 

 
Fuktskadat material 

 
Fuktskadat material bör sorteras ut och om möjligt förbrännas. 
 

 
Färg och lack 

 
Färger och lacker är svåra att separera från underlaget men innehåller ibland ämnen 
som motiverar att bärarmaterialet sorteras ut. 
 

 
Förorenad jord 

 
Marken under och runt industribyggnader kan ha blivit förorenad av verksamheten. 
Prover på misstänkt mark bör tas och sanering göras vid behov.  
 

 
Förorenat material 

 
Golv och väggar i framför allt industribyggnader kan ha blivit så förorenade av 
verksamheten att specialomhändertagande krävs. 
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Gardiner 

 
Gardiner och andra textilier kan, främst i offentlig miljö, vara behandlade med 
bromerade flamskyddsmedel och bör då skickas för destruktion på Sakab. 
 

 
Genomförningar 

 
I högspänningsanläggningar finns genomförningar för ledningar genom betong in 
till transformator. Dessa genomförningar kan innehålla stora mängder PCB och är 
därmed att betrakta som farligt avfall. Godkänd omhändertagare ska skicka dessa 
till Sakab där de destrueras. 
 

 
Gips 

 
Gips återvinns i Sverige av Gyproc men i dagsläget tas rivningsgips inte emot. 
Funderingar finns på att man skulle kunna ta emot rivningsgips om en bra och 
säker förbehandling kunde garanteras. Gips är annars obrännbart och läggs på 
deponi.  
 

 
Gjutjärnsskarvar 
 

 
Se avloppsrör 

 
Glas 

 
Vanligt fönsterglas bör återvinnas. Problemet är ofta att det är mycket arbete med 
att ta loss glaset från fönsterramen. 
 

 
Golv 

 
För PVC-golv och laminatgolv finns ingen bra omhändertagandemetod. Vissa äldre 
plastgolv och golvlimmer kan innehålla asbest. Linoleumgolv kan sannolikt 
förbrännas. Trägolv kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas men ev golvlack 
kan utgöra problem. Stengolv kan återanvändas eller återvinnas som fyllnadsmassa. 
Även klinker kan krossas och återvinnas som utfyllnad. Textila golv kan vara 
flamskyddade. Se vidare textilier.  
 

 
Halksäkra golv 

 
S k akrydurgolv med kvartssand innehåller PCB och är därför farligt avfall som ska 
saneras.  
 

 
Halogenlampor 

 
Lamporna kan innehålla kvicksilver och ska därför gå till lysrörsåtervinning. 
 

 
Impregnerat trä 

 
Se träskyddsbehandlat trä 
 

 
Isolerglas 

 
Isolerglas från 1960- och 1970-talen innehåller ofta en PCB-haltig försegling på 
konstruktionens yttersida. Ta prover, se listan i bilaga 4 (ej fullständig) eller utgå 
från att förseglingsmassan innehåller PCB. Antingen kan hela fönstret skickas som 
farligt avfall eller så kan saneringen göras på plats. 
 

 
Isolermaterial 

 
Om det finns cellplast i rivningsavfallet, kontrollera om denna är flamskyddad. I så 
fall bör den sorteras ur och sändas till destruktion (Sakab). Viss cellplast kan vara 
blåst med CFC och bör därför om möjligt destrueras. Om isoleringen består av 
cellulosafibrer bör den sorteras ut så att eventuell borax/borsyra kan lakas ur. Glas- 
och stenull är obrännbara. De måste alltså deponeras. Viss återvinning förekommer 
men sannolikt ej av gammal, nedsmutsad isolering. Iakttag skydds åtgärder vid 
mineralullsrivning (dammet kan vara farligt). Se Arbetarskyddsstyrelsens 
föreskrifter (AFS 1990:9). Vissa äldre isolermaterial kan vara asbestbaserade. Detta 
gäller t ex isolering på varma ställen som spisar och varmvattenrör. 
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Kabel  De flesta kablar innehåller koppar vilket är så värdefullt att det lönar sig att 
återvinna. Plasten runt kabel innehåller ofta miljöstörande tillsatser som bly, 
kadmium och flamskyddsmedel och bör därför helst destrueras på Sakab. 
Blyinnehållande/blymantlad kabel är vanlig i äldre byggnader och för speciella 
tillämpningar. Denna bör lämnas för återvinning. Bly är inte lika värdefullt som 
koppar men det är ett värre miljögift. En del äldre, större kablar innehåller ett 
skyddsskikt med specialolja innehållande PCB eller PCN. Dessa kablar bör tas ut i 
hela längder så att oljan inte läcker ut. 
  

 
Kakel och klinker 

 
Kakel och klinker kan krossas och återvinnas t ex som utfyllnad. Fog/fix kan 
utgöra problem 
 

 
Kakel- och klinkerfog/fix 

 
Fog/fix från den ungefärliga perioden 1950-1976 kan innehålla asbest. 
Laboratorieanalys krävs.  
 

