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Sammanfattning 

På uppdrag av COWI AB har AFRY (juridiskt namn ÅF Infrastructure AB) utifrån sin roll 

som underkonsult utfört en miljöinventering av en byggnad på fastighet Femman 43 i 

Borås. Syftet med inventeringen är att inför framtida rivningsarbeten identifiera miljö- 

och hälsoskadliga ämnen samt farligt avfall som kan finnas i material i objekten, samt 

redovisa en plan för hantering av avfallet. 

Miljöinventeringen utfördes 2022-10-03 av personal från AFRY och COWI genom 

okulär besiktning samt provtagning. Förekomst av asbest påvisades i prov uttaget på 

rörböjar. Förekomst av PCB påvisades inte i något av analyserade prov. Det 

förekommer även elavfall inom byggnaden som ska hanteras och monteras ner av 

sakkunnig och lämnas till godkänd mottagare. 

Äldre kondensatorer i bland annat lysrör, eventuella isolerglas tillverkade innan år 

1975 (eller omärkta) samt kablage kan innehålla PCB och ska hanteras därefter tills 

motsatsen är bevisad. 

Påträffade kylanläggningar på norra fasaden innehåller köldmedium. Dessa enheter 

ska vid avlägsnande lämnas som hela kollin till godkänd förbehandlingsanläggning. I 

första hand bör möjlighet undersökas om anläggningarna kan återanvändas. Påträffat 

äldre kylrum i norra delen av byggnaden misstänks kunna innehålla freonhaltigt 

material i väggkonstruktionerna. Materialet ska vid rivning lämnas till godkänd 

mottagningsanläggning för destruktion, ej deponering. 

Svart rörisolering som bedöms kunna innehålla bromerade flamskyddsmedel har 

påträffats i f.d. pannrummet samt intill kylanläggning på den norra fasaden av 

byggnaden. Grå rörisolering har noterats i förrådet i den norra delen av byggnaden. 

Bedömningen är att all cellgummiisolering kan innehålla bromerade flamskyddsmedel 

och ska hanteras som sådant tills motsatsen är bevisad. Det går inte att utesluta att 

cellgummiisolering kan förekomma inbyggt i konstruktionen. 

Målat trä noterades i vissa fasadkonstruktioner. Målat trä innehåller ej några miljö- 

och hälsofarliga ämnen och ska vid en rivning sorteras som brännbart för 

energiåtervinning. Eventuellt impregnerat trä som kan förekomma i reglar, 

takkonstruktioner etc. ska vid en rivning hanteras som farligt avfall och transporteras 

till godkänd mottagningsanläggning för miljömässigt korrekt hantering. 

Prov uttaget på kork har påvisat höga halter av alifater och aromater, samt halt av 

PAH-H över koncentrationsgränsen för FA. Samtlig kork bör hanteras farligt avfall och 

transporteras till godkänd mottagningsanläggning. 

Prov på betong påvisade halt av alifater över riktvärdet avseende MKM samt 

metallhalter över riktvärdena avseende KM för jord. Halt av sexvärt krom understeg 

tillämpade riktvärden. Då riktvärdena inte kan tillämpas rakt av för betong används de 

mer som en vägledning för korrekt hantering och sortering på mottagningsanläggning 

snarare än som underlag för t. ex krav på sanering eller möjlighet till återanvändning 

som fyllnadsmaterial. Om betongen avses att kunna återanvändas i anläggningssyfte 

bör laktester utföras för att möjliggöra vidare riskbedömning. 

