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VILKA RISKER ÄR DU BEREDD ATT TA PÅ JOBBET?  

DET KRYLLAR AV MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA ÄMNEN 

I LITE ÄLDRE HUS. ALLRA FARLIGAST ÄR ASBEST SOM 

FINNS ELLER HAR FUNNITS I NÄSTAN ALLA HUS BYGGDA 

FRAM TILL 1982.  DMH GER DIG RÅD OM VAD DU SKA AKTA 

DIG FÖR OCH HUR DU BÄST SKYDDAR DIG.
TEXT OCH FOTO: HANS HELLBERG
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BÖRJA ALDRIG RIVA UTAN 
MATERIALINVENTERING
– så minskar du riskerna att utsättas för fara

GE DIG ALDRIG IN I ETT ÄLDRE HUS OCH BÖRJA RIVA ELLER BYGGA OM INNAN DU VET 

VILKA FARLIGA ÄMNEN OCH MATERIAL SOM FINNS I BYGGNADEN! KRÄV ATT FÅ SE EN 

VÄLGJORD MATERIALINVENTERING.

J
ohan Götbring på företaget Miljöinvent i Vaxholm 
hjälper fastighetsägare och byggentreprenörer att göra 
materialinventeringar av fastigheter som ska rivas eller 

byggas om. Han gör också efterkontroller av till exempel as-
bestsaneringar. Dessutom håller han utbildningar i ämnet för 
byggherrar, byggare och tillsynsmyndigheter.

Han är oroad över att kunskapen i branschen är så dålig 
om förekomsten av och riskerna med farliga material i äldre 
byggnader.

– Om ett hus är byggt före 1982 kan du vara nästan helt sä-
ker på att det innehåller asbest, PCB, PVC och andra miljö- och 
hälsofarliga kemikalier och metaller, säger Johan Götbring. 
Allt farligt som byggts in fram till 1980-talet finns ju kvar i hu-
set ända tills det tas bort.

BRISTANDE MEDVETENHET OM FARORNA

Framförallt oroas Johan Götbring av den yngre generatio-
nens omedvetenhet om farorna.

– De som kommer ut från yrkesutbildningar i dag har 
knappt hört talas om dessa ämnen; de vet kanske att de är 
förbjudna men tror inte att ämnena längre utgör någon fara. 
Medvetenheten är också låg hos mindre byggbolag. 

Men kunskaperna är i många fall också bristfälliga hos upp-
dragsgivarna – fastighetsägarna, som har det övergripande mil-
jö- och arbetsmiljöansvaret vid renoveringar och ombyggnader. 

– Därför måste du som byggbolag eller enskild hantverkare 
också alltid ta reda på vilka regler som gäller och vilka farliga 
material som finns i byggnaden – inte minst för din egen sä-
kerhets skull.

KRÄV ALLTID MATERIALINVENTERING

I alla större ombyggnadsprojekt finns nästan alltid krav från 
kommunen på materialinventering och rivningsplan. Men en-

ligt Johan Götbring är det vanligt att små byggherrar slarvar 
med att göra ordentliga material- och miljöinventeringar inför 
en renovering eller ombyggnad. En ordentlig inventering ska 
innehålla detaljerade uppgifter om vilka farliga ämnen som 
finns i huset, var någonstans samt ungefärliga mängder.

– Om det inte finns en seriös inventering gjord ska du abso-
lut inte sätta igång och arbeta i byggnaden. Kräv att en 

ordentlig inventering görs samt att prover tas 
om misstänkta farliga material upptäcks. Det 
innebär ofta att du måste begära tidsförläng-
ning för uppdraget samt ta ut extrakostnader 
för eventuella saneringar.

– Om byggherren vägrar att göra en invente-
ring bör du själv kalla in en bygg- och miljökon-
sult eller avsäga dig uppdraget.

Till exempel asbest kan finnas nästan överallt i en 
fastighet som är äldre än 30 år. Asbest har använts 
både som brandskydd, stabilisering, isolering och för 

tätning. Därför hittar man de på så olika platser som 
i och utanpå ventilationskanaler, på tak och i väggiso-

leringsskivor, i kakelfix och 
-fogar, på avloppsrör och i 
värmecentraler. 