 
Kondensatorer 

 
Cylindriska kondensatorer i aluminium eller plast finns i lysrörsarmaturer, motorer, 
oljebrännare och liknande produkter. Kondensatorer av detta slag som är äldre än 
1985 innehåller troligtvis PCB om de inte är märkta med ”non PCB”. PCB 
kondensatorer är farligt avfall. Det ställs särskilda krav på emballage och 
transportsätt samt att kondensatorerna ska vara kortslutna vid borttransport. 
 

 
Kylanläggningar och 
liknande 

 
Dessa anläggningar finns som t ex värmepumpsanläggningar, 
luftkonditioneringsanläggningar, i konstisbanor, i storkök, kyllager och liknande. 
Köldmediet i anläggningarna är ofta CFC. Anläggningarna ska tömmas av 
auktoriserade kylteknikfirmor. Metallen kan sedan lämnas för återvinning. 
 

 
Kylmöbler 

 
Kylskåp, frysskåp och frysboxar kan innehålla CFC både som kylmedium och i 
isoleringen. De ska omhändertas på plats alternativt skickas till auktoriserade 
kylteknikföretag. Äldre frysboxar kan ha en strömbrytare med kvicksilvervippa i 
locket. 
 

 
Laminat 
 

 
Jag har inte hittat någon uppgift på lämpligt omhändertagande. Idag förbränns det 
eller deponeras. 
 

 
Lim 

 
Lim kan innehålla miljöstörande ämnen men är ofta alltför svåra att separera från 
underlaget för att kunna omhändertas för sig. I praktiken är det endast lim med 
asbest som fyllmedel som måste omhändertas. 
 

 
Lysrör 

 
Lysrör, kompaktlysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver och ska 
omhändertas för sig som farligt avfall. Vid behandlingsanläggningar som t ex på 
Sakab separeras kvicksilvret och resten återvinns. 
 

 
Lysrörsarmaturer 

 
Se Kondensatorer 
 

 
Metall 

 
Metall är en av de första fraktionerna som brukar sorteras ut ur rivningsavfall. 
Särskilt koppar betingar ett högt andrahandsvärde vilket är en av orsakerna. 
Överhuvudtaget är det bra att försöka sortera ut alla metaller då det finns goda 
möjligheter till återvinning vilket minskar risken för utsläpp och framför allt går det 
åt mycket mindre energi vid omsmältning än vid nyproduktion.  
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Bly från t ex blymantlad kabel, blyplåt, blyfogar i avlopp och blyspröjsar bör alltid 
sorteras ut då metallen tillhör de mest miljöstörande. 
 
Järn och plåt är de vanligaste byggmetallerna. Takplåt och konstruktionsstål och 
armeringsjärn är bara några exempel på hur de används. Omsmältning går bra men 
förzinkat och ytbehandlat stål kan ge utsläpp av föroreningar. Fragmentering gör att 
en del av färgen slås sönder och kan avskiljas. 
 
Aluminium lämpar sig mycket bra att återvinna då nyframställning av aluminium är 
mycket energikrävande.  
 
Sortera ut metaller så långt det är möjligt! Skilj gärna olika metaller för att 
underlätta återvinning. Miljöstörande tungmetaller som bly och kvicksilver särskilt 
viktigt att hantera för sig. 
 

 
Mineralull 

 
Se isolermaterial. 
 

 
Nedgrävda tankar 

 
Innan tankarna grävs upp måste de tömmas helt på innehåll som t ex oljerester. 
  

 
Nivåvakter 
 

 
Nivåvakter finns t ex i avlopp och pumpgropar. De innehåller ofta bly eller 
kvicksilver och ska därmed sorteras ut och omhändertas i elektronikåtervinning. 
 

 
Nivåvippor 

 
En nivåvippa är en kvicksilverströmbrytare i ett plasthölje, som hänger fritt i sin 
egen sladd. När vätskenivån stiger intar vippan horisontalläge och sluter strömmen. 
Vippor av denna typ innehåller kvicksilver om de monterats före 950101 och de 
finns i brunnar, kärl mm. 
 

 
Oljebrännare och panna 

 
Oljebrännare och panna kan innehålla mindre mängder diesel, paraffin och dylikt 
som bör samlas upp. I samband med pannan finns ofta termostater och pressostater 
som kan innehålla kvicksilver och kondensatorer som kan innehålla PCB. 
Asbestisolering och nedgrävd tank kan också finnas i samband med oljepanna. 
 

 
Oljemängdsmätare 

 
Oljemängdsmätare som visar hur mycket olja som finns i oljetanken kan innehålla 
kvicksilver. 
  

 
Plast 

 
Vissa plaster i rivningsavfall lämpar sig väl för förbränning då de har högt 
energiinnehåll och låga halter tillsatser. Andra plaster kan innehålla miljöstörande 
ämnen som t ex flamskyddsmedel, kadmium och bly vilket kan göra 
omhändertagandet problematiskt. Se även PVC. Återvinning av plast ur byggavfall 
förekommer inte i Sverige idag. 