Vid rivning av nu inventerade lokaler ska material som inte innehåller miljö- och 

hälsofarliga ämnen samt tekniska installationer omhändertas för återanvändning i så 

stor utsträckning som möjligt för att begränsa mängden material som går iväg för 

destruktion eller deponering. 
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Vid rivning av byggnaden kan det komma att krävas en anmälan till den lokala 

byggnadsnämnden enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 16§, då rivningen kommer 

att generera farligt avfall. Åtgärderna får inte påbörjas innan byggnadsnämnden 

godkänt åtgärderna och startbesked erhållits. Då farligt avfall i form av asbest, 

bromerade flamskyddsmedel, kork, kemikalier och elavfall förekommer i byggnaden 

bör denna rapport delges tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen Borås Stad) enligt 

upplysningsplikten i Miljöbalkens 10 kap 11§. Innan åtgärder för att avlägsna 

asbesthaltigt material påbörjas ska anmälan ske till Arbetsmiljöverket enligt 17§ i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och allmänna råd om tillämpningen av 

föreskrifterna, AFS 2006:1. 

Denna rapport utgör ingen garanti för att andra miljö- och hälsostörande ämnen och 

material inte förekommer utöver vad som anges, t.ex. inbyggda eller på annat sätt 

dolda i konstruktionen.  
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1. Inledning 

1.1 Administrativa uppgifter 

Fastighetsbeteckning  Femman 43 

Adress    Högagärdsgatan 2 

 

Beställare/kontaktperson COWI AB 

    Johan Rosdahl 

    E-post: jarl@cowi.com 

Konsult 

Uppdragsledare/handläggare AFRY (ÅF-Infrastructure AB) 

Erik Garbe 

    Adress: Grafiska vägen 2 

412 63 Göteborg 

    Tel: 010-505 29 77 

    E-post: erik.garbe@afry.com 

 

 

Kvalitetsgranskare  Sofia Rapp 

    Tel: 010-505 13 78 

    E-post: sofia.rapp@afry.com 

1.2 Bakgrund 

På uppdrag av COWI AB har AFRY (juridiskt namn ÅF Infrastructure AB) utifrån sin roll 

som underkonsult utfört en miljöinventering av en byggnad på fastighet Femman 43 i 

Borås, se Figur 1. Inventeringen har genomförts inför rivning av byggnaden då marken 

planeras att planläggas för bostäder. Objektet ligger på Högagärdsgatan 2, fastighet 

Femman 43, i östra Borås, se Figur 2. 

 
Figur 1: Översiktsbild över Borås. Aktuellt undersökningsområde är  

ungefärligt markerat med svart cirkel. © Lantmäteriet 
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Figur 2: Flygfoto över aktuellt objekt. Objektet är markerat med rödstreckad figur. 

Fastighetsgränser är markerade med gula linjer. © Lantmäteriet 

 

2. Syfte 
Syftet med inventeringen är att inför ett rivningsförfarande identifiera miljö- och 

hälsoskadliga ämnen i material samt farligt avfall som kan finnas i byggnaden och med 

anledning till detta: 

• Uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken (MB) 2 kapitel. 

 

• Klargöra om det kan krävas någon informationsplikt enligt 10 kapitlet 11§ i 

Miljöbalken (1998:808) alternativt om åtgärden kräver anmälan enligt 28§ i 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

 

• Uppfylla kravet enligt Plan- och bygglagen (PBL) om att ha kännedom om vilka 

farliga ämnen som förekommer innan rivning påbörjas, samt 

arbetsmiljöverkets regler om en säker arbetsmiljö.  

 

Farliga ämnen som kan förväntas finnas i material i äldre byggnader är framför allt 

asbest och PCB och det är dessa ämnen som har varit i huvudfokus under 

inventeringen. Både asbest och PCB bör fasas ut ur kretsloppet på grund av sina miljö- 

och hälsoskadliga egenskaper. Asbest kan vid felaktig hantering leda till bland annat 

lungcancer. PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som anrikas i 

näringskedjan när de kommer ut i miljön. PCB har skadliga effekter på både människor 

och djur. 

