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Landstinget Östergötland, FM centrum 
Statusutredning av byggnader och mark på fastigheten Lasarettet 1, Fin-
spångs kommun 

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Landstinget i Östergötland äger fastigheten Lasarettet 1 i Finspång. På fastigheten 
finns ett antal sjukhusbyggnader. Landstinget har för avsikt att flytta verksamheten 
från fastigheten Lasarettet 1 i Finspångs kommun. Landstinget i Östergötland har 
därför givit WSP Environmental i uppdrag att genomföra en s.k. statusutredning av 
byggnaderna på fastigheten. Uppdraget är beställt av Hifab AB. 

1.2 Syfte och uppdragsbegränsningar
Uppdragets syfte är att genom dokumentstudier, intervjuer och okulär besiktning 
skapa kännedom om eventuella farliga ämnen (miljö- och/eller hälsofarliga) som 
kan finnas i byggnaderna samt ge besked om behov av fortsatt inventering och 
kartläggning.  

1.3 Genomförande
Statusutredningen har utförts av Bernd Geske, WSP Environmental, Bo Peterson, 
WSP Systems, och Bengt-Göran Larsson, Dalkia. Intervjuer och okulär besiktning av 
anläggningen företogs i januari 2014. Vid platsbesöket utfördes det inga provtag-
ningar.  

2 Beskrivning av objektet
Fastigheten Lasarettet 1 ligger i de norra delarna av Finspångs tätort, ca 800 meter 
västnordväst om tätortens centrum – se figur 1 och 2. På fastigheten finns 10 
byggnader  byggda i  olika  etapper  mellan ca  1915 –  1965.  Nio  av  byggnaderna är  
hopbyggda.  

Fastigheten har en yta av 29 505 kvm.  

Inom byggnaderna på fastigheten bedriver Landstinget i Östergötland, Finspångs 
kommun m.m. sjukvård. Bland annat finns: 

 Vårdavdelning med 16 vårdplatser där utredning och eftervård bedrivs för 
medicinska, kirurgiska och ortopediska patienter. Här finns även palliativa 
platser för LAH-anslutna patienter; 

 LAH enhet som bedriver hemsjukvård; 

 Nattorganisation, ansvarar för all sjukvård nattetid inom Finspångs kommun, 
via tjänsteköp mellan kommun och landsting; 

 Specialistsköterskemottagning; 

 Specialistläkarmottagning med endokrin-, diabetes- och hjärtmottagning. 

Byggnaderna är placerade i den centrala delen av fastigheten. Resterade del av 
fastigheten består av asfalterade parkeringsplatser, asfalterad tillfartsgator samt 
parkmark.  
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Figur 1: Lasarettet 1 

 

Fastigheten gränsar i sydost till en genomfartsled (Lasarettsvägen). Söder om Lasa-
rettsvägen ligger ett bostadsområde (Högby) med enfamiljs- och flerfamiljshus. I 
sydväst och väster gränsar fastigheten till en mindre tillfartsgata, ett mindre grön-
område och bostadsområde. I norr gränsar fastigheten till ån/kanalen mellan Bön-
nern och Skutbosjön. Norr om kanalen ligger ett större industriområde (det s.k. 
”Bruksområdet”). Öster om fastigheten finns ett grönområde.  

Figur 2: Fastigheten Lasarettet 1 med angivande av byggnadsnummer 

  

Enligt SGU:s jordartskarta är fastigheten belägen på inom ett område där berg i da-
gen förekommer. Jordarterna består av sandig morän.  

Lasarettet 1 
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Fastigheten är kuperad med tydlig lutning mot norr (mot ån/kanalen mellan Bön-
nern och Skutbosjön). Med stor sannolikt rinner eventuellt grundvatten från stora 
delar av fastigheten i riktning mot norr.  

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det en brunn på fastigheten. Enligt brunnsarkivet 
används vattnet för hushållsändamål. Av brunnsarkivet framgår även att det finns 
ca 10 energibrunnar inom fastighetens närområde (ca 200 meters radie). 

Enligt länsstyrelsens register över förorenade områden finns det inga potentiellt 
förorenat område (PFO) på fastigheten. I närområdet, ca 100 meter sydost om fas-
tigheten, finns det ett potentiellt förorenat område (ej riskklassat). Orsaken till att 
det är upptaget som PFO är att det där har funnits en grafisk industri. Ca 150 meter 
väster om fastigheten finns det ett potentiellt förorenat område (ej riskklassat). 
Orsaken till att det är upptaget som PFO är att där har funnits en bilvårdsanlägg-
ning. Ca 200-250 meter öster och nordost väster om fastigheten finns det två po-
tentiellt förorenade område (riskklass 2 = stor risk). Orsaken till riskklassningen är 
att det där finns sekundära metallverk.  

3 Översiktlig byggnadsinventering
En översiktlig byggnadsinventering utfördes i januari 2014. Vid inventeringen gavs 
tillträde till samtliga utrymmen utom där det var pågående verksamhet (patient-
undersökningar). Vid platsbesöket utfördes det inga provtagningar. 

Vid inventeringen gjordes en översiktlig bedömning av eventuell förekomst av 
material i byggnader och konstruktioner som kan innebära en miljömässig risk, 
kräva sanering eller kräva omhändertagande som farligt avfall vid renovering.  
Dessa bedömningar baseras på okulära observationer och/eller sannolikheten att 
ämnena kan förekomma med tanke på respektive byggnads ålder eller tidpunkt för 
renoveringar/ombyggnationer.  

Det bör påpekas att det i denna inventering ej har gjorts några ingrepp i byggna-
derna eller provtagningar varför det ej kan uteslutas att det finns mindre lämpliga 
material inbyggda i byggnadskonstruktionerna och därför inte observerats vid 
denna inventering. 

3.1 Hus
Byggnaden består av den gamla panncentralen. Planritning över byggnaden fram-
går av figur 3.  

Figur 3: Planritning över hus 1, plan 2 
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Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1961. Ursprungligen innehöll byggnaden 
oljepannor för uppvärmning av sjukhuset. Oljecisternerna står i en angränsande 
byggnad (hus 11). Oljepannorna kompletterades senare med en pelletspanna. Pel-
letspannan togs bort när fjärrvärme infördes ca 2000. Rökgaserna avleddes via kul-
vert till skorsten. Skorstenen står fortfarande kvar. Kvar finns även två oljepannor 
(från 1975) och pelletsfickan (inklusive matarutrustning).  

Byggnaden, som har två plan, är hopbyggd med hus 2, hus 3 och hus 11 (se figur 2). 
I byggnaden finns pannrum, askrum, förråd, verkstad och personalutrymmen. I dag 
används endast verkstad och förråd. Byggnaden, som är uppförd i betong, har rap-
pad fasad och tegeltak.  

  
Foto 1: Oljeeldade pannor Foto 2: Pelletsficka 

 

  
Foto 3: Matarhydraulik för pelletsmatningen 
till pelletspanna 

Foto 4: Före detta askrum 

 

  
Foto 5: Kulvert för rör som avledde rökgaser 
från pannorna till skorsten  

Foto 6: Skorsten 
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Foto 7: Verkstad  Foto 8: Verkstad 

 

Okulärgenomgången av hus 1 kan sammanfattas enligt följande.  

3.1.1 Rivningsfraktioner farligt avfall/riskavfall

I byggnaden har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan ge 
upphov till rivningsfraktioner som bör hanteras som farligt avfall eller där det finns 
andra typer av restriktioner med hanteringen: 

Material Förekomst Kommentar 

Asbest   

Asbest i isolering I panncentralen förekommer det 
på flera ställen äldre rör och äldre 
rörböjar som med stor sannolikhet 
är isolerade med asbest.  

Oljepannor och expensionskärl 
kan vara isolerade med asbest då 
asbest fortfarande var tillåtet då 
de byggdes. Sannolikheten är 
dock litet då asbest redan hade 
börjat fasas ut när pannorna 
byggdes (1975). 

Branddörrar kan vara isolerade 
med asbest. 

Asbest i isolering förbjöds i 
Sverige 1976 men kan ha fun-
nits i importerade produktet till 
början av 1980-talet. 

Asbestförekomsten i panncen-
tralen är ej konstaterad med 
analyser men med stor sanno-
likhet förekommer asbestisole-
ring i rörböjar. Även i oljepan-
nor, expansionskärl och brand-
dörrar kan isoleringen innehålla 
asbest.  

Se exempel foto 1, 7 och 8.  

Asbest i tätningsmas-
sor 

Asbest kan finnas i en typ av 
röd/rosa tätningsmassa kring av-
loppsskarvar och toalettstolar in-
stallerade före 1976.  

Asbestförekomsten är ej kon-
staterad men det kan ej uteslu-
tas att installationer utförda 
före 1976 kan ha asbestinne-
hållande tätningsmassor. Bör 
kontrolleras med laboratoriea-
nalys. 

Asbest i lim under 
golvmattor och –
plattor, s.k. svart-lim 

Vid inventeringen påträffades en-
staka golv av äldre datum, t.ex. 
personalutrymmena. 

Asbest kan finnas i limmet.  

Det kan ej uteslutas att det 
finns rester av svartlim kvar 
även under nylagda golv i de 
fall det äldre golvets underlag 
ej har slipats bort innan ett nytt 
golv lades ut. Bör kontrolleras 
med laboratorieanalys. 
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Material Förekomst Kommentar 

Asbest i fix och fog i 
väggkakel och klin-
kergolv 

Fram till asbestförbudet (1976) 
var det vanligt att asbest använ-
des som tillsats i kakelfix och -fog. 
Asbesthaltiga materialet kan före-
komma både i fästmassan bakom 
kaklet men också i fogmassan 
mellan kakelplattorna.  

Vid inventeringen har äldre kakel-
plattor och klinkersgolv påträffats 
i panncentralen.  

Asbestförekomsten är ej kon-
staterad men kan ej uteslutas. 
Bör kontrolleras med laborato-
rieanalys. 

Se exempel foto 9 och 10.  

Asbest i form av eter-
nitplattor, asbestce-
ment etc. 

Ventilationstrummor utförda i as-
bestcement påträffades i pann-
centralen.  

Asbest i form av asbestcement 
noterades vid inventeringen- 

Se exempel foto 11. 

Det kan ej uteslutas att det 
finns eternitskivor inbyggda i 
konstruktionen vilka ej obser-
verades vid den okulära inven-
teringen. 

Kvicksilver Kvicksilver förekommer i ljuskäl-
lor (kvicksilverlampor, lysrör och 
kompaktlysrör). 

I panncentralen finns ett antal 
mätinstrument som med stor 
sannolikhet innehåller kvicksilver, 
t.ex. rökgasskrivare (J C Eck-
hardt), termometer (AKM) och 
termostater.  

Det finns även andra mätare i 
panncentralen (volymmätare, 
tryckmätare m.m. av tillverkare 
som har använt kvicksilver i en 
del av sina instrument (JCE, 
ENFM, RIMA, ). Dessa är ej upp-
tagna i listan över instrument 
som kan innehålla kvicksilver 
men det kan ej uteslutas att de 
innehåller kvicksilver.  

Kvicksilverlampor, lysrör och 
kompaktlysrör ska hanteras 
som el-avfall. Allt el-avfall be-
traktas som farligt avfall tills 
man kunnat visa annat. Läm-
nas till godkänd förbehand-
lingsanläggning för el-avfall. 

Styr- och reglerutrustning, mä-
tinstrument etc. ska omhän-
dertas separat och hanteras 
som farligt avfall.  

Se exempel foto 13, 14, 15, 
16, 17 och 18.  

Bly Bly förekommer i gamla el-
ledningar (blymantlade) d.v.s. de 
ledningar som ej har bytts ut i 
samband med renoveringar etc.  

Ytterst små mängder bly kan fin-
nas i elutrustning och i glödljus.   

Blymantlade oljekablar – se ne-
dan ”PCB i olja”. 

Metalliskt bly är för närvarande 
inte farligt avfall enligt avfalls-
förordningen – se vidare kapi-
tel 3.1.2.  

El-utrustning hanteras som el-
avfall. 

Förorenade 
golv/förorenad 
mark 

Några uppenbara föroreningar 
inne i panncentralen noterades 
ej. 

- 
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Material Förekomst Kommentar 

PCB     

PCB i fogmassor Mjukfog noterades i verkstadens 
golv. Det kan ej uteslutas att 
mjukfogen innehåller PCB. 

Det kan även finnas mjukfogar 
mellan de huskroppar som är 
sammanbyggda med hus 1 vilka 
är inbyggda i konstruktionen och 
därför ej observerades. 

Det finns inga uppgifter om att 
mjukfogarna i hus 1 har kon-
trollerats.  

Enligt tidigare miljöinvetering 
(Sunda Hus 2009) har omfog-
ning ej skett. 

I samband med rivning av 
byggnaderna bör fogarna kon-
trolleras vad avser eventuellt 
innehåll av PCB. 

Se exempel foto 19. 

PCB i isolerrutor Några isolerrutor noterades ej. - 

PCB i el-utrustning Några lysrörsarmaturer är så 
gamla (före 1972) att de kan ha 
kondensatorer innehållande PCB.  

El-utrustning hanteras som el-
avfall. 

Se exempel foto 20. 

PCB i olja Oljeisolerade kablar noterades ej 
men kan förekomma (under mark 
och/eller i huskonstruktionen). 
Dessa kablar kan innehålla PCB. 

 

All utrustning som innehåller 
eller kan antas innehålla mer 
än 5 liter PCB-produkt med en 
PCB-halt över 2ppm (2 mg/kg) 
ska anmälas till Naturvårds-
verket (11 § PCB-
förordningen). När utrustning 
åtgärdats eller andra föränd-
ringar skett ska anmälan upp-
dateras. 

El- och elektronik El-/elektronik-utrustning före-
kommer. Utrustningen måste 
omhändertas separat som EEA 
(EEA = elektriskt och elektroniskt 
avfall). 

Se exempel foto 21 och 22. 

Allt el-avfall betraktas som far-
ligt avfall tills man kunnat visa 
annat. Lämnas till godkänd 
förbehandlingsanläggning för 
el-avfall. 

De produkter som omfattas av 
producentansvar (t.ex. vitva-
ror) lämnas enligt producen-
tens anvisningar. 

Impregnerat virke Inget impregnerat virke notera-
des men kan finnas inbyggt i 
byggnadskonstruktionerna. 

 

Allt impregnerat virke hanteras 
som farligt avfall.  

Virket sorteras i särskild behål-
lare för transport till godkänd 
förbränningsanläggning.  

Kadmium Installationer som kan innehålla 
nickel/kadmium-batterier notera-
des ej. 

- 
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Material Förekomst Kommentar 

PAH i byggnads-
material, installat-
ioner och olja  

PAH kan förekomma i gamla rök-
kanaler och skorsten tillhörande 
de tidigare pannorna.  

Se exempel foto 5 och 6. 

Tätskikt med PAH-innehållande 
tjärprodukter kan förekomma in-
byggt i konstruktionen.  