 
Plåt 
 

 
Se metall. 

 
PVC 

 
PVC-molekylen innehåller klor vilket försvårar förbränning genom 
saltsyrabildning och risk för dioxinbildning. PVC-plast innehåller dessutom många 
miljöstörande tillsatser. Det finns idag inget idealiskt sätt att omhänderta uttjänt 
PVC som inte är lämplig att återvinna p g a okänt innehåll och smuts. 
Naturvårdsverket förespråkar förbränning med energiutnyttjande framför 
deponering men de har fått kritik. 
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Reläer 

 
Kan innehålla kvicksilver 
 

 
Ringklockor 

 
Kan innehålla kvicksilver 
 

 
Rör 
 

 
Se avloppsrör, se betong, se metall, se plast , se PVC, se vattenrör.  

 
Rörisolering 
 

 
Kan vara asbest. 

 
Sanitetsutrustning 

 
Toalettstolar, handfat och liknande kan återanvändas eller krossas och återvinnas 
som t ex fyllnadsmassa. 
 

 
Skivor 

 
Se gips. Träfiberskivor, plywood och liknande bör troligen kunna förbrännas. 
(Möjligen kan man tänka sig problem med limmer som finns i dessa produkter.)  
 

 
Strålningsskydd 

 
I lokaler där man bedrivit röntgenverksamhet finns ofta strålningsskydd i form av 
blyplåt i väggarna. Denna bör tas ut och sändas för återvinning. 
 

 
Takbeläggning 

 
Se betong, se metall, se tegel. Hela takpannor kan återanvändas. 
 

 
Takpapp 

 
Jag har inte hittat något lämpligt omhändertagande för takpapp. Idag deponeras den 
troligen oftast. 
 

 
Tegel 

 
Kan återanvändas men då krävs att bruket knackas bort. (Det finns metoder men de 
är ganska arbetskrävande.) Ett annat alternativ är att krossa teglet och använda som 
fyllmassa. På sikt kommer dylikt material att kunna användas i vägar. 
 

 
Termometrar 

 
Vissa modeller kan innehålla kvicksilver. Leverera oskadad till 
insamling/elektronikåtervinning. 
 

 
Termostater 

 
Vissa modeller kan innehålla kvicksilver. Leverera oskadad till 
insamling/elektronikåtervinning. 
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Textil 

 
Textiler förekommer i byggandet som t ex mattor. Det är dessutom troligen vanligt 
att en del lös inredning med möbeltextil och gardiner hamnar i samma container 
som rivningsavfall. Textil kan vara flamskyddad. Se flamskyddsmedel. 

 
Transformatorer 

 
Större, äldre transformatorer kan innehålla PCB. 
 

 
Trappströmbrytare 

 
Äldre modeller kan innehålla kvicksilver. Leverera oskadad till 
elektronikåtervinning. 
 

 
Tryckmätare 

 
Vissa modeller kan innehålla kvicksilver. Leverera oskadad till 
elektronikåtervinning. 
 

 
Trä 

 
Rent obehandlat trä är en resurs. Det kan återanvändas, återvinnas (t ex flisas ned 
till träfiberplattor) eller förbrännas. 
 
Problemet med att återanvända rivningsvirke är att det kan vara svårt att bedöma 
dess kvalitet och hållfasthet. Begagnat virke som varit inbyggt i hus kan ha andra 
hållfasthetsegenskaper än nytt virke. Konstruktioner av begagnat virke bör därför 
utformas så att brott i en enskild trädel inte medför att hela konstruktionen störtar 
samman. Konstruktionsträ behöver inte nödvändigtvis återbrukas som 
konstruktionsträ. Exempel på andra användningsområden är formvirke, massiva 
träkonstruktioner, spånskivor och möbler. I de fall där längden är otillräcklig kan 
man tillämpa fingerskarvning och limning.  
 
Trä som är behandlat med färg eller lack är kan vara mer problematiskt beroende 
på ytbehandlingens sammansättning. Träskyddsbehandlat, fuktskadat och förorenat 
trä bör man vara uppmärksam på. 
 

 
Träskyddsbehandlat trä 

 
Trallvirke, utomhuskonstruktioner, fönstervirke, stolpar och syllar bör alltid 
plockas ut för sig då detta kan innehålla träskyddsmedel med t ex krom, koppar och 
arsenik. Detta trä bör förbrännas i en för ändamålet godkänd 
avfallsförbränningsanläggning. 
 

 
Vattenrör 

 
Vattenrör av koppar är värdefulla och bör återvinnas, både med tanke på att 
koppars giftverkan och energibehov vid nyutvinning och att lödtenn med tenn och 
bly ofta använts till rören. 
 