AFRY reserverar sig för eventuell förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i material 

dolda inne i konstruktion eller förekommande på andra svårtillgängliga platser. 
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3. Objektsbeskrivning 
Objektet utgörs av en byggnad vars lokaler det bedrivs bilverkstad och 

restaurangverksamhet. Byggnadens uppföringsår är okänt, men har funnits på platsen 

sedan åtminstone ca 1960 enligt historiska flygfoton. Bygglovshandlingar från 1964 

indikerar att byggnaden uppfördes under första halvan av 1960-talet. Byggnaden 

utgörs av ett plan med källare/krypgrund under betongplatta. Fasaderna utgörs av 

träpanel. Stommen är i armerad betong. Tak utgörs av kopparplåt. Lufttillförsel sker 

genom mekanisk ventilation. Uppvärmning sker genom vattenburen värme samt 

luftvärmepumpar. 

3.1 Regelverk 

Följande regelverk och normer kan behöva beaktas i samband med miljöinventering 

och rivning:- 

Regelverk 

- Miljöbalken (1998:808) 

- Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

- Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

- Avfallsförordningen (SFS 2020:614) 

- Arbetsmiljöverkets förskrifter om asbest (AFS 2006:1) 

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hygieniska gränsvärden (2018:1) 

- Förordningen (SFS 2007:19) om PCB m.m. 

- Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet 

och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret (NFS 2020:5) 

Övriga riktvärden och normer 

För föroreningshalter i kork och betong har jämförelse av uppmätta halter av alifater, 
aromater, PAH och metaller gjorts med Naturvårdsverkets riktvärden för känslig 
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM), avsedda för 
föroreningshalter i jord (NV 5976) och Avfall Sveriges riktlinjer för FA (rapport 

2019:01). Riktvärdena för KM och MKM är ej helt applicerbara för betong eller kork, 
men används för vägledande jämförelse. 
 
För närvarande finns det i Sverige inga rikt- eller gränsvärden gällande klorparaffiner i 
byggnadsmaterial/avfall. Klorparaffiner har miljö- och hälsofarliga egenskaper likt PCB 

och är upptagna i EU:s POP-förordning (förordning om långlivade organiska 

föroreningar). Byggnadsmaterial/avfall med innehåll av klorparaffiner över 2 500 

mg/kg ska hanteras som farligt avfall. Material med halter över 10 000 mg/kg ska 

skickas för destruktion (Fortum Waste Solutions i Kumla). 

4. Genomförande av miljöinventering 
Miljöinventeringen utfördes 2022-10-03 av personal från AFRY och COWI genom 

okulär besiktning samt provtagning. Totalt uttogs 4 prover med avseende på asbest, 1 

prov med avseende på PCB, 1 prov på kork avseende alifater, aromater och PAH samt 

3 prov på betong avseende metaller, alifater, aromater och PAH. Skiss över var 

samtliga prover är uttagna redovisas i Bilaga 1, Ritning över placering av uttagna 

prover. 

Miljöinventeringen har utförts i tillämpliga delar i enlighet med Byggföretagens 

uppdaterade skrift Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning från 2019 

samt Naturvårdsverkets rapport 5491, Förorenade byggnader.  
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Miljöinventeringen har utförts med inriktning på att identifiera byggnadsmaterial med 

fokus på material som innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen samt som kan 

klassas som farligt avfall. Misstänkt material har i den mån det varit möjligt provtagits 

för verifiering. I de fall där misstänkta material provtagits har identiska material på 

andra platser fått representeras enligt analysresultaten från de uttagna proverna.  

Exempel på sökta material som skulle kunna innehålla miljö- och hälsoskadliga ämnen 

anges nedan i Tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på sökta material som kan innehålla miljö- och hälsoskadliga ämnen. 

Sökta material Ämne 

Isolering, plastmattor, mjukfogar, 
ventilationstätningar, kondensfilter, fix och fog i 
kakel samt klinker och fönsterbrädor. 