Även olika flamskydds-
medel, träskyddsmedel 
samt olje- och tjärhaltiga 
tätningsmedel finns gömda 
på många olika platser i en 
byggnad.

SLARVIGA SANERINGAR

Det slarvas också med att 
göra nödvändiga sanering-
ar av farliga material inför 
byggstart och saneringarna 
är inte sällan undermåligt 
utförda. Felet är både fas-
tighetsägarens, sanerings-
firmornas och tillsynsmyn-
digheternas. 

– Saneringarna ska ofta gå snabbt, inte synas för hyres-
gästerna och helst inte kosta nåt, säger Johan Götbring.

När han gör efterkontroller av asbestsaneringar händer 
det ofta att han vägrar gå in i sanerade zoner eftersom han 
med blotta ögat kan se att det ligger asbesthaltigt damm i 
säkerhetsslussen in till saneringszonen.

– En sanering ska ju hindra att asbesthaltigt damm sprids 
och i det sanerade området får det inte finnas något damm 
alls om arbetet ska vara rätt utfört. Många sanerare vet 
knappt hur man räknar på tillräckligt luftomvandling och 
ventilation och har ibland alldeles för svaga verktyg för att 
en sanering ska lyckas.

Johan Götbring hoppas att även mindre fastighetsägare 
ska bli bättre på att ställa krav på ordentlig sanering. Men 
han efterlyser också fler och grundligare tillsynsinspektio-
ner från Arbetsmiljöverket.

– Först då kan vi bli av med alla lycksökare i branschen, 
säger han.

BETONGDAMM OUPPMÄRKSAMMAT HÄLSOPROBLEM

Trots att Johan Götbring främst jobbar för att hindra sprid-
ning av miljö- och hälsofarliga ämnen anser han att det 
finns ett ännu större hälsoproblem för branschen att ta tag 
i. Att stoppa spridningen av kvartshaltigt damm på arbets-
platserna.

– Hänsynen mellan olika yrkesgrupper är ofta dålig 
och de flesta byggnadsarbetare är dåliga på att använda 
skyddskläder och hålla rent på arbetsplatser. Vi vet att be-
tongdamm ökar risken för kol. För att minska riskerna är 
det viktigt att byta kläder ofta, alltid använda P3-filter vid 
dammande arbete, använda dammsugare i stället för sop-
kvast och tvätta sig noga när man är klar med jobbet. ✖

Hans Hellberg

”OM DET INTE FINNS EN SERIÖS INVENTERING 

GJORD SKA DU ABSOLUT INTE SÄTTA IGÅNG 

OCH ARBETA I BYGGNADEN. KRÄV ATT EN OR-

DENTLIG INVENTERING GÖRS SAMT ATT PRO-

VER TAS OM MISSTÄNKTA FARLIGA MATERIAL 

UPPTÄCKS.”

Johan Götbring anser att hant-

verkare måste bli mer medvetna 

om riskerna i äldre hus.

Plastmatta som innehåller asbest. 

Foto: Johan Götbring
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ÄMNENA DU SKA SE UPP  
MED – HÄR FINNS DOM
HUS SOM ÄR BYGGDA FRAM TILL BÖRJAN AV 1980-TALET INNEHÅLLER EN MÄNGD 

FARLIGA MATERIAL. MEST FARLIGA ÄMNEN FINNS I BYGGNADER UPPFÖRDA 1940–1970. 

FARLIGA MATERIAL FINNS I DE FLESTA OLIKA BYGGNADSDELAR.

FLAMSKYDDSMEDEL finns framförallt i elektronik, plast, 
färg, textilier och oljor. I en byggnad hittar man flamskydds-
medel i isolerskivor av polystyren, äldre plaströr, fäktar och 
fläktkanaler, isolering av plast, cellplast och gummi samt 
färdigisolerade kopparrör. Flamskyddsmedel anrikas i miljön 
och sprids lätt till människor och djur. Halten av flamskydds-
medlet PBDE har ökat i kvinnors bröstmjölk med 50 gånger 
sedan början av 1970-talet. Medlet misstänks orsaka repro-
duktionsstörningar, hormonförändringar och cancer. Vid 
rivning bör detaljer som innehåller bromerade flamskydds-
medel sorteras ut. Det finns risk för direkta hälsoeffekter om 
ämnet hettas upp i samband med rivning eller sanering.