 

Föroreningar av polycykliska 
aromatiska kolväten, PAH, bil-
das vid ofullständig förbrän-
ning och finns framför allt i 
skorstensbottnar och rökkana-
ler.  

Tjärprodukter (tjära, stenkol 
och bitumen) innehållande PAH 
kan finnas som tätskikt på 
husgrunder och badrumsväg-
gar (fuktisolering), i tak- och 
tjärpapp (impregnering och 
ytbehandling) m.m.  

Blå lättbetong Blå lättbetong noterades ej. - 

Virke angripet av 
virkesförstörande 
insekter och/eller 
svamp 

Inget angripet virke noterades. - 

Oljor Tank med eldningsolja finns i en 
angränsande byggnad (hus 11). 
Tankarna är tömda. Det är dock 
oklart om oljeledningarna mellan 
tankar och pannrummet är 
tömda.  

Hydraulolja kan finnas kvar i hyd-
raulsystemet för pelletsmatning-
en. 

Se exempel foto 3.  

 

 

 

Foto 7: Rör/rörböjar som kan vara isolerade 
med asbest 

Foto 8: Rör/rörböjar som kan vara isolerade 
med asbest 

 



 

 

Uppdragsnummer: 
1019 2275 12 (78) 

 

  
Foto 9: Klinkersgolv som kan vara monte-
rade med asbestinnehållande fix- och fog-
massor 

Foto 10: Kakelplattor som kan vara monte-
rade med asbestinnehållande fix- och fog-
massor 

 

 

 
Foto 11: Ventilationsrör i panncentralen ut-
förda i asbestcement 

Foto 12: Rökgasskrivare som med stor san-
nolikhet innehåller kvicksilver 

 

  
Foto 13: Termostat som med stor sannolik-
het innehåller kvicksilver 

Foto 14: Termometer av märket AKM som 
med stor sannolikhet innehåller kvicksilver 

 



 

 

Uppdragsnummer: 
1019 2275 13 (78) 

 

  
Foto 15: Volymmätare av fabrikat JCE. Dessa 
är ej upptagna i listan över instrument som 
kan innehålla kvicksilver men det kan ej ute-
slutas att de innehåller kvicksilver 

Foto 16: Tryckmätare av fabrikat JCE. Dessa 
är ej upptagna i listan över instrument som 
kan innehålla kvicksilver men det kan ej ute-
slutas att de innehåller kvicksilver 

 

  
Foto 17: Tryckmätare av fabrikat ENFM. 
Dessa är ej upptagna i listan över instrument 
som kan innehålla kvicksilver men det kan ej 
uteslutas att de innehåller kvicksilver 

Foto 18: Tryckmätare av fabrikat RIMA. 
Dessa är ej upptagna i listan över instrument 
som kan innehålla kvicksilver men det kan ej 
uteslutas att de innehåller kvicksilver 

 

 
 

Foto 19: Mjukfog i verkstadens golv. Det kan 
ej uteslutas att fogmassan innehåller PCB. 

Foto 20: Äldre ljusrörsarmaturer. Kondensa-
torerna kan innehålla PCB.  
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Foto 21: Elektronik. Foto 22: Elektronik.  

 

3.1.2 Rivningsfraktioner övrigt avfall

Vid inventeringen har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan 
ge upphov till rivningsfraktioner som kan hanteras som övrigt avfall: 

Material Förekomst Kommentar 

Bly (metallisk) Metalliskt bly finns främst i 
blymantlade kablar.  

Blydiktade avloppsrör finns ej 
då blydiktningarna enligt upp-
gift har bytts ut.  

Blyplåt noterades ej men kan 
finnas i byggnadskonstruktion-
en.  

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Blyplåt lämnas för metallåtervin-
ning.  

Koppar (metallisk) Metallisk koppar förekommer i 
ledningar, el-kablar m.m. 

Se exempel foto 23.  

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Övrigt koppar går till metallåter-
vinning 

Stål, järnskrot Stativ, element, avloppsled-
ningar i gjutjärn, pelletsficka, 
kabelstegar etc. 

Se exempel foto 2. 

Materialåtervinning  

Plåt Mätarskåp, durkplåtar, brand-
dörrar etc. 

Se exempel foto 7. 

Materialåtervinning  

Sanitetsporslin Toaletter, handfat. Deponi  

Trä Byggnadskonstruktioner, föns-
ter, träreglar m.m. 

Impregnerat trä – se farligt avfall. 
Övrigt trä kan lämnas till energiå-
tervinning (förbränning) 

Betong, tegel, 
glas, klinkers, 
kakel 

Betongkonstruktioner, tegeltak, 
glasrutor, klinkers och kakel.  

Deponi om ej enligt lista för farligt 
avfall.  
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Material Förekomst Kommentar 

Isolering Isolering i väggar, tak och 
rörisolering (som ej innehåller 
asbest). 

Se exempel foto 24. 

Deponi 

PVC Förekommer främst i VP-rör och 
övriga el-installationer samt 
golvmattor. 

PVC-rör kan ev. återvinnas. 

Avfall som ej kan återvinnas läm-
nas till förbränning i godkänd an-
läggning.  

I sista hand deponering. 

Gipsskivor Noterades ej men kan före-
komma i minder omfattning. 

Återvinning eller deponi 

 

  
Foto 23: Kopparledningar och kopplingsde-
taljer i koppar/mässing 

Foto 24: Rör med isolering (ej asbest). 

 

3.2 Hus
Byggnaden består av en gammal vårdbyggnad. Planritning över byggnaden framgår 
av figur 4.  

Figur 4: Planritning över hus 2, plan 3 

 
Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1961. Byggnaden, som har 6 plan, är hop-
byggd med hus 1 och hus 3 (se figur 2). Plan 3 är för närvarande uthyrt som förråd. 
Plan 3 har nyligen ytskiktsrenoverats. Plan 4 - 6 renoverades i början på 1980-talet. 
Golven på plan 4 – 6 har sanerats med avseende på asbest. Två mjukfogar har tidi-
gare kontrollerats (ingen PCB).  
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Huset har hiss (linhiss). Byggnaden, som är uppförd i betong, har rappad fasad och 
tegeltak.  

Okulärgenomgången av hus 2 kan sammanfattas enligt följande.  

3.2.1 Rivningsfraktioner farligt avfall/riskavfall

I byggnaden har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan ge 
upphov till rivningsfraktioner som bör hanteras som farligt avfall eller där det finns 
andra typer av restriktioner med hanteringen: 

Material Förekomst Kommentar 

Asbest   

Asbest i isolering Noterades ej. - 

Asbest i tätningsmas-
sor 

Noterades ej. - 

Asbest i lim under 
golvmattor och –
plattor, s.k. svart-lim 

På plan 3 lades nya mattor di-
rekt på de gamla mattorna som 
enligt uppgift är limmade med 
asbestinnehållande lim. 

Övriga plan: Det kan ej uteslu-
tas att det finns rester av 
svartlim kvar även under ny-
lagda golv i de fall det äldre gol-
vets underlag ej har slipats bort 
innan ett nytt golv lades ut. Bör 
kontrolleras med laboratorieana-
lys. 

Asbest i fix och fog i 
väggkakel och klin-
kergolv 

Kan finnas på plan 3. På övriga 
plan har våtutrymmena renove-
rats. 

  

Asbestförekomsten på plan 3 är 
ej konstaterad men kan ej ute-
slutas. Bör kontrolleras med la-
boratorieanalys. 

Asbest i form av eter-
nitplattor, asbestce-
ment etc. 

Noterades ej. 

Det kan dock ej uteslutas att det 
finns eternitskivor inbyggda i 
konstruktionen vilka ej observe-
rades vid den okulära invente-
ringen.  

- 

Kvicksilver Kvicksilver förekommer i ljuskäl-
lor (kvicksilverlampor, lysrör och 
kompaktlysrör).  

Kvicksilverlampor, lysrör och 
kompaktlysrör ska hanteras 
som el-avfall. Allt el-avfall be-
traktas som farligt avfall tills 
man kunnat visa annat. Lämnas 
till godkänd förbehandlingsan-
läggning för el-avfall.  

Bly Blymantlade el-ledningar före-
kommer.  

Ytterst små mängder bly kan 
finnas i elutrustning och i glöd-
ljus.   

Blymantlade oljekablar – se ne-
dan ”PCB i olja”. 

Metalliskt bly är för närvarande 
inte farligt avfall enligt avfalls-
förordningen – se vidare kapitel 
3.2.2.  

El-utrustning hanteras som el-
avfall. 

Förorenade 
golv/förorenad 
mark 

Några uppenbara föroreningar 
noterades ej i hus 2. 

- 
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Material Förekomst Kommentar 

PCB     

PCB i fogmassor Provtagning på mjukfogar har 
utförts på 2 ställen under 1997. 
Av analysresultaten framgår att 
halten PCB låg under detekt-
ionsgränsen för vald analysme-
tod. Resultaten redovisas i mil-
jöinventering utförd av Sunda 
Hus år 2009.  

De mjukfogar som har provta-
gits är mjukfogar runt två yt-
terdörrar. Det kan dock ej ute-
slutas att det finnas mjukfogar 
mellan de huskroppar som är 
sammanbyggda med hus 2 
vilka är inbyggda i konstrukt-
ionen och därför ej observera-
des. 

PCB i isolerrutor Några isolerrutor noterades ej. - 

PCB i el-utrustning Några lysrörsarmaturer är så 
gamla (före 1972) att de kan ha 
kondensatorer innehållande 
PCB.  

El-utrustning hanteras som el-
avfall. 

Se exempel foto 25 och 26. 

PCB i olja Oljeisolerade kablar noterades ej 
men kan förekomma (under 
mark och/eller i huskonstrukt-
ionen). Dessa kablar kan inne-
hålla PCB. 

 

All utrustning som innehåller 
eller kan antas innehålla mer än 
5 liter PCB-produkt med en 
PCB-halt över 2ppm (2 mg/kg) 
ska anmälas till Naturvårdsver-
ket (11 § PCB-förordningen). 
När utrustning åtgärdats eller 
andra förändringar skett ska 
anmälan uppdateras. 

El- och elektronik El-/elektronik-utrustning före-
kommer. Utrustningen måste 
omhändertas separat som EEA 
(EEA = elektriskt och elektro-
niskt avfall). 

Se exempel foto 27 och 28. 

Allt el-avfall betraktas som far-
ligt avfall tills man kunnat visa 
annat. Lämnas till godkänd för-
behandlingsanläggning för el-
avfall. 

De produkter som omfattas av 
producentansvar (t.ex. vitvaror) 
lämnas enligt producentens an-
visningar. 

Impregnerat virke Inget impregnerat virke notera-
des men kan finnas inbyggt i 
byggnadskonstruktionerna. 

 

Allt impregnerat virke hanteras 
som farligt avfall.  

Virket sorteras i särskild behål-
lare för transport till godkänd 
förbränningsanläggning.  

Kadmium Installationer som kan innehålla 
nickel/kadmium-batterier note-
rades ej. 

- 

PAH i byggnads-
material, installat-
ioner och olja  

Tätskikt med PAH-innehållande 
tjärprodukter kan förekomma 
inbyggt i konstruktionen.  

 

Tjärprodukter (tjära, stenkol 
och bitumen) innehållande PAH 
kan finnas som tätskikt på hus-
grunder och badrumsväggar 
(fuktisolering), i tak- och tjär-
papp (impregnering och ytbe-
handling) m.m.  
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Material Förekomst Kommentar 

Blå lättbetong Blå lättbetong finns i mellanväg-
garna i hus 2. 

Blåbetong ska inte återanvän-
das i nya byggnader, men kan 
användas som fyllnadsmaterial 
på platser som inte ska bebygg-
gas, till exempel bullervallar 
eller cykelbanor. Anmälan ska 
göras till Miljönämnden. 

Virke angripet av 
virkesförstörande 
insekter och/eller 
svamp 

Inget angripet virke noterades. - 

Oljor Noterades ej. - 

 

  
Foto 25: Gammal lysrörsarmatur - kondensa-
torn innehållande med stor sannolikhet PCB 

Foto 26: Gammal lysrörsarmatur - kondensa-
torn innehållande med stor sannolikhet PCB 

 

  
Foto 27: Elektronik Foto 28: Elektronik 
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3.2.2 Rivningsfraktioner övrigt avfall

Vid inventeringen har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan 
ge upphov till rivningsfraktioner som kan hanteras som övrigt avfall: 

Material Förekomst Kommentar 

Bly (metallisk) Metalliskt bly finns främst i 
blymantlade kablar.  

Blydiktade avloppsrör finns ej 
då blydiktningarna enligt upp-
gift har bytts ut.  

Blyplåt noterades ej men kan 
finnas i byggnadskonstruktion-
en.  

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Blyplåt lämnas för metallåtervin-
ning.  

Koppar (metallisk) Metallisk koppar förekommer i 
ledningar, el-kablar m.m. 

 

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Övrigt koppar går till metallåter-
vinning 

Stål, järnskrot Element, avloppsledningar i 
gjutjärn etc. 

Materialåtervinning  

Plåt Mätarskåp, dörrar etc. Materialåtervinning  

Sanitetsporslin Toaletter, handfat. Deponi  

Trä Byggnadskonstruktioner, föns-
ter, träreglar m.m. 

Impregnerat trä – se farligt avfall. 
Övrigt trä kan lämnas till energiå-
tervinning (förbränning) 

Betong, tegel, 
glas, klinkers, 
kakel 

Betongkonstruktioner, tegeltak, 
glasrutor, klinkers och kakel.  

Deponi om ej enligt lista för farligt 
avfall.  

Isolering Isolering i väggar, tak och 
rörisolering (som ej innehåller 
asbest). 

Deponi 

PVC Förekommer främst i VP-rör och 
övriga el-installationer samt 
golvmattor. 

PVC-rör kan ev. återvinnas. 

Avfall som ej kan återvinnas läm-
nas till förbränning i godkänd an-
läggning.  

I sista hand deponering. 

Gipsskivor Förekommer. Återvinning eller deponi 
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3.3 Hus
Byggnaden består av en förbindelsegång mellan hus 1+2 och hus 5. Planritning 
över byggnaden framgår av figur 5.  

Figur 5: Planritning över hus 3, plan 2 

 
Förbindelsegången uppfördes 1961. Byggnaden, som har 1 plan, är hopbyggd med 
hus  1,  hus  3  och hus  5  (se  figur  2).  I  huset  finns  bl.a.  transformatorer,  ett  reserv-
kraftsaggregat (diesel) med egen bränsletank (volym 1 m3), el-centraler, varuintag, 
vaktmästarexpedition etc. Två mjukfogar har tidigare kontrollerats (ingen PCB).  

Byggnaden, som är uppförd i betong, har rappad fasad och tegeltak. Där hus 3 är 
placerad fanns det sannolikt tidigare en kolpanna. Kolpannan ersattes av oljepan-
norna när panncentralen byggdes.  
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Foto 29: Reservkraftsaggregat (diesel) 

 

Okulärgenomgången av hus 3 kan sammanfattas enligt följande.  