Asbest 

Mjukfogar, väggfärg, flytgolv, isolerrutor/fönster PCB 

Färg och blydiktningar Bly 

Elektronik Metaller 

Kylanläggningar, CFC-isolering Freoner 

Betong Metaller, PAH, olja 

 

Inventeringen har utförts som en delvis förstörande inventering, vilket innebär att 

åverkan på bland annat golv, fogar samt kakel och klinker har utförts i den omfattning 

att tillräcklig mängd prov har kunnat uttas. Dock har ingen håltagning i vägg- och 

takkonstruktioner utförts då verksamhet fortfarande pågår. Fokus vid denna 

inventering har främst legat på att översiktligt okulärt undersöka tillgängliga material 

och installationer.  

Prover för asbestanalys förpackades i etiketterade aluminiumklädda zip-påsar. 

Verktygen har rengjorts innan och efter provtagningen för att minimera risken för 

kontaminering av proverna.  

Material som misstänktes innehålla PCB uttogs med verktyg och rengöring av verktyg 

mellan provtagning utfördes med aceton. Avfall slängdes i enskild behållare/påse. 

Provet paketerades i etiketterade aluminiumklädda zip-påsar. 

Samtliga uttagna prover skickades till ALS Scandinavia AB, vilket är ackrediterade 

laboratorium för valda analyser.   
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6. Resultat 
Nedan redovisas resultaten från samtliga analyserade prover. Placeringen av uttagna 

prover finns redovisade på ritning i Bilaga 1, Ritning över placering av uttagna prover. 

Där prover uttogs för analys finns det ett fotografi kopplat, som återfinns i Bilaga 2, 

Fotobilaga. I Bilaga 3, Avfallshanteringsplan, redovisas hur vanligt förekommande (och 

påträffade) material och armaturer ska hanteras. I Bilaga 4, Analysrapporter, återfinns 

samtliga analysrapporter i sin helhet. 

6.1 Asbest 

I tabell 2 redovisas samtliga uttagna prover med avseende på asbest i byggnaden och 

dess fasader. Enligt analysresultaten kan det konstateras att ett av fyra asbestprov 

påvisade förekomst av asbest (22AF02). 

Foto-ID i tabellen är kopplat till foto-ID som återfinns i Bilaga 2, Fotobilaga. 

Tabell 2. Redovisning av uttagna prover och analysresultat avseende asbest. 

Prov id. Foto 

id. 

Material Provtagningslokal Förekomst 

22AF02 2 Rörisolering F.d. pannrum, 

restaurang 

Asbest påvisad 

22AF03 3 Fönsterkitt Träfönster, bilverkstad Asbest ej påvisad 

22AF04 4 Fönsterkitt Träfönster, bilverkstad Asbest ej påvisad 

22AF08 8 Fönsterkitt Träfönster, restaurang Asbest ej påvisad 

 

Branddörrar av varierande ålder har noterats i nu inventerade lokaler, se Figur 3. 

Branddörrarna var av äldre karaktär. Dessa misstänks kunna innehålla asbest i 

låskistan eller fritt i dörrpartiet. 

 
Figur 3: Branddörr intill förråd. Bildkälla: AFRY 2022-10-03. 
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Äldre ventilationskanaler har påträffats tillsammans med nyare ventilation, se Figur 4. 

Äldre ventilationskanaler (före 1982) kan innehålla asbesthaltigt material.  

  

Figur 4: Ventilationsaggregat (t.v.) och spirorör i förråd (t.h.). Bildkälla: AFRY 2022-10-03. 

 

Rörisolering och rörböjar (ca 22 st) med misstänkt asbesthaltigt innehåll noterades 

bland annat i det f.d. pannrummet i restaurangdelen och i förrådet i den norra delen 

av byggnaden, se Figur 5. Uttaget prov påvisade förekomst av asbest. Flera av 

rörböjarna var skadade och behöver åtgärdas snarast, då råvaror förvarades i 

rummet. Det går inte att utesluta att det även kan finnas äldre rörisolering inbyggt i 

bland annat innertak. 

  
Figur 5: Rörisolering med asbesthaltigt innehåll i f.d. pannrummet. Bildkälla: AFRY 2022-10-03. 