KADMIUM är ett miljögift som kan orsaka lever- och njur-
skador, benskörhet och blodbrist. Kadmium finns framförallt 
i färger och plast. Plastgolv, plastmattor, plastinredningar, 
plastprofiler, plaströr och lister samt ytbehandlade plåttak 
och ytterväggar är ställen i byggnader som kan innehålla 
kadmium. Ämnet finns även i ackumulatorer, batterier och 
som korrosionsskydd på skruvar. Kadmium har använts i 
produkter fram till 2010. Ackumulatorer och batterier ska tas 
omhand som farligt avfall.

BLY är giftigt och kan orsaka kronisk blyförgiftning, blodbrist 
samt skada njurar och nervsystemet. Bly har framförallt an-
vänds som stabilisator och korrosionsskydd i olika målarfär-
ger och för att täta skarvar i tak och rör. Blymantlade elkablar 
dominerade helt fram till 1970-talet. All hantering av bly reg-
leras av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vid varma blyarbeten 
ska andningsskydd och luftrening användas. I särskilda fall 
bör blyet även kapslas in.

BLÅ LÄTTBETONG är tillverkad av alunskiffer och innehåller 
ofta höga halter av radon som kan ge upphov till lungcancer 
om man vistas i ett sådant hus. Blåbetong finns i byggnaders 
stomme och fasad men förbjöds 1974. Vid sanering och riv-
ning är blåbetong inte farligare än vanlig betong. Blåbetong 
får dock inte användas till nya byggnader.

ASBEST är samlingsnamn för fibrösa, kristallina silikatma-

terial som lätt går sönder vid brytning och bearbetning. 

Det är asbestdammet som är farligt och kan ge lungcancer 

och andra lungsjukdomar. Asbest har använts i byggnads-

material i mer än hundra år men togs bort helt i början av 

1980-talet. Brand-och värmetåligt, god värmeisoleringsför-

måga, god hållfasthet, elektrisk ledningsförmåga och bra 

motståndskraft mot fukt, syror och alkalier är egenskaper 

som gjort användning av asbest så utbredd. Dessutom var 

materialet billigt. Asbest finns bland annat i eller på tak, yt-

terväggar, stomme, skivmaterial, isolering, golvbeläggning, 

ventilationskanaler, kyl- och avloppsrör, kakel och klinker-

fix- och fogar, pannrum och elcentraler och brandsläck-

ningsutrustning. Yrkesmässig asbestsanering får bara utfö-

ras av företag med särskilt tillstånd. Foto: Johan Götbring

ISOCYANATER är en grupp mycket reaktiva och giftiga 

ämnen som används i lim, lacker, fogar isolering, golvbe-

läggning samt mur- och putsbruk. Ämnet är cancerfram-

kallande men kan även orsaka andra lungsjukdomar. Vid 

sanering och rivning kan isocyanater frigöras om man 

värmer färger eller lacker som innehåller ämnet. Svets-

ning, kapning eller slipning av produkter som kan inne-

hålla isocyanater kräver personlig skyddsutrustning, even-

tuellt kombinerat med luftrening. Foto: Johan Götbring

KVICKSILVER har använts i många olika tekniska och 
elektriska produkter som till exempel strömbrytare, 
reläer, nivå- och tryckmätare, flödesmätare termometrar 
och termostater och vissa batterityper. I en byggnad 
hittar man ofta kvicksilverkomponenter i trapphus och 
källargångar, pannrum, pumpgropar, hissar och venti-
lationsutrymmen. Även vattenlås och avloppsledningar 
på sjukhus, skolor och tandläkarpraktiker kan innehålla 
stora mängder kvicksilver. Kvicksilver i flytande eller 
gasform är mycket giftigt och kan orsaka skador på 
andningsorgan, centrala nervsystemet och njurarna. Vid 
rivning och sanering ska kvicksilverhaltiga produkter 
sorteras för sig och tas om hand på särskild anläggning 
för behandling av farligt avfall. Foto: Hans Hellberg
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ÄMNEN FINNS I HUS BYGGDA RISK