3.3.1 Rivningsfraktioner farligt avfall/riskavfall

I byggnaden har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan ge 
upphov till rivningsfraktioner som bör hanteras som farligt avfall eller där det finns 
andra typer av restriktioner med hanteringen: 

Material Förekomst Kommentar 

Asbest   

Asbest i isolering I byggnaden förekommer det på 
flera ställen äldre rör och äldre 
rörböjar som med stor sannolik-
het är isolerade med asbest.  

Se exempel foto 30. 

Asbest i isolering förbjöds i Sve-
rige 1976 men kan ha funnits i 
importerade produktet till början 
av 1980-talet. 

Asbestförekomsten i hus 3 är ej 
konstaterad med analyser men 
med stor sannolikhet förekom-
mer asbestisolering i rörböjar.  

Asbest i tätningsmas-
sor 

Noterades ej. - 

Asbest i lim under 
golvmattor och –
plattor, s.k. svart-lim 

Noterades ej - 

Asbest i fix och fog i 
väggkakel och klin-
kergolv 

Noterades ej. - 

Asbest i form av eter-
nitplattor, asbestce-
ment etc. 

Noterades ej. 

Det kan dock ej uteslutas att det 
finns eternitskivor inbyggda i 
konstruktionen vilka ej observe-
rades vid den okulära invente-
ringen.  

- 
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Material Förekomst Kommentar 

Kvicksilver Kvicksilver förekommer i ljuskäl-
lor (kvicksilverlampor, lysrör 
och kompaktlysrör).  

Kvicksilverlampor, lysrör och 
kompaktlysrör ska hanteras 
som el-avfall. Allt el-avfall be-
traktas som farligt avfall tills 
man kunnat visa annat. Lämnas 
till godkänd förbehandlingsan-
läggning för el-avfall.  

Bly Blymantlade el-ledningar före-
kommer.  

Ytterst små mängder bly kan 
finnas i elutrustning och i glöd-
ljus.   

Reservkraftsaggregatet har ett 
antal blybatterier som startbat-
terier. Se foto 31. 

Blymantlade oljekablar – se ne-
dan ”PCB i olja”. 

Metalliskt bly är för närvarande 
inte farligt avfall enligt avfalls-
förordningen – se vidare kapitel 
3.3.2.  

El-utrustning hanteras som el-
avfall. 

Blybatterierna omfattas av pro-
ducentansvar och lämnas enligt 
producentens anvisningar. 

Förorenade 
golv/förorenad 
mark 

Några uppenbara föroreningar 
noterades ej i hus 3. 

- 

PCB     

PCB i fogmassor Provtagning på mjukfogar har 
utförts på 2 ställen under 1997. 
Av analysresultaten framgår att 
halten PCB låg under detekt-
ionsgränsen för vald analysme-
tod. Resultaten redovisas i mil-
jöinventering utförd av Sunda 
Hus år 2009.  

De mjukfogar som har provta-
gits är en mjukfog runt en yt-
terdörr och en mjukfog mellan 
hus 3 och hus 5.  Det kan dock 
ej uteslutas att det finns ytterli-
gare mjukfogar mellan de olika 
huskropparna vilka är inbyggda 
i konstruktionen och därför ej 
observerades vid inventeringen. 

PCB i isolerrutor Några isolerrutor noterades ej. - 

PCB i el-utrustning Äldre lysrörsarmaturer notera-
des ej.  

- 

PCB i olja Oljeisolerade kablar noterades 
ej men kan förekomma (under 
mark och/eller i huskonstrukt-
ionen). Dessa kablar kan inne-
hålla PCB. 

 

All utrustning som innehåller 
eller kan antas innehålla mer än 
5 liter PCB-produkt med en 
PCB-halt över 2ppm (2 mg/kg) 
ska anmälas till Naturvårdsver-
ket (11 § PCB-förordningen). 
När utrustning åtgärdats eller 
andra förändringar skett ska 
anmälan uppdateras. 

El- och elektronik El-/elektronik-utrustning före-
kommer. Utrustningen måste 
omhändertas separat som EEA 
(EEA = elektriskt och elektro-
niskt avfall). 

Se exempel foto 32. 

Allt el-avfall betraktas som far-
ligt avfall tills man kunnat visa 
annat. Lämnas till godkänd för-
behandlingsanläggning för el-
avfall. 

De produkter som omfattas av 
producentansvar lämnas enligt 
producentens anvisningar. 
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Material Förekomst Kommentar 

Impregnerat virke Inget impregnerat virke notera-
des men kan finnas inbyggt i 
byggnadskonstruktionerna. 

 

Allt impregnerat virke hanteras 
som farligt avfall.  

Virket sorteras i särskild behål-
lare för transport till godkänd 
förbränningsanläggning.  

Kadmium Installationer som kan innehålla 
nickel/kadmium-batterier note-
rades ej. 

- 

PAH i byggnads-
material, installat-
ioner och olja  

Tätskikt med PAH-innehållande 
tjärprodukter kan förekomma 
inbyggt i konstruktionen.  

 

Tjärprodukter (tjära, stenkol 
och bitumen) innehållande PAH 
kan finnas som tätskikt på hus-
grunder och badrumsväggar 
(fuktisolering), i tak- och tjär-
papp (impregnering och ytbe-
handling) m.m.  

Blå lättbetong Blå lättbetong noterades ej men 
kan finnas inbyggt i konstrukt-
ionen.  

Blåbetong ska inte återanvän-
das i nya byggnader, men kan 
användas som fyllnadsmaterial 
på platser som inte ska bebygg-
gas, till exempel bullervallar el-
ler cykelbanor. Anmälan ska gö-
ras till Miljönämnden. 

Virke angripet av 
virkesförstörande 
insekter och/eller 
svamp 

Inget angripet virke noterades. - 

Oljor Dieselolja finns i en dieseltank 
för reservkraftsaggregatet. 

Se foto 29. 

 

  

Foto 30: Rör/rörböjar som kan vara isolerade 
med asbest 

Foto 31: Blybatterier 

 



 

 

Uppdragsnummer: 
1019 2275 24 (78) 

 

 
Foto 32: Elektronik 

 

3.3.2 Rivningsfraktioner övrigt avfall

Vid inventeringen har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan 
ge upphov till rivningsfraktioner som kan hanteras som övrigt avfall: 

Material Förekomst Kommentar 

Bly (metallisk) Metalliskt bly finns främst i 
blymantlade kablar och i start-
batterier.  

Blydiktade avloppsrör finns ej 
då blydiktningarna enligt upp-
gift har bytts ut.  

Blyplåt noterades ej men kan 
finnas i byggnadskonstruktion-
en.  

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Blybatterierna omfattas av produ-
centansvar och lämnas enligt pro-
ducentens anvisningar. 

Blyplåt lämnas för metallåtervin-
ning.  

Koppar (metallisk) Metallisk koppar förekommer i 
ledningar, el-kablar m.m. 

 

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Övrigt koppar går till metallåter-
vinning 

Stål, järnskrot Element, avloppsledningar i 
gjutjärn, kabelstegar etc. 

Materialåtervinning  

Plåt Mätarskåp, dörrar, ventilations-
rör etc. 

Materialåtervinning  

Sanitetsporslin Toaletter, handfat. Deponi  

Trä Byggnadskonstruktioner, föns-
ter, träreglar m.m. 

Impregnerat trä – se farligt avfall. 
Övrigt trä kan lämnas till energiå-
tervinning (förbränning) 

Betong, tegel, 
glas, klinkers, 
kakel 

Betongkonstruktioner, tegeltak, 
glasrutor, klinkers och kakel.  

Deponi om ej enligt lista för farligt 
avfall.  

Isolering Isolering i väggar, tak och 
rörisolering (som ej innehåller 
asbest). 

Deponi 
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Material Förekomst Kommentar 

PVC Förekommer främst i VP-rör och 
övriga el-installationer samt 
golvmattor. 

PVC-rör kan ev. återvinnas. 

Avfall som ej kan återvinnas läm-
nas till förbränning i godkänd an-
läggning. I sista hand deponering. 

Gipsskivor Förekommer. Återvinning eller deponi 

 

3.4 Hus
I byggnaden fanns tidigare sjukhusets kök, mathantering, lastkaj och personalmat-
sal. Kök och mathanteringen är numera nerlagt. Personalmatsalen finns fortfa-
rande kvar. Planritning över byggnaden framgår av figur 6.  

 
Foto 33: Hus 4 

 
Figur 6: Planritning över hus 4, plan 1 
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Byggnaden uppfördes 1961. Byggnaden, som har 4 plan, är hopbyggd med hus 5 
(se figur 2). I huset finns bl.a. ett antal frysrum och kylrum med kylaggregat (av-
ställda och tömda). Avloppsvatten från kök m.m. passerar en fettavskiljare place-
rad utanför byggnaden. I byggnaden finns en hydraulhiss. På plan 4 finns ett fläkt-
rum. Byggnaden, som är uppförd i betong, har rappad fasad och plåttak. 

  
Foto 34: Personalmatsal – plan 3 Foto 35: Kök – plan 2 

 

 
 

Foto 36: Mathantering – plan 1 Foto 37: Hydraulhiss 

 

Okulärgenomgången av hus 4 kan sammanfattas enligt följande.  

3.4.1 Rivningsfraktioner farligt avfall/riskavfall

I byggnaden har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan ge 
upphov till rivningsfraktioner som bör hanteras som farligt avfall eller där det finns 
andra typer av restriktioner med hanteringen: 

Material Förekomst Kommentar 

Asbest   

Asbest i isolering I byggnaden förekommer det 
på flera ställen äldre rör och 
äldre rörböjar som med stor 
sannolikhet är isolerade med 
asbest.  

Se exempel foto 38. 

Asbest i isolering förbjöds i Sve-
rige 1976 men kan ha funnits i 
importerade produktet till början 
av 1980-talet. 

Asbestförekomsten i hus 4 är ej 
konstaterad med analyser men 
med stor sannolikhet förekommer 
asbestisolering i rörböjar.  
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Material Förekomst Kommentar 

Asbest i tätningsmas-
sor 

Asbest kan finnas i en typ av 
röd/rosa tätningsmassa kring 
avloppsskarvar och toalettstolar 
installerade före 1976. 

Se exempel foto 39. 

Protokoll från tidigare eventu-
ella asbestanalyser har ej erhål-
lits. 

Asbestförekomsten är endast del-
vis konstaterad men det kan ej 
uteslutas att ytterligare installat-
ioner utförda före 1976 kan ha 
asbestinnehållande tätningsmas-
sor. Bör kontrolleras med labora-
torieanalys. 

Asbest i lim under 
golvmattor och –
plattor, s.k. svart-lim 

Vid inventeringen påträffades 
enstaka golv av äldre datum, 
t.ex. personalutrymmena. 

Asbest kan finnas i limmet.  

Det kan ej uteslutas att det finns 
rester av svartlim kvar även un-
der nylagda golv i de fall det 
äldre golvets underlag ej har sli-
pats bort innan ett nytt golv lades 
ut. Bör kontrolleras med labora-
torieanalys. 

Asbest i fix och fog i 
väggkakel och klinker-
golv 

Fram till asbestförbudet (1976) 
var det vanligt att asbest an-
vändes som tillsats i fix och –
fog i väggkakel och klinkers-
golv.  

Vid inventeringen har äldre ka-
kelplattor och klinkersgolv på-
träffats på samtliga plan.  

Asbestförekomsten är ej konsta-
terad men kan ej uteslutas. Bör 
kontrolleras med laboratorieana-
lys. 

Se exempel foto 36, 40 och 41.  

Asbest i form av eter-
nitplattor, asbestce-
ment etc. 

Eternitskivor noterades främst i 
plan 1 och 2 i taken på kyl- och 
frysrum.  

Det kan dock ej uteslutas att 
det därutöver finns eternitskivor 
inbyggda i konstruktionen vilka 
ej observerades vid den okulära 
inventeringen.  

Se exempel foto 42. 

Kvicksilver Kvicksilver förekommer i ljus-
källor (kvicksilverlampor, lysrör 
och kompaktlysrör).  

Kvicksilver förekommer även i 
kvicksilverbrytare i termostater 
– se exempel från plan 2 i foto 
43. 

Kvicksilverlampor, lysrör och 
kompaktlysrör ska hanteras som 
el-avfall. Allt el-avfall betraktas 
som farligt avfall tills man kun-
nat visa annat. Lämnas till god-
känd förbehandlingsanläggning 
för el-avfall.  

Bly Blymantlade el-ledningar före-
kommer.  

Ytterst små mängder bly kan 
finnas i elutrustning och i glöd-
ljus.   

Blymantlade oljekablar – se 
nedan ”PCB i olja”. 

Metalliskt bly är för närvarande 
inte farligt avfall enligt avfalls-
förordningen – se vidare kapitel 
3.4.2.  

El-utrustning hanteras som el-
avfall. 

Förorenade 
golv/förorenad 
mark 

Några uppenbara föroreningar 
noterades ej i hus 4. 

- 
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Material Förekomst Kommentar 

PCB     

PCB i fogmassor Mjukfogar påträffades ej. Det 
kan dock ej uteslutas att det 
finnas mjukfogar mellan hus 4 
och hus 5 vilka är inbyggda i 
konstruktionen och därför ej 
observerades.  

Eventuella mjukfogar som på-
träffas vid rivning av byggnaden 
bör kontrolleras med laboratori-
eanalyser. 

PCB i isolerrutor Några isolerrutor noterades ej. - 

PCB i el-utrustning Äldre lysrörsarmaturer notera-
des ej.  

- 

PCB i olja Oljeisolerade kablar noterades. 
Se exempel foto 44 och 45.  

Dessa kablar kan innehålla 
PCB-innehållande olja. 

 

All utrustning som innehåller el-
ler kan antas innehålla mer än 5 
liter PCB-produkt med en PCB-
halt över 2ppm (2 mg/kg) ska 
anmälas till Naturvårdsverket 
(11 § PCB-förordningen). När 
utrustning åtgärdats eller andra 
förändringar skett ska anmälan 
uppdateras. 

El- och elektronik El-/elektronik-utrustning före-
kommer. Utrustningen måste 
omhändertas separat som EEA 
(EEA = elektriskt och elektro-
niskt avfall). 

Se exempel foto 46 och 47. 

Allt el-avfall betraktas som farligt 
avfall tills man kunnat visa an-
nat. Lämnas till godkänd förbe-
handlingsanläggning för el-avfall. 

De produkter som omfattas av 
producentansvar (t.ex. vitvaror) 
lämnas enligt producentens an-
visningar. 

Impregnerat virke Inget impregnerat virke note-
rades men kan finnas inbyggt i 
byggnadskonstruktionerna. 

 

Allt impregnerat virke hanteras 
som farligt avfall.  

Virket sorteras i särskild behål-
lare för transport till godkänd 
förbränningsanläggning.  

Kadmium Installationer som kan inne-
hålla nickel/kadmium-batterier 
noterades ej. 

- 

PAH i byggnads-
material, installat-
ioner och olja  

Tätskikt med PAH-innehållande 
tjärprodukter kan förekomma 
inbyggt i konstruktionen.  