 

Kakel påträffades i restaurangdelen, se Figur 6. Kaklen har främst varit av nyare 

karaktär, uppsatt för ca 2-3 år sedan. Prov har ej uttagits. Stora delar av byggnadens 

golv utgjordes av ett gjutet klinkergolv, se Figur 6. Gjutna klinkergolv innehåller ej 

asbest i fix eller fog. Prov har ej uttagits. 



 

 

RAPPORT  

 

Miljöinventering, Femman 43, Borås Stad  Sida 11 (19) 

  
Figur 6: Exempel på kakel i restaurangen (t.v.). Exempel på klinkers i bilverkstaden (t.h.). 

Bildkälla: AFRY 2022-10-03. 

 

6.2 PCB 

Under miljöinventeringen påträffades inga fogar som misstänktes innehålla PCB i 

väggar eller runt fönster och i fasader. Ett mjukare fönsterkitt på ett träfönster vid 

restaurangdelen provtogs och analyserades för PCB (22AF08), se Figur 7. Analys 

påvisade ej förekomst av PCB eller klorparaffiner, se tabell 3. 

 

 
Figur 7: Provtaget fönsterkitt på nordvästra fasaden av byggnaden. Bildkälla: AFRY 2022-10-03. 

Tabell 3. Redovisning av uttagna prover och analysresultat avseende PCB. 

Prov id. Foto 
id. 

Material Provtagningslokal Förekomst 

22AF08 8 Fog/tätning Nordvästra fasaden, 
restaurangdelen 

PCB ej påvisad 

 

Foto-ID i tabellen är kopplat till foto-ID som återfinns i Bilaga 2, Fotobilaga. 
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Lysarmaturer av varierande ålder noterades i samtliga lokaler, se Figur 8. 

Lysarmaturer med äldre kondensatorer tillverkade före år 1987 kan innehålla PCB. 

  
Figur 8: Exempel på äldre lysrörsarmaturer. Bildkälla: AFRY 2022-10-03. 

 

Påträffade fönster i fasad utgörs främst av en blandning av isolerglasfönster märkta 

som ”Emmaboda 80”, och träfönster, se Figur 9. Omärkta fönster noterades i 

restaurangdelen, men ska enligt uppgift vara nya (ca 7 år gamla) då dessa krossades 

ett flertal gånger vid upprepade inbrott under 2000-talet. Märkta isolerglasfönster 

misstänks ej innehålla PCB-haltig isolering. Träfönster innehåller ej PCB-haltig 

isolering. Fönster noterades även i höjd med taket i bilverkstaden, vilka ej kunde 

inventeras då de satt på hög höjd. Dessa fönster kan eventuellt innehålla PCB-haltig 

isolering, men bedöms troligen utgöras av träfönster. 

  
Figur 9: Nyare isolerglasfönster (t.v.) och äldre träfönster (t.h.). Bildkälla: AFRY 2022-10-03. 

 

6.3 Generella iakttagelser genom okulär besiktning 

6.3.1 Elavfall 

Lysrörs- och andra lamparmaturer finns i normal omfattning i byggnaden och 

konstruktionerna och dessa kan innehålla diverse tungmetaller. Lysrörsarmaturer har 

även påträffats i krypgrunden under byggnaden. Äldre lysrörsarmaturer kan ha 

kondensatorer som innehåller PCB. 

Inom byggnaden finns främst nyare elektrisk utrustning, se Figur 10, samt tillhörande 

kablage. Äldre, tjocka kablar kan innehålla PCB-haltig olja. Sådana kablar noterades i 
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ett elrum på den norra sidan av byggnaden, se Figur 10. Både elektriska anordningar 

och kablage kan innehålla metallrika komponenter. 

  
Figur 10: Exempel på elektrisk utrustning som förekommer i byggnaden. I bilden till vänster 

noteras en tjockare kabel. Bildkälla: AFRY 2022-10-03. 