 Asbest 1930–1982 Lungcancer och andra lungsjukdomar 

 Bly 1900–1955 Giftigt, ackumuleras i kropp och miljö 

 El och elektronik Från 1900, farligare från 1960 Både hälso- och miljöfarligt 

 Flamskyddsmedel 1930– Hälsofarligt, reproduktionsstörande 

 Freon (CFC och HCFC) 1960–1998 Bryter ned ozonskiktet 

 Isocyanater 1940– Hälsofarligt 

 Joniserande ämnen 1929–1975 Hälsofarligt, till exempel blåbetong 

 Kadmium 1950–1982 Giftigt, ackumuleras i kropp och miljö 

 Kvicksilver Fram till 1995 Giftigt 

 PAH-haltig olja och tjära 1900– Cancerframkallande 

 PCB 1930–1973 Reproduktionsstörande 

 Träskyddsmedel (kreosot) 1950–1990 Cancer- och allergiframkallande 

Källa: Farliga material i hus (Formas förlag).

PVC-PLASTER, polyvinylklorid, är framför allt farliga på grund 
av dess miljö- och hälsofarliga tillsatser av bland annat kad-
mium, bly och flamskyddsmedel och andra stabilisatorer eller 
mjukgörare. PVC-material kan finnas i takdukar, beslag till dörr- 
och fönsterprofiler, laminatskivor, våtrumstapeter, golvmattor, 
rör och rörhöljen, armaturer samt el- och telekablar. Vid belägg-
ningar och rivning kan PVC-plast innehålla asbestfibrer om den 
varit i kontakt med asbesthaltiga tätningsmassor eller golv

EL- OCH ELEKTRONIKAVFALL kan innehålla ett flertal 
hälsofarliga eller miljöstörande ämnen. Det handlar om flam-
skyddsmedel, oljor, asbest, kvicksilver och andra tungmetal-
ler samt strålkällor. Elavfall klassas som farligt avfall och ska 
vid rivning och sanering alltid hanteras separat från annat 
avfall. Vid manuellt demonteringsarbete bör skyddskläder, 
handskar, skor och ögonskydd användas för att undvika 
kontaktskador från eventuellt spill. Gasmask som skydd för 
ångor och damm ska finnas tillgänglig.

Källa: Farliga material i hus, av Dag Lundblad och 

Marie Hult, Formas förlag.

HÄR ÄR DE FARLIGA ÄMNENA 
DU SKA AKTA DIG FÖR

PCB är ett starkt miljögift med stor spridningsrisk och gifti-

ga effekter på både människa och djur. PCB, polyklorerade 

bifenyler, har använts som isolatorvätska i transformatorer 

och kondensatorer, som mjukgörare i fogmassor, plaster 

och golvfärg och som tätningsmassa i isolerrutor. PCB för-

bjöds i fogmassor 1973 men kan ha funnits i kondensatorer 

ända in på 1990-talet. Vid sanering av PCB-haltiga fog-

massor ska fläktförsett filterskydd med visir, heltäckande 

skyddsdräkt och handskar användas. Foto: Johan Götbring

MÅNGA 
LAGAR STYR  
VAD SOM GÄLLER
NÄR DU SKA RIVA ELLER BYGGA OM I ÄLDRE 

HUS BEHÖVER DU HA KOLL PÅ FLERA OLIKA 

LAGSTIFTNINGAR. SÅVÄL MILJÖBALKEN 

SOM PLAN- OCH BYGGLAGEN OCH 

ARBETSMILJÖREGLER BESTÄMMER VAD SOM 

GÄLLER.

M
iljöbalkens kapitel 2 paragraf 3 är grunden för 
all verksamhet som kan ha skadliga effekter på 
människors hälsa eller miljön. Det handlar om att 

man måste ha tillräcklig kunskap för att skydda människors 
hälsa och miljön mot skada och olägenhet.

Flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS, handlar om att 
minska arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsbranschen.

Särskilt viktiga att ha koll på i samband med rivning och 
renovering av äldre byggnader är dock:

• AFS 1999:3, paragraferna 78 och 79 om vikten av att ut-
reda förekomsten av hälsofarliga material före rivning.