 

Tjärprodukter (tjära, stenkol och 
bitumen) innehållande PAH kan 
finnas som tätskikt på husgrun-
der och badrumsväggar (fuktiso-
lering), i tak- och tjärpapp (im-
pregnering och ytbehandling) 
m.m.  

Blå lättbetong Blå lättbetong finns i innerväg-
gar och i husgrund. 

Se exempel foto 48.  

Blåbetong ska inte återanvändas 
i nya byggnader, men kan an-
vändas som fyllnadsmaterial på 
platser som inte ska bebyggas, 
till exempel bullervallar eller cy-
kelbanor. Anmälan ska göras till 
Miljönämnden. 
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Material Förekomst Kommentar 

Virke angripet av 
virkesförstörande 
insekter och/eller 
svamp 

Inget angripet virke noterades. - 

Oljor Hydraulolja finns i hissens hyd-
raulaggregat. 

Se foto 49. 

Oljan bör kontrolleras då det ej 
kan uteslutas att den innehåller 
PCB. 

Köldmedier Köldmedieaggregaten för kul- 
och frysrum är enligt uppgift 
avställda och tömda. Det finns 
dock även en kylkompressor 
vilken innehåller R404a som 
köldmedium.  

Se foto 50 och 51. 

Stationära anläggningar med 
köldmedium ska tömmas på 
plats innan rivning.  Enligt Köld-
medieförordningen får tömning 
av stationära anläggningar end-
ast utföras av certifierade före-
tag.   

De elektriska delarna i en tömd 
kylanläggning ska hanteras som 
elavfall. 

 

  
Foto 38: Rör/rörböjar på plan 1 som kan vara 
isolerade med asbest 

Foto 39: Asbest i tätningsmassor kan före-
komma – foto från plan 2 

 

  
Foto 40: Kakelplattor kan ha asbestinnehål-
lande fix- och fogmassor – foto från plan 3. 

Foto 41: Kakelplattor kan ha asbestinnehål-
lande fix- och fogmassor – foto från plan 2. 

 



 

 

Uppdragsnummer: 
1019 2275 30 (78) 

 

  

Foto 42: Eternitskivor i taken på kyl- och 
frysrum. Foto från plan 2. 

Foto 43: Termostat med kvicksilverbrytare 

 

  
Foto 44: Oljekablar Foto 45: Oljekablar 

 

 

 
Foto 46: Elektronik Foto 47: Elektronik 
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Foto 48: Blå lättbetong Foto 49: Hissens hudraulaggregat. 

 

  
Foto 50: Kylkompressor Foto 51: Märkning för köldmedia. 

 

3.4.2 Rivningsfraktioner övrigt avfall

Vid inventeringen har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan 
ge upphov till rivningsfraktioner som kan hanteras som övrigt avfall: 

Material Förekomst Kommentar 

Bly (metallisk) Metalliskt bly finns främst i 
blymantlade kablar.  

Blydiktade avloppsrör finns ej 
då blydiktningarna enligt upp-
gift har bytts ut.  

Blyplåt noterades ej men kan 
finnas i byggnadskonstruktion-
en.  

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Blyplåt lämnas för metallåtervin-
ning.  

Koppar (metallisk) Metallisk koppar förekommer i 
ledningar, el-kablar m.m. 

Se exempel foto 52. 

 

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Övrigt koppar går till metallåter-
vinning 
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Material Förekomst Kommentar 

Stål, järnskrot Element (se exempel foto 41), 
avloppsledningar i gjutjärn, ka-
belstegar etc. 

Materialåtervinning  

Plåt Mätarskåp, dörrar, ventilations-
rör etc. Se exempel foto 53. 

Materialåtervinning  

Sanitetsporslin Toaletter, handfat Deponi  

Trä Byggnadskonstruktioner, föns-
ter, träreglar m.m. 

Impregnerat trä – se farligt avfall. 
Övrigt trä kan lämnas till energiå-
tervinning (förbränning) 

Betong, tegel, 
glas, klinkers, 
kakel 

Betongkonstruktioner, tegeltak, 
glasrutor, klinkers och kakel.  

Deponi om ej enligt lista för farligt 
avfall.  

Isolering Isolering i väggar, tak och 
rörisolering (som ej innehåller 
asbest). 

Deponi 

PVC Förekommer främst i VP-rör och 
övriga el-installationer samt 
golvmattor. 

PVC-rör kan ev. återvinnas. 

Avfall som ej kan återvinnas läm-
nas till förbränning i godkänd an-
läggning.  

I sista hand deponering. 

Gipsskivor Förekommer. Återvinning eller deponi 

 

  
Foto 52: Kopparrör Foto 53: Plåt- och kopparrör. 
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3.5 Hus
Hus 5 är den ursprungliga vårdbyggnaden. I hus 5 finns huvudentrén, apotek, cafe-
teria, undersökningsrum, uppvakningsrum, vårdavdelningar, personalrum m.m. 
Planritning över byggnaden framgår av figur 7.  

 
Foto 54: Hus 5 

 
Byggnaden uppfördes 1924. Byggnaden, som har 4 plan, är hopbyggd med hus 3, 
hus 4 och hus 6 (se figur 2). I huset finns linhissar. På plan 5 finns fläktrum. På plan 
2 finns pumprum och serverrum. Byggnaden, som är uppförd i betong, har rappad 
fasad och taktegel. 
 
Figur 7: Planritning över hus 5, plan 3 
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Foto 55: Trapphus Foto 56: Takmålningar 

 

 

 
Foto 57: Undersökningsrum Foto 58: Plan 5 – maskinrum för linhiss 

 

  
Foto 59: Plan 5 - vind Foto 60: Plan 5 - fläktrum 
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Okulärgenomgången av hus 5 kan sammanfattas enligt följande.  

3.5.1 Rivningsfraktioner farligt avfall/riskavfall

I byggnaden har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan ge 
upphov till rivningsfraktioner som bör hanteras som farligt avfall eller där det finns 
andra typer av restriktioner med hanteringen: 

Material Förekomst Kommentar 

Asbest   

Asbest i isolering I byggnaden förekommer äldre 
rörisoleringar. Mycket är dock ut-
bytt varför mängden asbestisole-
rade rör/rörböjar sannolikt är 
måttlig.  

Se exempel foto 61. 

Asbest kan även förekomma i 
dörren till det före detta arkivet. 
Ibland sitter asbesten endast runt 
låskistan och i vissa fall i hela 
dörren innanför plåten.  

Se exempel foto 62. 

I ventilationssystem med plåtka-
naler tillverkade före 1976 är det 
mycket vanligt att asbest före-
kommer i olika delar av systemet 
som ljud- och brandisolering. 
Vanligast är att ett asbesthaltigt 
material använts på in- eller ut-
sida i kanaler och i ventilat-
ionsaggregat. 

Se exempel foto 63. 

Plan 4 är asbestsanerat vid re-
noveringen 1990.  

Asbestförekomsten i hus 5 är 
för övrigt ej konstaterad med 
analyser. 

Asbest i tätningsmas-
sor 

Asbest kan finnas i en typ av 
röd/rosa tätningsmassa kring av-
loppsskarvar och toalettstolar in-
stallerade före 1976. Denna typ 
av tätningsmassa kan påträffas i 
främst badrum och städskrubbar.  

Vanligt är också att tätningsmas-
san i skarvar runt ventilationska-
naler, aggregat och don innehål-
ler asbest. 

Asbestförekomsten bör kontroll-
eras med laboratorieanalys. 

Asbest i lim under 
golvmattor och –
plattor, s.k. svart-lim 

På plan 3 (entreplanet) har nytt 
golv lagts direkt på det gamla 
golvet som enligt uppgift är lim-
mat med asbestinnehållande 
svartlim. 

Se exempel foto 64. 

På plan 2 (gamla apoteket) har 
trägolvet lagts direkt på gammalt 
golv som enligt uppgift är fastsatt 
med asbestinnehållande lim. 

Se exempel foto 65. 

Det kan ej uteslutas att det 
finns rester av svartlim kvar 
även under nylagda golv i de 
fall det äldre golvets underlag ej 
har slipats bort innan ett nytt 
golv lades ut. Bör kontrolleras 
med laboratorieanalys. 
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Material Förekomst Kommentar 

Asbest i fix och fog i 
väggkakel och klin-
kergolv 

Fram till asbestförbudet (1976) 
var det vanligt att asbest använ-
des som tillsats i fix och –fog i 
väggkakel och klinkersgolv.  

Vid inventeringen har äldre ka-
kelplattor och klinkersgolv påträf-
fats på främst plan 3.  

Asbestförekomsten är ej kon-
staterad men kan ej uteslutas. 
Bör kontrolleras med laboratori-
eanalys. 

Se exempel foto 66 och 67.  

Asbest i form av eter-
nitplattor, asbestce-
ment etc. 

Eternitskivor noterades ej men 
det kan ej uteslutas att det finns 
eternitskivor inbyggda i kon-
struktionen vilka ej observerades 
vid den okulära inventeringen.  

- 

Kvicksilver Kvicksilver förekommer i ljuskäl-
lor (kvicksilverlampor, lysrör och 
kompaktlysrör).  

Kvicksilver förekommer även i 
termometrar (2 st.) och kvicksil-
verbrytare i termostater. Även 
övriga instrument kan innehålla 
kvicksilver – se exempel från 
plan 2 i foto 68, 69, 70 och 78. 

Kvicksilverlampor, lysrör och 
kompaktlysrör ska hanteras 
som el-avfall. Allt el-avfall be-
traktas som farligt avfall tills 
man kunnat visa annat. Läm-
nas till godkänd förbehand-
lingsanläggning för el-avfall.  

Bly Blymantlade el-ledningar före-
kommer.  

Även blybatterier förekommer – 
se exempel från plan 2 i foto 71.  

Ytterst små mängder bly kan fin-
nas i elutrustning och i glödljus.   

Blymantlade oljekablar – se ne-
dan ”PCB i olja”. 

Metalliskt bly är för närvarande 
inte farligt avfall enligt avfalls-
förordningen – se vidare kapitel 
3.5.2.  

El-utrustning hanteras som el-
avfall. 

Förorenade 
golv/förorenad 
mark 

Några uppenbara föroreningar 
noterades ej i hus 5. 

- 

PCB     

PCB i fogmassor Mjukfogar påträffades ej. Det 
kan dock ej uteslutas att det fin-
nas mjukfogar mellan hus 5 och 
angränsande hus som har byggts 
senare (hus 3, hus 4 och hus 6) 
vilka är inbyggda i konstruktion-
en och därför ej observerades.  

Eventuella mjukfogar som på-
träffas vid rivning av byggna-
den bör kontrolleras med labo-
ratorieanalyser. 

PCB i isolerrutor Några äldre isolerrutor noterades 
ej. 

- 

PCB i el-utrustning Äldre lysrörsarmaturer noterades 
ej.  

- 
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Material Förekomst Kommentar 

PCB i olja En oljeisolerad kabel (se foto 77) 
noterades men ytterligare kabel 
kan finnas inbyggda i konstrukt-
ionen. 

Dessa kablar kan innehålla PCB-
innehållande olja. 

 

All utrustning som innehåller 
eller kan antas innehålla mer 
än 5 liter PCB-produkt med en 
PCB-halt över 2ppm (2 mg/kg) 
ska anmälas till Naturvårdsver-
ket (11 § PCB-förordningen). 
När utrustning åtgärdats eller 
andra förändringar skett ska 
anmälan uppdateras. 

El- och elektronik El-/elektronik-utrustning före-
kommer. Utrustningen måste 
omhändertas separat som EEA 
(EEA = elektriskt och elektro-
niskt avfall). 

Se exempel foto 72 och 73. 

Allt el-avfall betraktas som far-
ligt avfall tills man kunnat visa 
annat. Lämnas till godkänd för-
behandlingsanläggning för el-
avfall. 

De produkter som omfattas av 
producentansvar (t.ex. vitva-
ror) lämnas enligt producen-
tens anvisningar. 

Impregnerat virke Inget impregnerat virke notera-
des men kan finnas inbyggt i 
byggnadskonstruktionerna. 

Takstolarna kan dock vara be-
handlade med Lindan eller mot-
svarande träskyddsmedel – se 
exempel foto 74. 

Allt impregnerat virke hanteras 
som farligt avfall.  

Virket sorteras i särskild behål-
lare för transport till godkänd 
förbränningsanläggning.  

Kadmium Installationer som kan innehålla 
nickel/kadmium-batterier note-
rades ej. 

- 

PAH i byggnads-
material, installat-
ioner och olja  

Tätskikt med PAH-innehållande 
tjärprodukter kan förekomma 
inbyggt i konstruktionen.  

 

Tjärprodukter (tjära, stenkol 
och bitumen) innehållande PAH 
kan finnas som tätskikt på hus-
grunder och badrumsväggar 
(fuktisolering), i tak- och tjär-
papp (impregnering och ytbe-
handling) m.m.  

Blå lättbetong Blå lättbetong noterades endast i 
innerväggar i vinden (plan 5). 

Se exempel foto 75.  

Blåbetong ska inte återanvän-
das i nya byggnader, men kan 
användas som fyllnadsmaterial 
på platser som inte ska be-
byggas, till exempel bullervallar 
eller cykelbanor. Anmälan ska 
göras till Miljönämnden. 

Virke angripet av 
virkesförstörande 
insekter och/eller 
svamp 

Inget angripet virke noterades. 

På vinden var dock virket påver-
kat av gammalt takläckage.  

- 

Oljor Oljefyllda el-element förekom-
mer. 

Se foto 76. 

- 
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Foto 61: Rör på plan 2 som kan vara isole-
rade med asbest. 

Foto 62: Dörr till arkivet som kan vara isole-
rad med asbest.  

 

 

 
Foto 63: Ventilationssystem med plåtkanaler 
där asbest kan förekomma i olika delar av 
systemet som ljud- och brandisolering.  

Foto 64: Golv lagt på gammalt golv som är 
fastsatt med asbestinnehållande lim. 

 

  
Foto 65: Golv lagt på gammalt golv som är 
fastsatt med asbestinnehållande lim. 

Foto 66: Fix och –fog i väggkakel kan inne-
hålla asbest.  
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Foto 67: Fix och –fog i väggkakel och klin-
kersgolv kan innehålla asbest. 

Foto 68: Termostat av märket Billman som 
sannolikt innehåller kvicksilver. 

 

  

Foto 69: Tryckmätare av märket AKM som 
kan innehålla kvicksilver. 

Foto 70: Tryckmätare av märket NAF som 
sannolikt innehåller kvicksilver. 

 

  
Foto 71: Blybatterier Foto 72: Elektronik 
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Foto 73: Elektronik (telefoni) Foto 74: Virke som kan vara behandlat med 

Lindan eller motsvarande träskyddsmedel. 

 

  
Foto 75: Blå lättbetong Foto 76: Oljefyllt el-element. 