6.3.2 Köldmedium och freonhaltigt material 

Hantering av köldmedium till kylanläggningar noterades vid den norra fasaden, se 

Figur 11. I anläggningen används köldmedium R407C. En äldre anläggning noterades 

monterad i taket på utsidan, se Figur 11. Det är oklart om denna innehåller något 

köldmedium. Då förrådet där ventilationsanläggningen noterades tidigare användes 

som kylrum går det inte att utesluta att isolering i form av t. ex cellplast kan 

förekomma. Cellplast kan innehålla freon, som är ett klimatskadligt ämne och påverkar 

ozonlagret.  

  
Figur 11: Exempel på kylanläggningar på den norra delen av byggnaden. Bildkälla: AFRY 2022-

10-03. 

6.3.3 Bromerade flamskyddsmedel 

I det f.d. pannrummet i restaurangdelen samt intill kylanläggningen på den norra 

delen av byggnaden noterades svart rörisolering intill köldutrustningen, se Figur 12. 

Svart rörisolering (t. ex Armaflex) kan innehålla bromerade flamskyddsmedel. I 

förrådet på den norra sidan av byggnaden noterades grå cellgummiisolering. Det är 

oklart om denna innehåller bromerade flamskyddsmedel men bör hanteras som det 

tills motsatsen är bevisad. 
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Figur 12: Förekomst av svart rörisolering i f.d. pannrummet (t.v.) och grå rörisolering i förrådet 

(t.h.). Bildkälla: AFRY 2022-10-03. 

6.3.4 Fukt och mögel 

Fuktskador och mögelpåväxt noterades i kompressorrummet intill bilverkstaden, se 

Figur 13.  

  
Figur 13: Mögelpåväxt i kompressorrummet intill bilverkstaden. Bildkälla: AFRY 2022-10-03. 

6.3.5 Tryckimpregnerat trä 

Trä förekommer i bland annat reglar, takkonstruktioner och fasaden, se Figur 14. 

Målat trä bedöms ej vara impregnerat. 
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Figur 14: Målad träpanel vid norra fasaden. Bildkälla: AFRY 2022-10-03. 

6.3.6 Tungmetaller 

Äldre termometrar har noterats i det f.d. pannrummet, se Figur 15. Dessa kan bland 

annat innehålla kvicksilver eller andra metallrika komponenter. 

 
Figur 15: Äldre termometrar i det f.d. pannrummet. Bildkälla: AFRY 2022-10-03. 
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6.3.7 Övrigt 

En svag doft av drivmedel/lösningsmedel noterades i kompressorrummet intill 

bilverkstaden. Kemikalier förvarades i ett förråd i bilverkstaden, se Figur 16. Vid 

avetablering ska dessa kemikalier hanteras som farligt avfall. I samma förråd 

noterades även en gammal fågelbur, med eventuell fågelspillning på golvet.  

  
Figur 16: Förvaring av kemikalier i bilverkstaden (t.v.) och fågelbur i samma utrymme (t.h.). 

Bildkälla: AFRY 2022-10-03. 

 

En källare/krypgrund ska finnas under byggnaden. Enligt ägaren av bilverkstaden ska 

denna vara vattenfylld. Inventering har därmed ej varit möjlig. Mindre oljespill har 

noterats på golvet i bilverkstaden. Då betongen under klinkergolvet utgörs av ett 

poröst material går det inte att utesluta att olja kan ha trängt igenom ned till 

källaren/krypgrunden. 

 

Isolering i väggarna utgjordes av kork, se Figur 17. Uttaget prov påvisade höga halter 

av alifater och aromater, samt halt av PAH-H över koncentrationsgränsen för farligt 

avfall (FA). 
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Figur 17: Korkisolering i vägg i bilverkstaden. Bildkälla: AFRY 2022-10-03.  

 

Betong provtogs i kompressorrummet, i bilverkstaden samt i rampen in till 

bilverkstaden, se Figur 18. Uttagna prov påvisade halt av alifater över riktvärdet för 

MKM i prov 22AF05 och 22AF07 samt halt av barium över KM i prov 22AF06. Halt av 

sexvärt krom understeg riktvärdet för KM i jord. 