 
Vattenlås 

 
Vattenlås i t ex skolor och lokaler där det bedrivits tandläkarpraktik kan innehålla 
kvicksilver. Se till att handskas varsamt med misstänkta vattenlås. Det har hänt att 
rörmokare blivit förgiftade. 
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4 Studier i verkligheten 
 
 
4.1 Rivning och ombyggnad av logement och 

verkstad på Hallfängelset, Södertälje 
 
Den 8 juni 1999 besökte jag och Roger Stalås, NCC, ombyggnaden på Hallfängelset. Tommy 
Sandberg, projektledare på Hifab, visade oss runt och svarade på frågor.  
 
De aktuella byggnaderna på Hallfängelset uppfördes på 1960-talet. Plastmattor och 
ventilationsanläggning är av senare datum. En bostadspaviljong med celler och en 
verkstadsbyggnad ska byggas om. En lagerbyggnad i anslutning till verkstaden rivs helt. 
Ombyggnaden ska vara helt klar till sommaren 2000. Denna typ av ombyggnad och 
ytskiktsrenovering är mycket vanlig.  
 
I samband med utrivningen på Hallfängelset upptäcktes en hel del miljöstörande material 
varför en miljöinventering utfördes i maj 1999. Ansvarig för inventeringen var Peter Jacobson 
på Hifab Byggprojektledaren AB.  
 
Under studiebesöket kunde vi studera många av de miljöstörande material som hittats i 
inventeringen. Verkstad och bostadsbyggnad är uppförda som lättbetongskonstruktioner, 
verkstadsbyggnadens innerväggar är murade i tegel och lagerbyggnaden är en konstruktion 
med lätta blåbetongblock  
 
En hel del asbest fanns i byggnaderna och sanering av denna hade just påbörjats. Asbest 
förekom som isolering runt rörledningar i källaren, som tillsats i kakel- och 
klinkerfog/sättbruk i våtutrymmen, toaletter och duschrum. Enligt Tommy Sandberg är det 
mycket vanligt med asbesttillsats i kakel- och klinkerfog från 1960-talet. Vissa utrymmen 
hade dock vid analys av materialprover visat sig ha asbestfria fogar/sättbruk och skillnaden 
kunde inte ses med blotta ögat. Vidare hade asbest hittats i s k svartlim, ett asfaltlim som 
använts för att limma fast golvplattor av PVC. In- och utluftdon (ventilation) i cellernas 
väggar var ingjutna i asbest. Ett tak av skivmaterial i verkstadsbyggnaden hade först 
misstänkts bestå av internit, en spikbar asbestcellulosacementskiva men visade sig vara 
asbestfri. Däremot hade man redan sanerat eternitbeklädda väggar och tak i ett annat utrymme 
i verkstaden. Isolering runt fläktaggregat i källaren var utförd i asbest av brandskäl. 
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Asbestisolerad rörböj 

 

 
Asbestisolering 

 

 
Plastgolv limmat med asbestinnehållande svartlim 
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PCB hade upptäckts i ett s k akrydurgolv (halksäkert golv med kvartssand) i ett dusch- och 
omklädningsutrymme. Dessutom hade man plockat ned gamla lysrörsarmaturer vars 
kondensatorer innehåller PCB. På verkstadsgolvet fanns gammalt spill av PCB-haltig olja. 
Här ska betonggolvet bilas bort och eventuellt måste man även gräva ur underliggande singel 
och skicka materialet för specialomhändertagande som går ut på att man lakar ur PCB i ett 
tvättförfarande. 
 

 
Akrydurgolv med PCB 

 

 
Lysrörsarmaturer med PCB-kondensatorer 
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Eftersom Hall är ett fängelse finns mycket elektriska don, styr- och reglerteknik och annat för 
övervakning och säkerhet. Rent allmänt kan man om dessa säga att de kan innehålla många 
miljöstörande ämnen som t ex  kvicksilver eller PCB. Plast som omsluter elektronik är ofta 
flamskyddad. Flamskyddsmedel finns även sannolikt i de ytbeläggningar som använts till 
metalldelarna. Lite mer specifikt bör man beakta att proppskåp kan innehålla kvicksilver. I 
äldre vippkontakter finns ofta kvicksilver eller PCB. Större transformatorer kan innehålla 
PCB-haltig kylolja men de transformatorer man hittat på Hall är sannolikt inte av denna typ. I 
så kallade fläktvakter kan det finnas kvicksilver. Ingen speciell kvicksilverinventering har 
gjorts på Hall. 
 

        
Styr- och reglerutrustning Fläktvakt 

 

 
Proppskåp 
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I vissa utrymmen i bostadspaviljongen fanns golv av PVC. En del av dessa skulle skickas till 
omhändertagande då de var förorenade med asfaltlim. Ett av PVC-golven hade lagts på 
kaseinhaltigt flytspackel. Ingen ammoniakavgivning hade påvisats, troligen p g a att 
utrymmet är ordentligt torrt. Här hade man först tänkt sanera men istället bestämt sig för att 
bygga upp ett nytt golv en bit över det gamla. Att bara limma på en ny golvmatta vore 
riskabelt då limtillförsel innebär risk för att flytspacklet fuktas. 
 