 

  
Foto 77: Oljeisolerad kabel Foto 78: Kvicksilvertermometer 
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3.5.2 Rivningsfraktioner övrigt avfall

Vid inventeringen har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan 
ge upphov till rivningsfraktioner som kan hanteras som övrigt avfall: 

Material Förekomst Kommentar 

Bly (metallisk) Metalliskt bly finns främst i bly-
mantlade kablar och blyrör (se 
foto 79 och 80).  

Blydiktade avloppsrör finns ej 
då blydiktningarna enligt uppgift 
har bytts ut.  

Blyplåt noterades ej men kan 
finnas i byggnadskonstruktion-
en.  

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Blyplåt lämnas för metallåtervin-
ning.  

Koppar (metallisk) Metallisk koppar förekommer i 
ledningar, el-kablar m.m. 

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Övrigt koppar går till metallåter-
vinning 

Stål, järnskrot Element, trappräcken, avlopps-
ledningar i gjutjärn, kabelste-
gar, diskbänkar etc. 

Materialåtervinning  

Plåt Mätarskåp, dörrar, ventilations-
rör, innertak klädda med plåt 
etc.  

Se exempel foto 81. 

Materialåtervinning  

Sanitetsporslin Toaletter, handfat Deponi  

Trä Byggnadskonstruktioner, föns-
ter, träreglar m.m. 

Impregnerat trä – se farligt avfall. 
Övrigt trä kan lämnas till energiå-
tervinning (förbränning) 

Betong, tegel, 
glas, klinkers, 
kakel 

Betongkonstruktioner, tegeltak, 
glasrutor, klinkers och kakel.  

Deponi om ej enligt lista för farligt 
avfall.  

Isolering Isolering i väggar, tak och 
rörisolering (som ej innehåller 
asbest). 

Deponi 

PVC Förekommer främst i VP-rör och 
övriga el-installationer samt 
golvmattor. 

Se exempel foto 82. 

PVC-rör kan ev. återvinnas. 

Avfall som ej kan återvinnas läm-
nas till förbränning i godkänd an-
läggning.  

I sista hand deponering. 

Gipsskivor Förekommer. Återvinning eller deponi 
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Foto 79: Blymantlad kabel Foto 80: Blyrör 

 

 
 

Foto 81: Plåttak Foto 82: Lister i PVC-plast 
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3.6 Hus
I hus 6 finns akutintag, röntgen, operation, personalrum m.m. Planritning över 
byggnaden framgår av figur 8.  

Figur 8: Planritning över hus 6, plan 3 

 

Byggnaden uppfördes 1961. Byggnaden, som har 6 plan, är hopbyggd med hus 5 
och hus 7 (se figur 2). I huset finns 3 linhissar – maskinrum för hissar finns på plan 
7. Fläktrum finns på plan 2 och 7. På plan 2 finns ett skyddsrum som numera an-
vänds som arkiv. Byggnaden, som är uppförd i betong, har rappad fasad och 



 

 

Uppdragsnummer: 
1019 2275 44 (78) 

 

taktegel. Plan 5 (operation m.m.) har nyligen ytrenoverats varvid även nya fönster 
sattes in. Detta plan har ej inventerats på grund av hygienkraven i operationsav-
delningen. Plan 4 (röntgenavdelningar m.m.) byggdes om 1997.  

 

 
Foto 83: Plan 6 Foto 84: Plan 4 - röntgensal 

 

  
Foto 85: Plan 4 – strålskydd, röntgensal Foto 86: Plan 2 - fläktrum 

 

  
Foto 87: Plan 2 – ingång till skyddsrum/arkiv Foto 88: Plan 2 – skyddsrum/arkiv 
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Okulärgenomgången av hus 6 kan sammanfattas enligt följande.  

3.6.1 Rivningsfraktioner farligt avfall/riskavfall

I byggnaden har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan ge 
upphov till rivningsfraktioner som bör hanteras som farligt avfall eller där det finns 
andra typer av restriktioner med hanteringen: 

Material Förekomst Kommentar 

Asbest   

Asbest i isolering I byggnaden förekommer äldre rör 
som sannolikt är isolerade med as-
best.  

Se exempel foto 89. 

Asbest kan även förekomma i dör-
ren till skyddsrummet/arkivet.  

Se foto 87. 

I ventilationssystem med plåtkana-
ler tillverkade före 1976 är det 
mycket vanligt att asbest före-
kommer i olika delar av systemet 
som ljud- och brandisolering. Van-
ligast är att ett asbesthaltigt 
material använts på in- eller utsida 
i kanaler och i ventilationsaggre-
gat.  

Plan 4 och 5 är asbestsanerat 
vid renoveringarna.  

Asbestförekomsten i hus 6 är 
för övrigt ej konstaterad med 
analyser. 

Asbest i tätningsmas-
sor 

Asbest kan finnas i en typ av 
röd/rosa tätningsmassa kring av-
loppsskarvar och toalettstolar in-
stallerade före 1976. Denna typ av 
tätningsmassa kan påträffas i 
främst badrum och städskrubbar.  

Vanligt är också att tätningsmas-
san i skarvar runt ventilationska-
naler, aggregat och don innehåller 
asbest. 

Asbestförekomsten bör kon-
trolleras med laboratorieana-
lys. 

Asbest i lim under 
golvmattor och –
plattor, s.k. svart-lim 

På plan 6 har nytt golv lagts direkt 
på det gamla golvet som kan vara 
limmat med asbestinnehållande 
svartlim. 

Se exempel foto 90. 

Det kan ej uteslutas att det 
finns rester av svartlim kvar 
även under nylagda golv i de 
fall det äldre golvets underlag 
ej har slipats bort innan ett 
nytt golv lades ut. Bör kontrol-
leras med laboratorieanalys. 

Asbest i fix och fog i 
väggkakel och klin-
kergolv 

Fram till asbestförbudet (1976) var 
det vanligt att asbest användes 
som tillsats i fix och –fog i väggka-
kel och klinkersgolv.  

Vid inventeringen har äldre kakel-
plattor och klinkersgolv påträffats 
på främst plan 6 och plan 3.  

Asbestförekomsten är ej kon-
staterad men kan ej uteslutas. 
Bör kontrolleras med laborato-
rieanalys. 

Se exempel foto 83, 91, 93 
och 94.  
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Material Förekomst Kommentar 

Asbest i form av eter-
nitplattor, asbestce-
ment etc. 

På plan 2 noterades att takski-
vorna var försedda med varnings-
skylt för asbest. Sannolikt är det 
övermålade eternitskivor. För öv-
rigt noterades inga eternitskivor 
men det kan ej uteslutas att det 
finns eternitskivor inbyggda i kon-
struktionen vilka ej observerades 
vid den okulära inventeringen.  

Se foto 92. 

Kvicksilver Kvicksilver förekommer i ljuskällor 
(kvicksilverlampor, lysrör och 
kompaktlysrör).  

Kvicksilverlampor, lysrör och 
kompaktlysrör ska hanteras 
som el-avfall. Allt el-avfall be-
traktas som farligt avfall tills 
man kunnat visa annat. Läm-
nas till godkänd förbehand-
lingsanläggning för el-avfall.  

Bly Blymantlade el-ledningar före-
kommer. Se exempel foto 95. 

Ytterst små mängder bly kan fin-
nas i elutrustning och i glödljus.  

Bly finns även på plan 4 (rönt-
genavdelningen) och då främst i 
form av blyglas, dörrar och inner-
väggar väggar målade med någon 
typ av blyfärg. Se exempel foto 
85. 

Blymantlade oljekablar – se nedan 
”PCB i olja”. 

Metalliskt bly är för närva-
rande inte farligt avfall enligt 
avfallsförordningen – se vi-
dare kapitel 3.6.2.  

El-utrustning hanteras som el-
avfall. 

På plan 4 så är det främst rum 
ÖB89A, 0060474, 0060477, 
0060485, 0060494c, 
00604100 och 00604106 som 
är/har varit röntgenavdelning-
ar men även ytterligare rum 
kan ha strålningsskydd.  

Förorenade 
golv/förorenad 
mark 

Några uppenbara föroreningar no-
terades ej i hus 6. 

- 

PCB     

PCB i fogmassor Enligt tidigare inventering av 
mjukfogar utförd 2007 så kontrol-
lerades två dilationsfogar. Inga av 
dessa fogar innehöll PCB (se Sun-
daHus 2009). För övrigt påträffa-
des inga mjukfogar. Det kan dock 
ej uteslutas att det finnas ytterli-
gare mjukfogar mellan hus 6 och 
angränsande hus som har byggts 
tidigare (hus 5) vilka är inbyggda i 
konstruktionen och därför ej ob-
serverades.  

Eventuella mjukfogar som på-
träffas vid rivning av byggna-
den bör kontrolleras med la-
boratorieanalyser. 

PCB i isolerrutor Några äldre isolerrutor noterades 
ej. 

Plan 5 erhöll nya fönster i 
samband med renoveringen. 

PCB i el-utrustning Äldre lysrörsarmaturer noterades 
ej.  

- 
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Material Förekomst Kommentar 

PCB i olja Oljeisolerade kablar noterades ej 
men sådana kablar kan finnas in-
byggda i konstruktionen. 

Dessa kablar kan innehålla PCB-
innehållande olja. 

 

All utrustning som innehåller 
eller kan antas innehålla mer 
än 5 liter PCB-produkt med en 
PCB-halt över 2ppm (2 
mg/kg) ska anmälas till Na-
turvårdsverket (11 § PCB-
förordningen). När utrustning 
åtgärdats eller andra föränd-
ringar skett ska anmälan upp-
dateras. 

El- och elektronik El-/elektronik-utrustning före-
kommer. Utrustningen måste om-
händertas separat som EEA (EEA 
= elektriskt och elektroniskt av-
fall). 

Se exempel foto 95 och 96. 

Allt el-avfall betraktas som 
farligt avfall tills man kunnat 
visa annat. Lämnas till god-
känd förbehandlingsanlägg-
ning för el-avfall. 

De produkter som omfattas av 
producentansvar (t.ex. vitva-
ror) lämnas enligt producen-
tens anvisningar. 

Impregnerat virke Inget impregnerat virke noterades 
men kan finnas inbyggt i bygg-
nadskonstruktionerna. 

Allt impregnerat virke hante-
ras som farligt avfall.  

Virket sorteras i särskild be-
hållare för transport till god-
känd förbränningsanläggning.  

Kadmium Installationer som kan innehålla 
nickel/kadmium-batterier notera-
des ej. 

- 

PAH i byggnads-
material, installat-
ioner och olja  

Tätskikt med PAH-innehållande 
tjärprodukter kan förekomma in-
byggt i konstruktionen.  

 

Tjärprodukter (tjära, stenkol 
och bitumen) innehållande 
PAH kan finnas som tätskikt 
på husgrunder och badrums-
väggar (fuktisolering), i tak- 
och tjärpapp (impregnering 
och ytbehandling) m.m.  

Blå lättbetong Blå lättbetong finns i innerväggar 
och tillbyggda ytterväggar.  

Blåbetong ska inte återanvän-
das i nya byggnader, men kan 
användas som fyllnadsmateri-
al på platser som inte ska be-
byggas, till exempel bullerval-
lar eller cykelbanor. Anmälan 
ska göras till Miljönämnden. 

Virke angripet av 
virkesförstörande 
insekter och/eller 
svamp 

Inget angripet virke noterades. 

På vinden var dock virket påverkat 
av gammalt takläckage.  

- 

Oljor Oljeinnehållande utrustning note-
rades ej. 

- 
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Material Förekomst Kommentar 

Köldmedier På plan 2 finns två kyltorkarinne-
hållande köldmedia av typ R134A.  

Se foto 96 och 97. 

Stationära anläggningar med 
köldmedium ska tömmas på 
plats innan rivning.  Enligt 
Köldmedieförordningen får 
tömning av stationära anlägg-
ningar endast utföras av certi-
fierade företag.   

De elektriska delarna i en 
tömd kylanläggning ska han-
teras som elavfall. 

 

  
Foto 89: Rör på plan 2 som kan vara isole-
rade med asbest. 

Foto 90: Golv lagt på gammalt golv som kan 
vara fastsatt med asbestinnehållande lim. 

 

 

 

Foto 91: Plan 6 - Fix och –fog i väggkakel 
kan innehålla asbest. 

Foto 92: Övermålade takskivor som kan be-
stå av asbest (Eternit).  
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Foto 93: Plan 3 - Fix och –fog i väggkakel 
kan innehålla asbest. 

Foto 94: Plan 3 - Fix och –fog i väggkakel 
kan innehålla asbest. 

 

 

 
Foto 95: Blymantlade kablar.  Foto 96: Kyltork innehållande R134A. 

 

 
Foto 97: Kyltork innehållande R134A. 
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3.6.2 Rivningsfraktioner övrigt avfall

Vid inventeringen har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan 
ge upphov till rivningsfraktioner som kan hanteras som övrigt avfall: 

Material Förekomst Kommentar 

Bly (metallisk) Metalliskt bly finns främst i 
blymantlade kablar och blyrör 
(se foto 98).  

Blydiktade avloppsrör finns ej 
då blydiktningarna enligt uppgift 
har bytts ut.  

Blyplåt noterades ej men kan 
finnas i byggnadskonstruktion-
en.  

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Blyplåt lämnas för metallåtervin-
ning.  

Koppar (metallisk) Metallisk koppar förekommer i 
ledningar, el-kablar m.m. 

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Övrigt koppar går till metallåter-
vinning 

Stål, järnskrot Element, ståldörrar, avloppsled-
ningar i gjutjärn (se foto 99), 
kabelstegar etc. 

Materialåtervinning  

Plåt Mätarskåp, dörrar, ventilations-
rör etc.  

Materialåtervinning  

Sanitetsporslin Toaletter, handfat Deponi  

Trä Byggnadskonstruktioner, föns-
ter, träreglar m.m. 

Impregnerat trä – se farligt avfall. 
Övrigt trä kan lämnas till energiå-
tervinning (förbränning) 

Betong, tegel, 
glas, klinkers, 
kakel 

Betongkonstruktioner, tegeltak, 
glasrutor, klinkers och kakel.  

Deponi om ej enligt lista för farligt 
avfall.  

Isolering Isolering i väggar, tak och 
rörisolering (som ej innehåller 
asbest). 

Deponi 

PVC Förekommer främst i VP-rör och 
övriga el-installationer samt 
golvmattor. 

PVC-rör kan ev. återvinnas. 

Avfall som ej kan återvinnas läm-
nas till förbränning i godkänd an-
läggning.  

I sista hand deponering. 

Gipsskivor Förekommer. Återvinning eller deponi 
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Foto 98: Blyrör. Foto 99: Avloppsrör i gjutjärn. 

 

3.7 Hus
I hus 7 finns vårdavdelningar, patientrum, personalrum, tvättavdelning etc. På 
grund av problem med mögel är ett av planen (plan 2) ej i bruk. Planritning över 
byggnaden framgår av figur 9.  

Figur 9: Planritning över hus 7, plan 1 

 

Byggnaden uppfördes 1961. Byggnaden, som har 6 plan, är hopbyggd med hus 6 
och även, via kulvert, med hus 10.  