 

   
Figur 18: Provtagen betong i kompressorrummet (t.v.), bilverkstaden (mitten) och rampen 

(t.h.). Bildkälla: AFRY 2022-10-03. 

7. Diskussion 
Det påträffades totalt grovt räknat ca 22 st rörböjar med asbestinnehåll i byggnaden. 

Prov på flera sorters fönsterkitt har ej påvisat förekomst av asbest. Förekomst av 

asbest i eventuella dolda fogar bedöms vara liten, men kan inte helt uteslutas. 

Golvmattor som noterades i lokalerna var av nyare karaktär och innehåller ej asbest. 

Asbest misstänks kunna förekomma generellt i äldre ventilationskanaler i byggnaden. 

Det går heller inte att utesluta att äldre branddörrar kan innehålla asbesthaltigt 

material. Dessa branddörrar ska hanteras som asbestinnehållande tills motsatsen är 

bevisas. Fix och fog i kakel har ej provtagits då det utgjorts av nyare kakel. 
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Entreprenör bör vara uppmärksam på eventuell asbestförekomst i äldre 

ventilationskanaler och aggregat i samband med demontering. Om misstanke 

föreligger om förekomst bör prov uttas för verifiering. Material med innehåll av asbest 

ska föregås av asbestsanering av behörig rivningsentreprenör och i enlighet med 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:1). Detta för att förhindra spridning och 

exponering av asbesthaltigt damm. Avfall med asbest ska hanteras som farligt avfall 

(Avfallsförordningen SFS 2020:614). 

Provtagna fogar har ej påvisat förekomst av PCB eller klorparaffiner. Fönstren runt om 

byggnaden utgörs av både nyare och äldre isolerglas samt träfönster. Inga misstänks 

innehålla PCB. Uppmärksamhet ska dock hållas för eventuella isolerglasfönster som ej 

kunnat inventeras (t. ex fönster i taket), då datummarkeringar till och med 1973 

(1975 för utländska fönster) eller omärkta fönster anses innehålla PCB. Äldre 

lysrörsarmaturer med kondensatorer tillverkade innan 1987 som förekommer i 

byggnaden ska hanteras hela och som elavfall (farligt avfall). Förekomst av eventuella 

isolerglasrutor och förekomst av äldre lysrörskondensatorer som misstänks innehålla 

PCB ska meddelas till tillsynsmyndigheten enligt PCB-förordningen. 

Prov uttaget på kork har påvisat höga halter av alifater och aromater, samt halt av 

PAH-H över koncentrationsgränsen för FA. Samtlig kork bör hanteras som farligt avfall 

och transporteras till godkänd mottagningsanläggning. 

Prov på betong påvisade halt av alifater över riktvärdet avseende MKM samt 

metallhalter över riktvärdena avseende KM för jord. Halt av sexvärt krom understeg 

tillämpade riktvärden. Då riktvärdena inte kan tillämpas rakt av för betong används de 

mer som en vägledning för korrekt hantering och sortering på mottagningsanläggning 

snarare än som underlag för t. ex krav på sanering eller möjlighet till återanvändning 

som fyllnadsmaterial. Om betongen avses att kunna återanvändas i anläggningssyfte 

bör laktester utföras för att möjliggöra vidare riskbedömning. 

Inom byggnaden förekommer elektronik som ska hanteras enligt försiktighetsprincipen 

som farligt avfall. Endast fackmän som har tillstånd får demontera elektrisk utrustning. 

El-avfallet bör ej demonteras utan sändas hela till godkänd förbehandlare/mottagare 

om det inte går att återanvända för att undvika spill/läckage och exponering av miljö- 

och hälsofarliga ämnen. 