Radioaktivt material hade hittats dels i blåbetong som liksom vanlig betong hamnar i blandat 
avfall vilket går till Telge Återvinning för att sedan deponeras. Radioaktivt material hade 
även hittats i brandvarnare som skickas till Telge återvinning för specialomhändertagande. 
 

 
Brandvarnare 

 
Lysrör och armaturer sorterades ut och gick i egna fraktioner till Telge återvinning. 
 
I verkstadsbyggnaden på Hall fanns en hel del omärkta tunnor med oljor och kemikalier. I 
detta fall är det fängelset som ansvarar för att dessa tas omhand men Tommy Sandberg 
berättade att det är mycket vanligt att man får ansvar för dylikt avfall vid rivningar och 
ombyggnader. Oftast skickas då prover på tunnornas innehåll till laboratorium. Nästa steg blir 
nästan alltid destruktion på Sakab vilket är dyrt.  



 51

 
Omärkta tunnor 

 
Omhändertagande 
Rivningsmaterialet går i sorterade fraktioner och osorterade fraktioner till Telge återvinning 
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4.2 Renovering av kasernbyggnad på KA1, Rindö 
 
Studiebesöket på Rindö utfördes den 10 juni 1999. Platschefen Hans Gröndal visade mig runt 
och svarade på frågor. 
 
På Rindö är det en gammal kasernbyggnad (logement och administration) från 1906 eller 
1907 som byggs om. Det är mest en ytskiktsrenovering, men man utför även asbestsanering 
sedan en hel del asbest upptäckts i den miljöinventering som gjorts. Arbetena innefattar också 
en del håltagning och ett nytt fläktsystem med fläktrum på vinden ska byggas.  
 
Sista augusti ska Rindöombyggnaden vara klar. 
 
Kasernbyggnaden är uppförd i tegel med trätakstolar. Fasaden är putsad. Det ligger stengolv i 
de flesta utrymmena utom sovsalarna som är linoleumbelagda. Duschutrymmen är kakel- och 
klinkerklädda. 
 
I källaren har man funnit fibrös asbest i rörböjar och rörändar men ej på raksträckor av rör. 
Detta beror på att böjar, kopplingar gjordes mer hantverksmässigt medan isolering för raka 
rör köptes färdig. Kakelfog är ännu ej kollad med avseende på asbestinnehåll men man ska 
bara byta trasigt kakel/klinker varför det sannolikt inte blir fråga om någon totalsanering. I 
inputsade ventilationskanaler på vinden fann man ett material som misstänktes vara asbest 
men visade sig vara annat fibröst material. Här fick man sin asbestanalys gjord på ett 
laboratorium i Täby över en kväll. 
 
Vid den asbestsanering som pågår plockas asbesten bort av en sanerare med mask och 
heltäckande dräkt. Dammsugning sker med specialdammsugare. Allt material plastas in och 
skickas för omhändertagande hos Ragn-Sells. 
 
Asbestsaneringen på Rindö tycks gå efter alla konstens regler men arbetsledaren berättade om 
en relativt nyligen utförd renovering av skola där man först i ett sent skede förstått att 
container med utrivet material nästan enbart utgjordes av asbest (isolering och 
undertaksskivor). Ragn-Sells kom och plastade in. Det uppstod problem med kostnaden när 
detta upptäcktes i ett så sent skede, samt problem för de som utfört rivningen utan skydd får 
man förmoda. 
 
Gamla lysrör och deras armaturer sorteras ur. 
 
Metaller som t ex gamla element plockas ur och går separat för återvinning hos Ragn-Sells. 
Annars är detta en liten byggarbetsplats med relativt långa transportavstånd varför man inte 
anser sig inte kunna råd med en mer utvecklad sortering. I en liten 10 m3 container lägger 
man blandat avfall. Detta ger visserligen en relativt hög avgift till Ragn-Sells men detta måste 
vägas mot transportkostnaden. I den blandade containern går både träspill, annat brännbart, 
obrännbart och dessutom miljöstörande fraktioner som t ex blymantlad kabel. 
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I sovsalarna hade man först planer på att renovera de gamla träsocklarna med fina profiler 
men detta blir troligen för dyrt vilket gör att man istället byter till nya. Linoleumgolven får 
ligga kvar men ojämnheter putsas bort och nytt linoleum läggs ovanpå. Att lägga ny linoleum 
ovanpå gammal går bra men man kan inte lägga nytt linoleumgolv ovanpå ett gammalt 
plastgolv. 
 
Kort sagt kan man väl sammanfatta att Rindö kommer att ge ganska små mängder 
rivningsavfall och förutom asbest handlar detta inte om så särskilt miljöstörande fraktioner. 
 