I huset finns hissar – maskinrum för hissar finns på plan 6. Fläktrum finns på plan 6. 
På plan 1 finns bl.a. ett skyddsrum, svagströmsenheter och pumpverk.  

Byggnaden, som är uppförd i betong, har rappad fasad och taktegel.  

Plan 2 är mögelsanerat. På vissa ställen har det lagts in nya golv och väggar har re-
noverats. Plan 3 renoverades ca 1990. Plan 4 och 5 renoverades i slutet av 1990-
talet. Fläktar i fläktrummet (plan 6) byttes ut på 1980-talet. 
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Foto 100: Hus 7 

 

  
Foto 101: Plan 1 - korridor Foto 102: Plan 1 - tvättavdelning 

 
Okulärgenomgången av hus 7 kan sammanfattas enligt följande.  

3.7.1 Rivningsfraktioner farligt avfall/riskavfall

I byggnaden har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan ge 
upphov till rivningsfraktioner som bör hanteras som farligt avfall eller där det finns 
andra typer av restriktioner med hanteringen: 

Material Förekomst Kommentar 

Asbest   

Asbest i isolering I byggnaden förekommer äldre 
rör som sannolikt är isolerade 
med asbest.  

Asbest kan även förekomma i 
dörren till skyddsrummet och i 
branddörrar på plan 2 och 4.  

I äldre ventilationssystem med 
plåtkanaler kan asbest före-
komma i olika delar av systemet 
som ljud- och brandisolering. Se 
exempel foto 103.   

Asbestförekomsten i hus 7 är ej 
konstaterad med analyser. 
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Material Förekomst Kommentar 

Asbest i tätningsmas-
sor 

Asbest kan finnas i en typ av 
röd/rosa tätningsmassa kring 
avloppsskarvar och toalettstolar 
installerade före 1976. Denna 
typ av tätningsmassa kan på-
träffas i främst badrum och 
städskrubbar.  

Vanligt är också att tätnings-
massan i skarvar runt ventilat-
ionskanaler, aggregat och don 
innehåller asbest. 

Se exempel foto 104. 

Asbestförekomsten bör kontrolle-
ras med laboratorieanalys. 

Asbest i lim under 
golvmattor och –
plattor, s.k. svart-lim 

I en del rum på plan 2 har nytt 
golv lagts direkt på det gamla 
golvet som kan vara limmat 
med asbestinnehållande 
svartlim. 

Det kan ej uteslutas att det finns 
rester av svartlim kvar även un-
der nylagda golv i de fall det 
äldre golvets underlag ej har sli-
pats bort innan ett nytt golv la-
des ut. Bör kontrolleras med la-
boratorieanalys. 

Asbest i fix och fog i 
väggkakel och klin-
kergolv 

Fram till asbestförbudet (1976) 
var det vanligt att asbest an-
vändes som tillsats i fix och –fog 
i väggkakel och klinkersgolv.  

Vid inventeringen har äldre ka-
kelplattor och klinkersgolv på-
träffats i byggnaden, främst på 
främst plan 1.  

Asbestförekomsten är ej konsta-
terad men kan ej uteslutas. Bör 
kontrolleras med laboratorieana-
lys. 

Asbest i form av eter-
nitplattor, asbestce-
ment etc. 

Eternitplattor noterades ej.  Det kan ej uteslutas att det finns 
eternitskivor inbyggda i kon-
struktionen vilka ej observerades 
vid den okulära inventeringen 

Kvicksilver Kvicksilver förekommer i ljus-
källor (kvicksilverlampor, lysrör 
och kompaktlysrör).  

Kvicksilverlampor, lysrör och 
kompaktlysrör ska hanteras som 
el-avfall. Allt el-avfall betraktas 
som farligt avfall tills man kun-
nat visa annat. Lämnas till god-
känd förbehandlingsanläggning 
för el-avfall.  

Bly Blymantlade el-ledningar före-
kommer. 

Blybatterier förekommer på 
plan 1. Se foto 105 och 106. 

Ytterst små mängder bly kan 
finnas i elutrustning och i glöd-
ljus.  

Blymantlade oljekablar – se ne-
dan ”PCB i olja”. 

Metalliskt bly är för närvarande 
inte farligt avfall enligt avfalls-
förordningen – se vidare kapitel 
3.7.2.  

El-utrustning hanteras som el-
avfall. 

Förorenade 
golv/förorenad 
mark 

Vid inventeringen noterades att 
oljeisolerade kablar på plan 1 
har läckt olja. Se foto 107.  

Omfattningen av läckaget bör 
kontrolleras. 
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Material Förekomst Kommentar 

PCB     

PCB i fogmassor Mjukfogar påträffades ej. Det 
kan dock inte uteslutas att det 
finnas ytterligare mjukfogar 
mellan hus 7 och angränsande 
hus vilka är inbyggda i kon-
struktionen och därför ej obser-
verades.  

Eventuella mjukfogar som på-
träffas vid rivning av byggnaden 
bör kontrolleras med laboratori-
eanalyser. 

PCB i isolerrutor Några äldre isolerrutor notera-
des. Dessa finns dock inte med 
i förteckningen över isolerrutor 
med PCB-innehållande förseg-
lings-/fogmassor.  

Om rutorna är tillverkade efter 
1975 kan man utgå från att de 
är fria från PCB.  

PCB i el-utrustning Äldre lysrörsarmaturer notera-
des ej.  

- 

PCB i Acrydur-golv På plan 1 noterades äldre 
Acrydur-golv (grönt golv) som 
lades på 1970-talet. Om golvet 
är äldre än 1974 så kan det in-
nehålla PCB. 

Golvets eventuella PCB-halt bör 
kontrolleras. 

PCB i olja Oljeisolerade kablar noterades 
och kan även finnas inbyggda i 
konstruktionen. 

Dessa kablar kan innehålla PCB-
innehållande olja. 

Se foto 107. 

 

All utrustning som innehåller 
eller kan antas innehålla mer än 
5 liter PCB-produkt med en PCB-
halt över 2ppm (2 mg/kg) ska 
anmälas till Naturvårdsverket 
(11 § PCB-förordningen). När 
utrustning åtgärdats eller andra 
förändringar skett ska anmälan 
uppdateras. 

El- och elektronik El-/elektronik-utrustning före-
kommer. Utrustningen måste 
omhändertas separat som EEA 
(EEA = elektriskt och elektro-
niskt avfall). 

Se exempel foto 108 och 109. 

Allt el-avfall betraktas som far-
ligt avfall tills man kunnat visa 
annat. Lämnas till godkänd för-
behandlingsanläggning för el-
avfall. 

De produkter som omfattas av 
producentansvar (t.ex. vitvaror) 
lämnas enligt producentens an-
visningar. 

Impregnerat virke Inget impregnerat virke notera-
des men kan finnas inbyggt i 
byggnadskonstruktionerna. 

Allt impregnerat virke hanteras 
som farligt avfall.  

Virket sorteras i särskild behål-
lare för transport till godkänd 
förbränningsanläggning.  

Kadmium Installationer som kan innehålla 
nickel/kadmium-batterier note-
rades ej. 

- 
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Material Förekomst Kommentar 

PAH i byggnads-
material, installat-
ioner och olja  

Tätskikt med PAH-innehållande 
tjärprodukter kan förekomma 
inbyggt i konstruktionen.  

 

Tjärprodukter (tjära, stenkol och 
bitumen) innehållande PAH kan 
finnas som tätskikt på husgrun-
der och badrumsväggar (fukt-
isolering), i tak- och tjärpapp 
(impregnering och ytbehandling) 
m.m.  

Blå lättbetong Blå lättbetong finns sannolikt i 
innerväggar och tillbyggda yt-
terväggar.  

Blåbetong ska inte återanvändas 
i nya byggnader, men kan an-
vändas som fyllnadsmaterial på 
platser som inte ska bebyggas, 
till exempel bullervallar eller cy-
kelbanor. Anmälan ska göras till 
Miljönämnden. 

Virke angripet av 
virkesförstörande 
insekter och/eller 
svamp 

Inget angripet virke noterades. - 

Oljor Utöver oljekablar noterades 
ingen oljeinnehållande utrust-
ning. 

- 

 

 

 
Foto 103: Ventilationssystem på plan 1 som 
kan innehålla asbest i olika delar av syste-
met som ljud- och brandisolering. 

Foto 104: Asbest kan finnas i en typ av 
röd/rosa tätningsmassa kring avloppsskarvar 

 

  
Foto 105: Plan 1 - blybatterier  Foto 106: Plan 1 - blybatterier 
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Foto 107: Oljeisolerade kablar på plan 1 som 
har läckt olja.  

Foto 108: Elektronik 

 

  
Foto 109: Elektronik Foto 110: Elektronik 

 
3.7.2 Rivningsfraktioner övrigt avfall

Vid inventeringen har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan 
ge upphov till rivningsfraktioner som kan hanteras som övrigt avfall: 

Material Förekomst Kommentar 

Bly (metallisk) Metalliskt bly finns främst i 
blymantlade kablar.  

Blydiktade avloppsrör finns ej 
då blydiktningarna enligt upp-
gift har bytts ut.  

Blyplåt noterades ej men kan 
finnas i byggnadskonstruktion-
en.  

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Blyplåt lämnas för metallåtervin-
ning.  

Koppar (metallisk) Metallisk koppar förekommer i 
ledningar, el-kablar m.m. 

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Övrigt koppar går till metallåter-
vinning 

Stål, järnskrot Element, ståldörrar, avlopps-
ledningar i gjutjärn, kabelstegar 
etc. 

Materialåtervinning  
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Material Förekomst Kommentar 

Plåt Mätarskåp, dörrar, ventilations-
rör etc.  

Materialåtervinning  

Sanitetsporslin Toaletter, handfat Deponi  

Trä Byggnadskonstruktioner, föns-
ter, träreglar m.m. 

Impregnerat trä – se farligt avfall. 
Övrigt trä kan lämnas till energiå-
tervinning (förbränning) 

Betong, tegel, 
glas, klinkers, 
kakel 

Betongkonstruktioner, tegeltak, 
glasrutor, klinkers och kakel.  

Deponi om ej enligt lista för farligt 
avfall.  

Isolering Isolering i väggar, tak och 
rörisolering (som ej innehåller 
asbest). 

Deponi 

PVC Förekommer främst i VP-rör och 
övriga el-installationer samt 
golvmattor. 

PVC-rör kan ev. återvinnas. 

Avfall som ej kan återvinnas läm-
nas till förbränning i godkänd an-
läggning.  

I sista hand deponering. 

Gipsskivor Förekommer. Återvinning eller deponi 

 

3.8 Hus
Hus 8 är en fristående före detta administrationsbyggnad med ambulansgarage. 
Byggnaden uppfördes 1939. Byggnaden har källare och 2 plan. I byggnadens plan 1 
bedrivs barnmottagning. Plan 2 är för närvarande ej i bruk. Planritning över bygg-
naden framgår av figur 10 och 11.  

Figur 10: Planritning över hus 8, plan 2 

 

Figur 11: Planritning över hus 8, källarplan 
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I huset källare fanns ambulansgarage, vaktmästaravdelning, förråd, tvättrum, 
torkrum samt mange-/strykrum. I slutet av 1990-talet tillkom en tillbyggnad med 
skruvhiss.  

Byggnaden, som är uppförd i betong, har rappad fasad och taktegel. Takpapp och 
tak byttes ca 1995. 

 
Foto 111: Hus 8 

 

  
Foto 112: Plan 1 - korridor Foto 113: Plan 2 - korridor 

 

  
Foto 114: Källarplan Foto 115: Källaren – mangelrum 
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Okulärgenomgången av hus 8 kan sammanfattas enligt följande.  

3.8.1 Rivningsfraktioner farligt avfall/riskavfall

I byggnaden har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan ge 
upphov till rivningsfraktioner som bör hanteras som farligt avfall eller där det finns 
andra typer av restriktioner med hanteringen: 

Material Förekomst Kommentar 

Asbest   

Asbest i isolering I byggnaden förekommer äldre 
rör/rörböjar som sannolikt är 
isolerade med asbest.  

Se exempel foto 116, 117 och 
118.   

Asbestförekomsten i hus 8 är ej 
konstaterad med analyser. 

Asbest i tätningsmas-
sor 

Asbest kan finnas i en typ av 
röd/rosa tätningsmassa kring 
avloppsskarvar och toalettstolar 
installerade före 1976. Denna 
typ av tätningsmassa kan på-
träffas i främst badrum och 
städskrubbar.  

Vanligt är också att tätnings-
massan i skarvar runt ventilat-
ionskanaler, aggregat och don 
innehåller asbest. 

Asbestförekomsten bör kontrolle-
ras med laboratorieanalys. 

Asbest i lim under 
golvmattor och –
plattor, s.k. svart-lim 

På plan 2 finns gamla linoleum-
golv som kan vara limmat med 
asbestinnehållande svartlim. 

Se exempel bild 119. 

Det kan ej uteslutas att det finns 
rester av svartlim kvar även un-
der nylagda golv i de fall det 
äldre golvets underlag ej har sli-
pats bort innan ett nytt golv la-
des ut. Bör kontrolleras med la-
boratorieanalys. 

Asbest i fix och fog i 
väggkakel och klin-
kergolv 

Fram till asbestförbudet (1976) 
var det vanligt att asbest an-
vändes som tillsats i fix och –fog 
i väggkakel och klinkersgolv.  

Vid inventeringen har äldre ka-
kelplattor påträffats i liten om-
fattning på plan 2. 

Se bild 120.  

Asbestförekomsten är ej konsta-
terad men kan ej uteslutas. Bör 
kontrolleras med laboratorieana-
lys. 

Asbest i form av eter-
nitplattor, asbestce-
ment etc. 

Eternitplattor noterades ej. Ven-
tilationsrör av asbestcement kan 
dock vara inbyggda i byggnads-
konstruktionen.  

Det finns en värmekulvert mel-
lan hus 5 och hus 8. Det har ej 
gått att få fram mer uppgifter 
om denna kulvert. Om den är 
byggd före mitten på 1970-talet 
kan det ej uteslutas att kulver-
ten består av asbestcement.  

Det kan ej uteslutas att det finns 
asbest inbyggt i konstruktionen 
vilka ej observerades vid den 
okulära inventeringen 
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Material Förekomst Kommentar 

Kvicksilver Kvicksilver förekommer i ljus-
källor (kvicksilverlampor, lysrör 
och kompaktlysrör).  

Se exempel foto 121. 

Kvicksilverlampor, lysrör och 
kompaktlysrör ska hanteras som 
el-avfall. Allt el-avfall betraktas 
som farligt avfall tills man kun-
nat visa annat. Lämnas till god-
känd förbehandlingsanläggning 
för el-avfall.  

Bly Blymantlade el-ledningar före-
kommer. Se exempel foto 122. 

Ytterst små mängder bly kan 
finnas i elutrustning och i glöd-
ljus.  

Blymantlade oljekablar – se ne-
dan ”PCB i olja”. 

Metalliskt bly är för närvarande 
inte farligt avfall enligt avfalls-
förordningen – se vidare kapitel 
3.8.2.  