• AFS 2006:1, särskilda föreskrifter och allmänna råd om 
asbest. Behandlar alla arbetsmiljöaspekter som gäller riv-
ning och sanering av misstänkta asbestmaterial, vem som 
får utföra det, vilka tillstånd som krävs och vilken utrust-
ning som ska användas.

Samtliga Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt temasidor 
om arbetsmiljö i bygg- och anläggningsbranschen hittar du 
på www.av.se.

I nya plan- och bygglagen är det framförallt Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd i kapitel 9 och 10 som bestäm-
mer när materialinventering och rivningsplan ska göras och 
när tillstånd krävs.

I miljöbalken finns förordningar om hur PCB i fogmassor 
ska tas om hand och hur annat farligt avfall ska hanteras. 
Naturvårdsverket har gett ut vägledningar som ska göra det 
lättare att tolka reglerna.

Viktigt att ha koll på är också byggbranschens egna 
riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och 
rivning. ✖

”VID SANERING AV PCB-HALTIGA  
FOGMASSOR SKA FLÄKTFÖRSETT 
FILTERSKYDD MED VISIR, HELTÄCK-
ANDE SKYDDSDRÄKT OCH HAND-
SKAR ANVÄNDAS”
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SANERINGEN SKA MINSKA RISKEN ATT 
FARLIGA ÄMNEN SPRIDS
EN LYCKAD SANERING INNEBÄR ATT ANDRA MÄNNISKOR SOM VISTAS I BYGGNADEN ELLER 

PÅ BYGGARBETSPLATSEN INTE UTSÄTTS FÖR RISKER. TYVÄRR SLARVAS DET EN HEL DEL MED 

DET I DAG, SÄGER PETER HENRIKSSON, SANERINGSANSVARIG MED EGET FÖRETAG.

H
an driver sedan fyra år företa-
get SK Sanering med anställda 
i Västerås, Nyköping och 

Stockholm. Åtta av tio arbeten gäller 
asbestsanering, var tionde uppdrag är 
PCB-sanering och ungefär lika många 
är blandade uppdrag i mindre byggna-
der. Merparten av asbestsaneringarna 
handlar om att ta bort sprutasbest på 
balkar och ventilationskanaler i äldre 
byggnader.

– Många äldre köpcentrum och de 
flesta kontor är stabiliserade eller 
brandskyddade med sprutasbest, säger 
Peter Henriksson.

Förutom att saneringsuppdraget är 
ett svårt och ofta smutsigt arbete ska 
det helst även ske i smyg. Fastighetsä-
garna vill helst inte att hyresgäster och 
andra besökare ska känna till att asbest-
sanering pågår.

Vid dagens sanering i ett kontors-
komplex i centrala Stockholm får DMH 
därför inte följa saneringsarbetet på 
plats, än mindre ta några bilder från 
saneringen.

LUFTTÄT SKYDDSZON

Vid sanering av asbest byggs i de allra 
flesta fall en lufttät skyddszon i plast med 
en två- eller trestegssluss för att hindra 
att asbest läcker 
ut i resten av 
lokalen. I zonen 
skapas också ett 
undertryck för 
att ytterligare 
minska risken 
för läckage. Vid 
ingången till 
skyddszonen 
ska det tydligt 

framgå av varningsskyltar att asbestsane-
ring pågår.

– Utanför saneringszonen placerar 
vi ut luftrenare som har kapacitet att 
byta luften i zonen minst tio gånger per 
timme, säger Peter Henriksson.

Arbetarna inne i zonen måste ha 
skyddsoverall med huva samt helmask 
med tryckluftsmatning, fläktassisterat. 
Men det räcker inte! För att få jobba 
med sanering krävs också minst en fy-
radagars utbildning. Innan arbetet star-
tas ska en anmälan göras till Arbetsmil-
jöverket, minst två dagar i förväg. När 
arbetet är klart låter SK Sanering alltid 
en miljöinventerare efterkontrollera att 
zonen är ren innan den rivs.

– Det är en kvalitetssäkring som är 
viktig både för oss och våra kunder. 
Tyvärr slarvar många saneringsföretag 
med att göra efterkontroller.