Det allmänna intrycket var att gamla byggnader, där det inte skett så mycket ombyggnader i 
senare tid, inte genererar så mycket miljöstörande avfall. Om rivningen avsett hela byggnaden 
skulle man fått avfall bestående av tegel, natursten och lite trä från takstolar, en del målade 
ytskikt och linoleum samt el- och VVS installationer innehållande bl a metaller men även 
sannolikt mindre mängder miljöstörande ämnen som bly, kadmium eller kvicksilver. I en 
byggnad av den här typen finns inte så mycket av t ex plast, isolermaterial, osv och till 
skillnad från i moderna byggnader finns i stort sett inga fogar med fogmassor. Mattlim är väl 
ett frågetecken liksom kakel- och klinkerfog (asbest).  
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4.3 Ragn-Sells, Länna 
 
 
Studiebesöket på Ragn-Sells anläggning i Länna utfördes den 20 augusti 1999. Stig Hallberg 
berättade om verksamheten, visade mig anläggningen och svarade på frågor. 
 
Ragn-Sells i Länna är en mottagnings- och sorteringsanläggning för byggavfall. Hit kommer 
containrar med sorterade eller blandade fraktioner avfall från byggarbetsplatser. Avfallet vägs 
vid infarten och taxorna är olika beroende på avfallstyp. Farligt avfall ska vara bortsorterat 
från det avfall som skickas till Länna. Trots detta händer det att farligt avfall kommer i de 
blandade fraktionerna. 
 
Den minsta graden av sortering på byggarbetsplatserna brukar vara att man sorterar ut lysrör, 
batterier och eventuellt också metaller och trä. 
 
På Länna vill man inte ta emot avfall från grovrivning som t ex tegel och betong. Detta går 
istället direkt till fyllnadstipp. 
 
För ett tag sedan gjordes sorteringen på Ragn-Sells, Länna till stor del för hand. Tyvärr visade 
sig detta vara alltför dyrt och arbetsmiljön var för dålig. Numer sker sortering med hjullastare 
med gripskopa och går ut på att papper, plast, trä och annat brännbart plockas ur och 
fragmenteras i en mobil kross. Järn urskiljs på magnetisk väg. Den brännbara krossfraktionen 
går till Igelsta värmeverk. Resten av avfallet, gips, metall, betong, glas mm, går till deponi. 
Om det blandade avfallet innehåller mycket stora mängder metall kan denna ev plockas ut för 
att skickas till metallåtervinning (Thulins metall). Miljöfarliga komponenter måste vara av 
storleksordningen kylskåp för att de ska kunna plockas ur i Länna och frågan är om 
byggföretagen har detta klart för sig. 
 
Kylskåp och frysar ska ju naturligtvis inte finnas i det blandade avfallet men hittas ändå ofta 
där. När jag besökte företaget hade man en hel del kylmöbler som sorterats ut. Dessa 
omhändertas då och då av Svensk freonåtervinning som både kan hämta eller omhänderta 
direkt i en mobil anläggning. Priset är  600 kr / kyl eller frys och det är ofta svårt att spåra 
vem som lämnat avfall med kylmöbler varför Ragn-Sells ibland får stå för kostnaden. Att 
lämna in kylmöbler för riktigt omhändertagande är annars gratis i en del kommuner som t ex 
Stockholm. 
 
En hel del av det blandade avfallet utgörs av gips. Denna sorteras i deponifraktionen. Gyproc 
återtog förr rivningsgips kostnadsfritt men detta gav problem i återvinningen bl a beoende på 
att färg, glasfiberväv och tapeter förstörde återvinningen och att rivningsgipsen ställde till 
sanitära problem när den lagrades hos Gyproc. I maj 1998 bestämde sig därför Gyproc för att 
sluta återta annat än ny gips. De har dock uttryckt intresse för att låta t ex Ragn-Sells 
förbehandla och rensa gipsen så att den kan återvinnas. Just nu pågår studier av vilken 
förbehandling som behövs och vad den kommer att kosta. 
 
Glas och fönster förekommer ofta i det blandade avfallet. Dessa sorteras i deponifraktionen då 
det är för mycket jobb att knacka loss och rensa själva glaset för återvinning. 
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Ragn-Sells arbetar också med att ställa upp mobila miljöstationer, inredda i samråd med 
kunden, på byggarbetsplatser. Innan stationerna töms kommer en kemist och klassificerar 
avfallet. En ADR-klassad bil hämtar sedan. Ofta går avfallet till mellanlagring innan det 
skickas till slutdestinationen som i många fall är Sakab. 
 
Stig Hallberg anser att det hittills har varit på tok för billigt att lämna bort blandat bygg- och 
rivningsavfall. 
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4.4 Sakab 
 
Studiebesöket på Sakab, Svensk Avfallskonvertering AB i Norrtorp utanför Kumla utfördes 
den 6 september 1999. Nils Lovang presenterade anläggningen och svarade på frågor. Anders 
Johansson visade den nya kvicksilveranläggningen och svarade på kvicksilverrelaterade 
frågor. 
 
Sakabs anläggning i Norrtorp är den största mottagnings- och behandlingsanläggningen för 
farligt avfall i Sverige. Från byggbranschen tar man t ex emot rester av 
lösningsmedelsinnehållande avfall (färg, lack osv), PCB-fogmassor, klorfluorkarboner och 
kvicksilverhaltigt avfall. Snart ska man även börja bygga en anläggning som kan ta emot fast 
gråzonsavfall som t ex träskyddsbehandlat trä och olika typer av emballage. 
 