El-utrustning hanteras som el-
avfall. 

Förorenade 
golv/förorenad 
mark 

Vid inventeringen noterades 
inga förorenade golv.  

- 

PCB     

PCB i fogmassor Mjukfogar påträffades ej. Det 
kan dock inte uteslutas att det 
finnas mjukfogar vilka är in-
byggda i konstruktionen och 
därför ej observerades.  

Eventuella mjukfogar som på-
träffas vid rivning av byggnaden 
bör kontrolleras med laboratori-
eanalyser. 

PCB i isolerrutor Äldre isolerrutor noterades ej.  Om rutorna är tillverkade efter 
1975 kan man utgå från att de 
är fria från PCB.  

PCB i el-utrustning Äldre lysrörsarmaturer notera-
des på plan 2. Kondensatorerna 
kan innehålla PCB.  

Se exempel foto 123. 

PCB i olja Oljeisolerade kablar noterades 
och kan även finnas inbyggda i 
konstruktionen. 

Dessa kablar kan innehålla PCB-
innehållande olja. 

Se foto 124 och 125. 

 

All utrustning som innehåller 
eller kan antas innehålla mer än 
5 liter PCB-produkt med en PCB-
halt över 2ppm (2 mg/kg) ska 
anmälas till Naturvårdsverket 
(11 § PCB-förordningen). När 
utrustning åtgärdats eller andra 
förändringar skett ska anmälan 
uppdateras. 

El- och elektronik El-/elektronik-utrustning före-
kommer. Utrustningen måste 
omhändertas separat som EEA 
(EEA = elektriskt och elektro-
niskt avfall). 

Allt el-avfall betraktas som far-
ligt avfall tills man kunnat visa 
annat. Lämnas till godkänd för-
behandlingsanläggning för el-
avfall. 

De produkter som omfattas av 
producentansvar (t.ex. vitvaror) 
lämnas enligt producentens an-
visningar. 
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Material Förekomst Kommentar 

Impregnerat virke Inget impregnerat virke notera-
des men kan finnas inbyggt i 
byggnadskonstruktionerna. 

Allt impregnerat virke hanteras 
som farligt avfall.  

Virket sorteras i särskild behål-
lare för transport till godkänd 
förbränningsanläggning.  

Kadmium Installationer som kan innehålla 
nickel/kadmium-batterier note-
rades ej. 

- 

PAH i byggnads-
material, installat-
ioner och olja  

Tätskikt med PAH-innehållande 
tjärprodukter kan förekomma 
inbyggt i konstruktionen.  

 

Tjärprodukter (tjära, stenkol och 
bitumen) innehållande PAH kan 
finnas som tätskikt på husgrun-
der och badrumsväggar (fukt-
isolering), i tak- och tjärpapp 
(impregnering och ytbehandling) 
m.m.  

Blå lättbetong Blå lättbetong noterades ej men 
kan finnas i tillbyggda inner- 
och ytterväggar.  

Blåbetong ska inte återanvändas 
i nya byggnader, men kan an-
vändas som fyllnadsmaterial på 
platser som inte ska bebyggas, 
till exempel bullervallar eller cy-
kelbanor. Anmälan ska göras till 
Miljönämnden. 

Virke angripet av 
virkesförstörande 
insekter och/eller 
svamp 

Inget angripet virke noterades. - 

Oljor Utöver oljekablar noterades 
ingen oljeinnehållande utrust-
ning. 

- 

 

  
Foto 116: Källaren - rör/rörböjar som kan 
vara isolerade med asbest 

Foto 117: Källaren - rör/rörböjar som kan 
vara isolerade med asbest 

 



 

 

Uppdragsnummer: 
1019 2275 62 (78) 

 

 
 

Foto 118: Källaren - rör/rörböjar som kan 
vara isolerade med asbest 

Foto 119: Äldre golv som kan vara limmade 
med asbestinnehållande lim 

 

  
Foto 120: Plan 2 – Kakelplattorna kan vara 
monterade med fix- och fogmassor som kan 
innehålla asbest  

Foto 121: Utomhusarmatur som kan inne-
hålla kvicksilverkomponenter. 

 

  
Foto 122: Blymantlad kabel Foto 123: Lysrörsarmatur med kondensator 

som sannolikt innehåller PCB 
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Foto 124: Oljeisolerad kabel i källaren Foto 125: Oljeisolerad kabel i källaren 

 
3.8.2 Rivningsfraktioner övrigt avfall

Vid inventeringen har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan 
ge upphov till rivningsfraktioner som kan hanteras som övrigt avfall: 

Material Förekomst Kommentar 

Bly (metallisk) Metalliskt bly finns främst i 
blymantlade kablar.  

Blydiktade avloppsrör finns ej 
då blydiktningarna enligt upp-
gift har bytts ut.  

Blyplåt noterades ej men kan 
finnas i byggnadskonstruktion-
en.  

Bly finns även i oljeisolerade 
kablar – se 3.8.1 ”PCB i olja”. 

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Blyplåt lämnas för metallåtervin-
ning.  

Koppar (metallisk) Metallisk koppar förekommer i 
ledningar, el-kablar m.m. 

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Övrigt koppar går till metallåter-
vinning 

Stål, järnskrot Element, ståldörrar, avlopps-
ledningar i gjutjärn etc. 

Materialåtervinning  

Plåt Mätarskåp, dörrar, diskbänkar 
etc.  

Materialåtervinning  

Sanitetsporslin Toaletter, handfat Deponi  

Trä Byggnadskonstruktioner, föns-
ter, träreglar m.m. 

Impregnerat trä – se farligt avfall. 
Övrigt trä kan lämnas till energiå-
tervinning (förbränning) 

Betong, tegel, 
glas, klinkers, 
kakel 

Betongkonstruktioner, tegeltak, 
glasrutor, klinkers och kakel.  

Deponi om ej enligt lista för farligt 
avfall.  
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Material Förekomst Kommentar 

Isolering Isolering i väggar, tak och 
rörisolering (som ej innehåller 
asbest). 

Deponi 

PVC Förekommer främst i VP-rör och 
övriga el-installationer samt 
golvmattor. 

PVC-rör kan ev. återvinnas. 

Avfall som ej kan återvinnas läm-
nas till förbränning i godkänd an-
läggning.  

I sista hand deponering. 

Gipsskivor Förekommer. Återvinning eller deponi 

 

3.9 Hus 10
Hus 10 är före detta obduktionen. Byggnaden uppfördes 1961 och har via en kul-
vert förbindelse med hus 7. Byggnaden består av ett plan. I byggnaden finns svep-
ningsrum, kapell, kylrum m.m. I byggnaden finns även ett fläktrum. Planritning 
över byggnaden framgår av figur 12. Då verksamhet pågår gjordes ingen invente-
ring i kylrum. 

Figur 12: Planritning över hus 10 
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Foto 126: Hus 10 - kapellet 

 

  
Foto 127: Obduktionssal Foto 128: Kulvert mellan hus 10 och hus 7 
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Okulärgenomgången av hus 10 kan sammanfattas enligt följande.  

3.9.1 Rivningsfraktioner farligt avfall/riskavfall

I byggnaden har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan ge 
upphov till rivningsfraktioner som bör hanteras som farligt avfall eller där det finns 
andra typer av restriktioner med hanteringen: 

Material Förekomst Kommentar 

Asbest   

Asbest i isolering Asbest isolerade rör noterades ej 
men kan finnas inbyggda i 
byggnadens konstruktion. 

I äldre ventilationssystem med 
plåtkanaler kan asbest före-
komma i olika delar av systemet 
som ljud- och brandisolering. 

Asbestförekomsten i hus 10 är ej 
konstaterad med analyser men 
kan ej uteslutas. 

Asbest i tätningsmas-
sor 

Asbest kan finnas i en typ av 
röd/rosa tätningsmassa kring 
avloppsskarvar och toalettstolar 
installerade före 1976. 

Eventuell asbestförekomst bör 
kontrolleras med laboratorieana-
lys. 

Asbest i lim under 
golvmattor och –
plattor, s.k. svart-lim 

Gamla golvmattor noterades ej. Det kan ej uteslutas att det finns 
rester av svartlim kvar även un-
der nylagda golv i de fall det 
äldre golvets underlag ej har sli-
pats bort innan ett nytt golv la-
des ut. Bör kontrolleras med la-
boratorieanalys. 

Asbest i fix och fog i 
väggkakel och klin-
kergolv 

Fram till asbestförbudet (1976) 
var det vanligt att asbest an-
vändes som tillsats i fix och –fog 
i väggkakel och klinkersgolv.  

Vid inventeringen har äldre ka-
kelplattor påträffats.  

Se bild 127 och 129.  

Asbestförekomsten är ej konsta-
terad men kan ej uteslutas. Bör 
kontrolleras med laboratorieana-
lys. 

Asbest i form av eter-
nitplattor, asbestce-
ment etc. 

Eternitplattor noterades ej. Ven-
tilationsrör av asbestcement kan 
dock vara inbyggda i byggnads-
konstruktionen.   

Det kan ej uteslutas att det finns 
asbest inbyggt i konstruktionen 
vilka ej observerades vid den 
okulära inventeringen 

Kvicksilver Kvicksilver förekommer i ljus-
källor (kvicksilverlampor, lysrör 
och kompaktlysrör).  

Kvicksilverlampor, lysrör och 
kompaktlysrör ska hanteras som 
el-avfall. Allt el-avfall betraktas 
som farligt avfall tills man kun-
nat visa annat. Lämnas till god-
känd förbehandlingsanläggning 
för el-avfall.  

Bly Blymantlade el-ledningar har ej 
noterats men förekommer san-
nolikt.  

Blymantlade oljekablar – se ne-
dan ”PCB i olja”. 

Metalliskt bly är för närvarande 
inte farligt avfall enligt avfalls-
förordningen – se vidare kapitel 
3.9.2.  

El-utrustning hanteras som el-
avfall. 
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Material Förekomst Kommentar 

Förorenade 
golv/förorenad 
mark 

Vid inventeringen noterades 
inga förorenade golv.  

- 

PCB     

PCB i fogmassor Mjukfogar påträffades ej. Det 
kan dock inte uteslutas att det 
finnas mjukfogar vilka är in-
byggda i konstruktionen och 
därför ej observerades.  

Eventuella mjukfogar som på-
träffas vid rivning av byggnaden 
bör kontrolleras med laboratori-
eanalyser. 

PCB i isolerrutor Äldre isolerrutor noterades ej.  Om rutorna är tillverkade efter 
1975 kan man utgå från att de 
är fria från PCB.  

PCB i el-utrustning Äldre lysrörsarmaturer notera-
des ej. 

- 

PCB i olja Oljeisolerade kablar noterades 
ej men kan finnas inbyggda i 
konstruktionen. 

Dessa kablar kan innehålla PCB-
innehållande olja. 

All utrustning som innehåller 
eller kan antas innehålla mer än 
5 liter PCB-produkt med en PCB-
halt över 2ppm (2 mg/kg) ska 
anmälas till Naturvårdsverket 
(11 § PCB-förordningen). När 
utrustning åtgärdats eller andra 
förändringar skett ska anmälan 
uppdateras. 

El- och elektronik El-/elektronik-utrustning före-
kommer. Utrustningen måste 
omhändertas separat som EEA 
(EEA = elektriskt och elektro-
niskt avfall). 

Se exempel foto 130. 

Allt el-avfall betraktas som far-
ligt avfall tills man kunnat visa 
annat. Lämnas till godkänd för-
behandlingsanläggning för el-
avfall. 

De produkter som omfattas av 
producentansvar (t.ex. vitvaror) 
lämnas enligt producentens an-
visningar. 

Impregnerat virke Inget impregnerat virke notera-
des men kan finnas inbyggt i 
byggnadskonstruktionerna. 

Allt impregnerat virke hanteras 
som farligt avfall.  

Virket sorteras i särskild behål-
lare för transport till godkänd 
förbränningsanläggning.  

Kadmium Installationer som kan innehålla 
nickel/kadmium-batterier note-
rades ej. 

- 

PAH i byggnads-
material, installat-
ioner och olja  

Tätskikt med PAH-innehållande 
tjärprodukter kan förekomma 
inbyggt i konstruktionen.  

 

Tjärprodukter (tjära, stenkol och 
bitumen) innehållande PAH kan 
finnas som tätskikt på husgrun-
der och badrumsväggar (fukt-
isolering), i tak- och tjärpapp 
(impregnering och ytbehandling) 
m.m.  



 

 

Uppdragsnummer: 
1019 2275 68 (78) 

 

Material Förekomst Kommentar 

Blå lättbetong Blå lättbetong förekommer.  Blåbetong ska inte återanvändas 
i nya byggnader, men kan an-
vändas som fyllnadsmaterial på 
platser som inte ska bebyggas, 
till exempel bullervallar eller cy-
kelbanor. Anmälan ska göras till 
Miljönämnden. 

Virke angripet av 
virkesförstörande 
insekter och/eller 
svamp 

Inget angripet virke noterades. - 

Oljor Inga oljeinnehållande installat-
ioner noterades.  

- 

 

 

 
Foto 129: Kakelplattorna kan vara monte-
rade med fix- och fogmassor som kan inne-
hålla asbest 

Foto 130: Fläktrum – elektronik förekommer 

 

3.9.2 Rivningsfraktioner övrigt avfall

Vid inventeringen har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan 
ge upphov till rivningsfraktioner som kan hanteras som övrigt avfall: 

Material Förekomst Kommentar 

Bly (metallisk) Metalliskt bly finns främst i 
blymantlade kablar.  

Blydiktade avloppsrör finns ej 
då blydiktningarna enligt upp-
gift har bytts ut.  

Blyplåt noterades ej men kan 
finnas i byggnadskonstruktion-
en.  

Bly finns även i oljeisolerade 
kablar – se 3.9.1 ”PCB i olja”. 

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Blyplåt lämnas för metallåtervin-
ning.  
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Material Förekomst Kommentar 

Koppar (metallisk) Metallisk koppar förekommer i 
ledningar, el-kablar m.m. 

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Övrigt koppar går till metallåter-
vinning 

Stål, järnskrot Element, avloppsledningar i 
gjutjärn etc. 

Materialåtervinning  

Plåt Mätarskåp, dörrar, diskbänkar 
etc.  

Materialåtervinning  

Sanitetsporslin Toaletter, handfat Deponi  

Trä Byggnadskonstruktioner, föns-
ter, träreglar m.m. 

Impregnerat trä – se farligt avfall. 
Övrigt trä kan lämnas till energiå-
tervinning (förbränning) 

Betong, tegel, 
glas, klinkers, 
kakel 

Betongkonstruktioner, tegeltak, 
glasrutor, klinkers och kakel.  

Deponi om ej enligt lista för farligt 
avfall.  

Isolering Isolering i väggar, tak och 
rörisolering (som ej innehåller 
asbest). 

Deponi 

PVC Förekommer främst i VP-rör och 
övriga el-installationer samt 
golvmattor. 

PVC-rör kan ev. återvinnas. 

Avfall som ej kan återvinnas läm-
nas till förbränning i godkänd an-
läggning.  