GLOVE BAGS

Det görs även undermåliga miljöinven-
teringar som inte går att använda för att 
starta en sanering. Det händer ofta att 
Peter Henriksson och hans medarbe-
tare måste komplettera inventeringen 
innan de vågar sätta igång med sane-
ringen.

– En bra materialinventering ska 
innehålla detaljerade uppgifter om till 
exempel antal kvicksilverhaltiga lysrör 
och dess placering, antal rörböjar med 
asbest eller mängden eternitplattor i 
kvadratmeter.

Vid saneringar i utrymmen som 
inte går att avgränsa eller stänga av 
används ofta så kallade glove bags, 
plastsäckar med uttag för att jobba med 
armarna inne i den lufttäta säcken. ✖

Hans HellbergPeter Henriksson.

Den plastinklädda saneringszonen och luftslussen ska hindra att asbestdamm läcker ut 

och riskerar att skada andra. Foto: Christopher Bergdahl.

ARBETSMILJÖVERKET:  
DÅLIG KUNSKAP I BRANSCHEN OM KRAVEN
FÖRETRÄDARE FÖR ARBETSMILJÖVERKET INSTÄMMER I ATT BYGG- OCH 

FASTIGHETSBRANSCHEN ÄR DÅLIGA PÅ ATT MINSKA RISKEN FÖR SPRIDNING AV HÄLSO- 

OCH MILJÖFARLIGA ÄMNEN OCH MATERIAL I GAMLA HUS. MEN ÄVEN MYNDIGHETERNAS 

TILLSYN KAN BLI BÄTTRE.

– Vi har ingen statistik men min egen 
subjektiva bedömning är att branschen 
i stort inte har särskilt bra koll på detta 
– det gäller såväl fastighetsägare som 
byggbolag, säger Christian Lönnström, 
arbetsmiljöinspektör vid Arbetsmiljö-
verket i Stockholm.

Särskilt dålig är kunskapen enligt 
Lönnström hos bostadsrättsföreningar 
och egna hem, som utgör en stor andel 
av engångsbeställare.

– Dessa är dessutom ofta i händerna 
på någon konsult som hjälper till med 
upphandlingen och kanske inte heller 

alltid har bästa kunskap om risken för 
farliga material, säger han.

VÅGAR INTE STÄLLA  

ARBETSMILJÖKRAV

Även kollegan Anna-Carin Nordlund, ti-
digare inspektör och nu byggexpert på 

Arbetsmiljöverket, delar uppfattningen 
om stora kunskapsluckor i branschen.

– Branschens förändring med allt fler 
byggarbetare som hyrs ut av beman-
ningsföretag samt fler arbetare som 
kommer från andra länder gör knappast 
situationen bättre. Förutom bristande 

kunskap är det många arbetare som inte 
vågar ställa arbetsmiljökrav i detta läge.

Christian Lönnström anser att bransch-
organisationer och företag som Fastig-
hetsägarna, HSB och Villaägarna borde 
bli bättre på att utbilda sina medlem-
mar om vilka krav som gäller vid till 
exempel ombyggnader av äldre hus.

MER TILLSYN BEHÖVS

Men han är också självkritisk och tycker 
att Arbetsmiljöverket borde bli bättre 
på att utöva tillsyn över den här typen 
av ärenden.

– Att granska dokumentation inför 
ombyggnaden och rivning är inte prio-
riterat i dag, säger Christian Lönnström. 
Över huvud taget lägger samhället i 
dag mer kraft på att stoppa sådant som 
är farligt för miljön än det som är farligt 
för människors hälsa. Jag skulle vilja 
se en ökad satsning på hela byggtillsy-
nen. Byggbranschen är en motor i hela 

samhället men med stora miljö- och ar-
betsmiljöbrister – det är viktigt att bran-
schen utvecklas på ett hållbart sätt. ✖

Hans Hellberg

”VI HAR INGEN STATISTIK MEN MIN EGEN SUBJEKTIVA  

BEDÖMNING ÄR ATT BRANSCHEN I STORT INTE HAR  

SÄRSKILT BRA KOLL PÅ DETTA – DET GÄLLER SÅVÄL  

FASTIGHETSÄGARE SOM BYGGBOLAG.”
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Christian Lönnström, Arbetsmiljöverket.