Behandling av farligt avfall går ofta ut på att det förbränns i en roterugn vid ca 1400°C under 
kontrollerade förhållanden. Nästan alla organiska föreningar bryts ner vid denna temperatur. 
Ugnen har 3 ingångar, en för flytande avfall, en skruv för krossat fragmenterat fast avfall och 
mindre burkar och en kanal där man tar in hela fat. Genom att styra sammansättningen av det 
avfall som går in får man en jämn, bra förbränning. Rökgaserna går först till en 
efterbrännkammare som håller 1100°C, sedan renas rökgaserna i en skrubber med kalk och i 
ett textilfilter. Nästa steg är en snabb avsvalning så att dioxiner mm inte ska kunna återbildas. 
Restprodukter blir slagg och aska och en del metallfragment. Slaggen är relativt inert. Den 
kan innehålla metaller men dessa är hårt bundna. Slaggen används som täckmaterial på 
Sakabs säkerhetsdeponi. Askan är mer problematisk. Den innehåller bl a klorerade ämnen och 
metallsalter. Askan stabiliseras med bentonitlera och läggs på säkerhetsdeponin  
 
Enligt egen uppgift har Sakabanläggningen mycket låga och ständig minskande utsläpp till 
vatten och luft. 
 
Sakab har en anläggning för mottagning av kvicksilver. Man tar emot kvicksilverinnehållande 
komponenter. Vissa lagras och ur andra tas kvicksilvret ur reageras med svavel och deponeras 
i väntan på slutförvar som kvicksilversulfid, ett material man anser vara både stabilt och 
relativt likt det sätt på vilket kvicksilver förekommer i naturen.  
 
Anläggningen för mottag och behandling av lysrör och kvicksilverlampor är helt ny och ska 
ersätta den anläggning som lagts ned i Karlskrona. För insamling av lysrör har man tagit fram 
speciella behållare för olika lysrörsstorlekar. Behandlingen i anläggningen är inkapslad och 
relativt automatiserad. Metalländarna skärs av, lysrörens insida blästras ren från 
lysrörspulver. Glaset kan skickas till återvinning och olika sorters lysrörspulver separeras 
sedan för omhändertagande. 
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5 Diskussion                                                         
 
 
5.1.1 Farligt avfall omhändertas inte 
 
I dagsläget tror jag att det allra största problemet med rivningsavfall är att rätt 
omhändertagande av det farliga avfallet inte sker.  
 
Under mitt arbete med exjobbet har jag hört skräckhistorier från verkligheten om hur det 
farliga avfallet nonchaleras. Ett exempel är en förtvivlad rivningsentreprenör som ringde och 
berättade om hur det gick till när en kommun i norra Sverige ville riva en större anläggning. 
Kommunen hade utfört en s k ”miljöinventering” där man i och för sig hittat en hel del asbest 
och oljespill men om PCB och kvicksilver hade inventeraren bara konstaterats att de ”kunde 
finnas”. På detta underlag skulle rivningsentreprenörerna lämna anbud. ”Vilken entreprenör 
tror du får uppdraget, den seriöse som räknar med en riktig inventering samt saneringskostnad 
eller den oseriöse som ”antar” att det inte finns vare sig PCB eller kvicksilver och naturligtvis 
inte senare ”hittar” ett enda gram farligt avfall utöver det som fanns specificerat i anbudet? 
Svaret är givet.” suckade ”min” rivningsentreprenör. Han var helt säker på att ”kan finnas”-
materialen nog i själva verket fanns i ganska stora mängder i den aktuella anläggningen, men 
för att hitta dem behövs specialister. Historier av detta slag har jag bara hört alltför många 
gånger. Lagen säger en sak men den kan inte komma åt något som inte hittats. 
 
 
5.1.2 Rutiner och planering av avfallssituationen 
 
Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att man har seriösa rutiner för sin hantering av 
rivningsavfall. I detta ingår en riktigt utförd inventering där man ofta behöver ta in experter. 
Visst är det sant att allt farligt avfall kanske inte kan hittas i en inventering men i så fall 
verkar det rimligt att fastighetsägaren får stå för den extra saneringskostnaden när farligt 
avfall upptäcks i ett sent skede. Att planera för rivningsavfallet innebär också att man tänker 
igenom i vilka fraktioner man ska sortera, vilka återanvändnings-, återvinningsmöjligheter 
som finns, hur sorteringen ska ske, var behållarna ska stå, hur ofta de ska tömmas och så 
vidare. 
 