I sista hand deponering. 

Gipsskivor Förekommer. Återvinning eller deponi 

 

3.10 Hus 11
Byggnaden består av oljecisternerna till panncentralen (hus 1). Byggnaden innehål-
ler även snickeri/verkstad och syrgascentral. Planritning över byggnaden framgår 
av figur 13 och 14.  

Figur 13: Planritning över hus 11 
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Figur 14: Planritning över hus 11 

 

 
Byggnaden uppfördes 1961. Byggnaden innehåller två oljecisterner (med volymen 
105 m3 vardera) som, via en rörkulvert, har förbindelse med oljepannorna i pann-
centralen (hus 1). Oljecisternerna är tömda. Påfyllning av olja utfördes på parke-
ringsplatsen på byggnadens tak. 

 
Foto 131: Hus 11 
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Foto 132: Oljecisternerna (invallade) Foto 133: Pumprum  

 

 

 
Foto 134: Oljepåfyllning på parkeringsdäck-
et ovanför oljecisternerna  

Foto 135: Syrgascentralen 

 

  
Foto 136: Snickeri Foto 137: Verkstad 
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Okulärgenomgången av hus 11 kan sammanfattas enligt följande.  

3.10.1 Rivningsfraktioner farligt avfall/riskavfall

I byggnaden har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan ge 
upphov till rivningsfraktioner som bör hanteras som farligt avfall eller där det finns 
andra typer av restriktioner med hanteringen: 

Material Förekomst Kommentar 

Asbest   

Asbest i isolering I hus 11 förekommer det på flera 
ställen äldre rör och äldre rörböjar 
som med stor sannolikhet är isole-
rade med asbest.  

Se exempel foto 138 och 139. 

Oljecisternerna kan vara isolerade 
med asbest då asbest fortfarande 
var tillåtet då de byggdes.  

Branddörrar kan vara isolerade 
med asbest. 

Asbest i isolering förbjöds i 
Sverige 1976 men kan ha fun-
nits i importerade produktet till 
början av 1980-talet. 

Asbestförekomsten i hus 11 är 
ej konstaterad med analyser 
men med stor sannolikhet före-
kommer asbestisolering i rörbö-
jar. Även i oljecisterner och 
branddörrar kan isoleringen in-
nehålla asbest.  

Asbest i tätningsmas-
sor 

Asbest kan finnas i en typ av 
röd/rosa tätningsmassa kring av-
loppsskarvar installerade före 
1976.  

Asbestförekomsten är ej kon-
staterad men det kan ej uteslu-
tas att installationer utförda 
före 1976 kan ha asbestinne-
hållande tätningsmassor. Bör 
kontrolleras med laboratoriea-
nalys. 

Asbest i lim under 
golvmattor och –
plattor, s.k. svart-lim 

Vid inventeringen påträffades inga 
golvmattor av äldre datum.  

Det är dock oklart med vad tak-
plattorna i innertaket ovanför ol-
jecisternerna är fastsatta. Dessa 
plattor har ramlat ner på vissa 
ställen. 

 

Takplattorna bör kontrolleras. 

Asbest i fix och fog i 
väggkakel och klin-
kergolv 

Inga kakelplattor noterades. 

  

- 

Asbest i form av eter-
nitplattor, asbestce-
ment etc. 

Noterades ej. Det kan ej uteslutas att det 
finns eternitskivor inbyggda i 
konstruktionen vilka ej obser-
verades vid den okulära inven-
teringen. 
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Material Förekomst Kommentar 

Kvicksilver Kvicksilver förekommer i ljuskäl-
lor (kvicksilverlampor, lysrör och 
kompaktlysrör). 

Det finns mätare i byggnaden 
som kan innehålla kvicksilver. Se 
exempel foto 140. 

Kvicksilverlampor, lysrör och 
kompaktlysrör ska hanteras 
som el-avfall. Allt el-avfall be-
traktas som farligt avfall tills 
man kunnat visa annat. Läm-
nas till godkänd förbehand-
lingsanläggning för el-avfall. 

Styr- och reglerutrustning, mä-
tinstrument etc. ska omhän-
dertas separat och hanteras 
som farligt avfall.  

 

Bly Bly förekommer i gamla el-
ledningar (blymantlade) d.v.s. de 
ledningar som ej har bytts ut i 
samband med renoveringar etc.  

Ytterst små mängder bly kan fin-
nas i elutrustning och i glödljus.   

Blymantlade oljekablar – se ne-
dan ”PCB i olja”. 

Metalliskt bly är för närvarande 
inte farligt avfall enligt avfalls-
förordningen – se vidare kapi-
tel 3.10.2.  

El-utrustning hanteras som el-
avfall. 

Förorenade 
golv/förorenad 
mark 

Några uppenbara föroreningar 
inne i hus 11 noterades ej. 
Mindre oljespill kan påträffas i 
cisternernas invallning och i olje-
rummet.  

I rörkulverten förefaller det ej ha 
varit några läckage. Se foto 141. 

- 

PCB     

PCB i fogmassor Mjukfog noterades i lastkajen ut-
anför hus 1/hus 11. Det kan ej 
uteslutas att mjukfogen innehål-
ler PCB. 

Det kan även finnas mjukfogar 
mellan hus 1 och hus 11 vilka är 
inbyggda i konstruktionen och 
därför ej observerades. Se exem-
pel foto 142. 

Det finns inga uppgifter om att 
mjukfogarna i hus 11 har kon-
trollerats.  

Enligt tidigare miljöinvetering 
(Sunda Hus 2009) har omfog-
ning ej skett. 

I samband med rivning av 
byggnaderna bör fogarna kon-
trolleras vad avser eventuellt 
innehåll av PCB. 

PCB i isolerrutor Några isolerrutor noterades ej. - 

PCB i el-utrustning Äldre lysrörsarmaturer noterades 
ej. 

- 

PCB i olja Oljeisolerade kablar noterades ej 
men kan förekomma (under mark 
och/eller i huskonstruktionen). 
Dessa kablar kan innehålla PCB. 

 

All utrustning som innehåller 
eller kan antas innehålla mer 
än 5 liter PCB-produkt med en 
PCB-halt över 2ppm (2 mg/kg) 
ska anmälas till Naturvårds-
verket (11 § PCB-
förordningen). När utrustning 
åtgärdats eller andra föränd-
ringar skett ska anmälan upp-
dateras. 
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Material Förekomst Kommentar 

El- och elektronik El-/elektronik-utrustning före-
kommer. Utrustningen måste 
omhändertas separat som EEA 
(EEA = elektriskt och elektroniskt 
avfall). Se exempel foto 133. 

 

Allt el-avfall betraktas som far-
ligt avfall tills man kunnat visa 
annat. Lämnas till godkänd 
förbehandlingsanläggning för 
el-avfall. 

De produkter som omfattas av 
producentansvar (t.ex. vitva-
ror) lämnas enligt producen-
tens anvisningar. 

Impregnerat virke Inget impregnerat virke notera-
des men kan finnas inbyggt i 
byggnadskonstruktionerna. 

 

Allt impregnerat virke hanteras 
som farligt avfall.  

Virket sorteras i särskild behål-
lare för transport till godkänd 
förbränningsanläggning.  

Kadmium Installationer som kan innehålla 
nickel/kadmium-batterier notera-
des ej. 

- 

PAH i byggnads-
material, installat-
ioner och olja  

Tätskikt med PAH-innehållande 
tjärprodukter kan förekomma in-
byggt i konstruktionen.  

 

Tjärprodukter (tjära, stenkol 
och bitumen) innehållande PAH 
kan finnas som tätskikt på 
husgrunder (fuktisolering), i 
tak- och tjärpapp (impregne-
ring och ytbehandling) m.m.  

Blå lättbetong Blå lättbetong förekommer. Blåbetong ska inte återanvän-
das i nya byggnader, men kan 
användas som fyllnadsmaterial 
på platser som inte ska be-
byggas, till exempel bullerval-
lar eller cykelbanor. Anmälan 
ska göras till Miljönämnden. 

Virke angripet av 
virkesförstörande 
insekter och/eller 
svamp 

Inget angripet virke noterades. - 

Oljor Tankarna är tömda. Det är dock 
oklart om oljeledningarna mellan 
tankar och pannrummet är 
tömda.  

Vid demontering av oljeled-
ningarna bör man vara obser-
vant på att det kan finnas kvar 
olja. 
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Foto 138: Rör/rörböjar som kan vara isole-
rade med asbest 

Foto 139: Rör/rörböjar som kan vara isole-
rade med asbest 

 

 

 

Foto 140: Mätare som kan innehålla kvicksil-
ver  

Foto 141: Rörkulvert 

 

 
Foto 142: Mjukfog på lastkajen 

 
 



 

 

Uppdragsnummer: 
1019 2275 76 (78) 

 

3.10.2 Rivningsfraktioner övrigt avfall

Vid inventeringen har följande byggnadsmaterial/installationer noterats som kan 
ge upphov till rivningsfraktioner som kan hanteras som övrigt avfall: 

Material Förekomst Kommentar 

Bly (metallisk) Metalliskt bly finns främst i 
blymantlade kablar.  

Blydiktade avloppsrör finns ej 
då blydiktningarna enligt upp-
gift har bytts ut.  

Blyplåt noterades ej men kan 
finnas i byggnadskonstruktion-
en.  

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Blyplåt lämnas för metallåtervin-
ning.  

Koppar (metallisk) Metallisk koppar förekommer i 
ledningar, el-kablar m.m. 

Kabel utan farliga ämnen sorteras 
separat och lämnas till godkänd 
kabelgranulerare eller till metall-
skrot som får hantera el-avfall.  

Övrigt koppar går till metallåter-
vinning 

Stål, järnskrot Oljecisterner, oljerör, stativ, 
element, avloppsledningar i 
gjutjärn etc. 

Materialåtervinning  

Plåt Oljecisterner, mätarskåp, durk-
plåtar, dörrar etc. 

Materialåtervinning  

Trä Byggnadskonstruktioner, föns-
ter, träreglar m.m. 

Impregnerat trä – se farligt avfall. 
Övrigt trä kan lämnas till energiå-
tervinning (förbränning) 

Betong, tegel, 
glas, klinkers, 
kakel 

Betongkonstruktioner, glasru-
tor, innertak m.m. 

Deponi om ej enligt lista för farligt 
avfall.  

Isolering Isolering i väggar, tak och 
rörisolering (som ej innehåller 
asbest). 

Deponi 

PVC Förekommer främst i VP-rör och 
övriga el-installationer.  

PVC-rör kan ev. återvinnas. 

Avfall som ej kan återvinnas läm-
nas till förbränning i godkänd an-
läggning.  

I sista hand deponering. 

Gipsskivor Kan förekomma i minder om-
fattning. 

Återvinning eller deponi 
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4 Slutsatser och rekommenderade åtgärder
4.1 Slutsatser 
Under arbetet med demontering av utrustning och efterföljande rivning av bygg-
nadsdelar finns det ett antal riskmoment både vad avser människa och miljö. Ris-
ken för att det sker läckage av flytande kemiska produkter (främst olja) kommer 
därmed att öka. Det är därför av stor vikt att installationer/utrustning säkras mot 
läckage samt att rivningsfraktionerna mellanlagras på ett säkert sätt så att det ej 
kan medföra någon miljöpåverkan. 

Därutöver kan konstateras att rivningar av byggnaderna ger upphov till rivnings-
fraktioner som bör hanteras som farligt avfall eller där det finns andra typer av re-
striktioner med hanteringen.  

4.2 Rekommenderade åtgärder 
Inför rivningar av byggnader/installationer bör det initialt utföra en riskutredning 
där tänkbara händelser (personskador, brand, läckage etc.) under avveckling-
en/demonteringen utvärderats både vad avser sannolikhet för och konsekvenser 
av olika tänkbara händelser samt utreda möjliga förebyggande åtgärder för att 
minska sannolikheten för händelserna och möjliga avhjälpande åtgärder om hän-
delserna ändå inträffar.   

Innan det utförs en eventuell demontering av utrustning och rivning av byggnader-
na rekommenderas att vid tidpunkt för sådan aktivitet initialt genomföra följande 
åtgärder:  

 Tömma alla system på kemiska produkter;  

 Utföra kompletterande provtagningar vad avser asbest enligt de rekom-
mendationer som ges i rapporten. Markera all utrustning som innehåller 
asbest;  

 Kontrollera golvbeläggningar av typ Acrydurgolv vad avser innehåll av PCB. 
Kontrollera även nyare golv som har lagts där det tidigare har funnits 
Acrydurgolv. 

I samband med demontering av utrustning och rivning av byggnader kan det 
komma att krävas kompletterande anordningar. Nedan ges förslag till komplette-
rande åtgärder:  

 Om det uppkommer en situation där demonterad utrustning, kemikalibe-
hållare etc. ej omedelbart kan skickas till godkänd mottagare rekommen-
deras en avloppslös, tät och nederbördsskyddad yta där oljekabel, behål-
lare med olja/spillolja samt maskinutrustning etc. som innehåller/har inne-
hållit olja ska mellanlagras innan slutligt omhändertagande. I anslutning till 
ytan bör det finnas oljesaneringsutrustning. Kontroll av ytan vad avser om-
fattande oljeläckage bör utföras med viss periodicitet;   

 Invallade tankar/behållare för att kunna omhänderta olja och oljeinnehål-
lande vatten samt andra flytande kemiska produkter bör finnas tillgängligt 
under hela avvecklingsperioden;  

 Väl uppmärkt område (inhägnat) för material som kan befaras innehålla 
asbest, kvicksilver och/eller PCB eller som för övrigt är att betrakta som 
farligt avfall bör anordnas.   
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Det rekommenderas även att upprätta rutiner för dokumentation av demontering-
en av utrustningen och rivningen av byggnaderna och då speciellt vad avser:  

 Utrustning som kommer att återanvändas på annan verksamhet eller säljas 
för användning;  

 Oljor och övriga kemikalier som kommer att förbrukas på annan anlägg-
ning;  

 Avfall (farligt avfall resp. övrigt avfall) – även transportör, mottagare samt 
slutligt omhändertagande bör dokumenteras. Transportdokument ska ar-
kiveras;  

 Incidenter under rivningen. 

Fastighetsägaren rekommenderas att anmäla att skyddsrummen avvecklas.  

Fastighetsägaren rekommenderas även att utse miljökontrollanter och upprätta 
system för miljökontroll av demonteringen och hanteringen av avfall samt tillse att 
det under hela avvecklingsperioden finns personal tillgänglig som har detaljkun-
skap om byggnaderna.   

Inför eventuella åtgärder bör fastighetsägaren vid gällande tidpunkt även upprätta 
en rivningsanmälan (inkl. rivnings-/kontrollplan) för planerade åtgärder.  

Om eventuella föroreningar påträffas vid rivningen av byggnaderna eller i samband 
med eventuella schaktningsarbeten måste dessa utan dröjsmål anmälas till till-
synsmyndigheten. 

 
Linköping 2014-03-17     

WSP Environmental  

 
 Bernd Geske  
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