 
5.1.3 Innehåll – okänt, Effekter - okända 
 
Vad gäller gråzonsavfall är ett av de stora orosmolnen den stora risken att de värsta 
problemen finns i ännu outforskade områden. Vi har inte tillräcklig kontroll på vilka ämnen 
och i så fall i vilka mängder som finns i inbyggda material. Många av de ämnen som vi kan 
identifiera är otillräckligt undersökta vad gäller hälso- och miljöfarlighet. Vi vet idag att PCB 
är ett stort problem, men detta tog 50 år att upptäcka. Vad blir nästa obehagliga upptäckt? Vi 
vet redan idag att det finns ämnen som strukturellt liknar PCB i t ex flamskyddsmedel. Vad 
som sedan händer med olika ämnen när rivningsmaterial läggs på deponi eller bränns i 
avfallsförbränning, vilka nedbrytningsprodukter och utsläpp som förekommer vet vi ännu 
mindre om.  
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5.1.4 Små mängder förorenar stora massor 
 
Det farliga avfallet och gråzonsavfallet utgör kanske inte så stor del av rivningsavfall men 
med tanke på att den totala avfallsmängden är stor utgör de ändå stora mängder. Målet för den 
stora fraktionen ofarligt material är att den i högre grad än idag ska återanvändas eller 
återvinnas. I denna hantering riskerar små mängder miljö- och hälsostörande komponenter att 
förorena de stora återvinningsbara massorna. 
 
 
5.1.5 Återvinning, men till vilket pris? 
 
Idag deponeras större delen av rivningsavfallet, en liten del bränns och en liten del återvinns. 
Att öka återanvändning och återvinning är att eftersträva men hittills har , enligt min 
uppfattning , miljö- och avfallsfrågor i byggbranschen varit fixerade på återvinning. Detta är 
väl naturligt då det handlar om stora volymer av ofta icke brännbart material med relativt låga 
koncentrationer miljöstörande ämnen. Jag tycker att det verkar farligt att likställa miljöhänsyn 
med graden av återvinning. Mycket av det material man idag strävar efter att återvinna 
innehåller som tidigare nämnts ämnen som istället borde plockas ut ur kretsloppet. Hur 
mycket PCB från fogmassor följer t ex med det betongspill som används som 
utfyllnadsmassor? En annan fråga är om det är miljömässigt riktigt att transportera 
återvinningsbart material tusentals kilometer? Miljöfördelar med återvinning måste, särskilt i 
ett glest land som Sverige, alltid vägas mot transporters miljöpåverkan. 
 
5.1.6 Producentansvar 
 
Även om dagens byggmaterial är mer miljövänliga än gårdagens finns mycket gammalt 
miljöstörande material inbyggt. Dokumentationen är också dålig. Det har talats om att man 
vill införa producentansvar i byggbranschen. När det gäller byggmaterial som sitter 70 år i 
husen kan det vara svårt att utpeka producenten. Ofta finns t ex inte de företag som tillverkade 
eller sålde byggprodukterna längre kvar när det är dags för ombyggnad eller rivning. 
 
 
5.1.7 Nybyggnad 
 
Detta exjobb handlar om rivningsskedet och inte om nybyggnad. Trots detta är planering av 
nybyggnation ett område som berör.  
 
Planeringsstadiet är det skede där man allra mest effektivt kan förhindra att avfall över huvud 
taget uppkommer. Kanske kan man undvika rivning och istället återanvända byggnader. 
Genom att planera för en ökad livslängd, maximal användbarhet, flexibilitet och 
underhållbarhet hos byggnader kan avfallsmängden minska.  
 
Trots att det idag finns ett större miljömedvetande i byggmaterialbranschen och att dagens 
byggmaterial är mer miljövänliga än gårdagens byggs det fortfarande in en hel del 
miljöstörande ämnen. Dagens byggmaterial kommer att bli framtidens avfall.. Krav som alltid 
borde ställas i byggandet med tanke på kommande rivning är att alla komponenter ska kunna 
demonteras lätt och att de ska bestå av giftfria material.  
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5.1.8 Nya regler om förbehandling av ee-avfall 
 
En stor del av miljö- och hälsostörande ämnen i rivningsavfall finns i elektriska installationer. 
Just dessa ”burkar” är ofta dessutom svåra för icke-specialister och icke- elektriker att 
inventera. 
Naturvårdsverket arbetar just nu på nya föreskrifter om s k ee-avfall, elektriskt och 
elektroniskt avfall. Tanken är att denna typ av avfall inte ska få gå direkt till 
avfallsbehandling utan att först ha förbehandlats (demonterats, sorterats mm) av certifierade 
företag. Dessa föreskrifter kommer troligen att träda i kraft år 2001. För rivningsverksamhet 
innebär de en fördyrning men sannolikt en miljömässigt motiverad sådan. 
 
 
5.2 Några förslag på vidare forskningsbehov 
 
Vad gäller rivningsavfall finns häpnadsväckande lite forskning på vad detta innehåller i form 
av olika miljö- och hälsostörande ämnen, vad som händer med materialet på deponi och i 
förbränning. 
 
Ett annat angeläget område är att titta på hur det farliga avfallet hanteras (eller snarare ibland 
inte hanteras) i praktiken. Vems är felet att problemet sopas under mattan och hur kan man 
komma åt det? 
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