Påträffade kylanläggningar på norra fasaden innehåller köldmedium. Dessa enheter 

ska vid avlägsnande lämnas som hela kollin till godkänd förbehandlingsanläggning. I 

första hand bör möjlighet undersökas om anläggningarna kan återanvändas. Påträffat 

äldre kylrum i norra delen av byggnaden misstänks kunna innehålla freonhaltigt 

material i väggkonstruktionerna. Materialet ska vid rivning lämnas till godkänd 

mottagningsanläggning för destruktion, ej deponering. 

Svart rörisolering som bedöms kunna innehålla bromerade flamskyddsmedel har 

påträffats i f.d. pannrummet samt intill kylanläggning på den norra fasaden av 

byggnaden. Grå rörisolering har noterats i förrådet i den norra delen av byggnaden. 

Bedömningen är att all cellgummiisolering kan innehålla bromerade flamskyddsmedel 

och ska hanteras som sådant tills motsatsen är bevisad. Det går inte att utesluta att 

cellgummiisolering kan förekomma inbyggt i konstruktionen. 

Målat trä noterades i vissa fasadkonstruktioner. Målat trä innehåller ej några miljö- 

och hälsofarliga ämnen och ska vid en rivning sorteras som brännbart för 

energiåtervinning. Eventuellt impregnerat trä som kan förekomma i reglar, 

takkonstruktioner etc. ska vid en rivning hanteras som farligt avfall och transporteras 

till godkänd mottagningsanläggning för miljömässigt korrekt hantering. 
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Vid rivning av nu inventerade lokaler ska material som inte innehåller miljö- och 

hälsofarliga ämnen samt tekniska installationer omhändertas för återanvändning i så 

stor utsträckning som möjligt för att begränsa mängden material som går iväg för 

destruktion eller deponering. 

För övrig hantering av miljö- och hälsofarliga material enligt lagkrav och branschnorm, 

se Avfallshanteringsplanen i Bilaga 3. 

8. Rekommendationer 
Då nu utförd inventering varit av översiktlig karaktär går det inte att utesluta att 

asbest eller PCB kan förekomma inbyggt i byggnaden (t.ex. eventuella dolda fogar, 

ventilationskanaler m. m.). Entreprenören ska i samband med rivning vara 

uppmärksam på och ha beredskap för eventuella asbest- eller PCB-förekomster i 

byggnaden som kan framkomma vid en rivning. Om byggnadsmaterial som misstänks 

kunna innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen påträffas under rivningsarbeten kan 

miljökontrollant tillkallas för ytterligare provtagning och bedömning. Analyser 

rekommenderas för att fastställa innehåll av miljö- och hälsofarliga ämnen. 

Om fuktskadat byggmaterial påträffas i form av t.ex. gipsväggar eller isolering skickas 

detta för destruering. Fuktskadat trä som påträffats skickas till förbränning för 

energiåtervinning. Förekomst av mögelsvampangrepp på materialen fordrar erforderlig 

skyddsutrustning vid hantering av materialen för att minimera exponering av 

svampfragment och -sporer. 

 

9. Upplysning 
Denna rapport utgör ingen garanti för att miljö- och hälsostörande ämnen och material 

inte förekommer utöver vad som anges, t.ex. inbyggda eller på annat sätt dolda i 

konstruktionen. Enligt upplysningsplikten i Miljöbalkens 10 kap 11§ bör denna rapport 

delges tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen Borås Stad) då farligt avfall i form av 

bland annat asbest, bromerade flamskyddsmedel, kork, kemikalier och elavfall 

förekommer i byggnaden. 

Då asbesthaltigt material påträffats ska, innan åtgärder med att avlägsna asbesthaltigt 

material påbörjas, en anmälan ske till Arbetsmiljöverket enligt 17§ i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest och allmänna råd om tillämpningen av 

föreskrifterna, AFS 2006:1. 

Eftersom det förekommer miljö- och hälsoskadliga ämnen i byggnaden ska det enligt 

Plan- och bygglagen 10 kap 6§ finnas en kontrollplan för hantering av avfall och farligt 

avfall. Denna presenteras i Bilaga 3. Då det förekommer farligt avfall inom byggnaden 

ska detta sorteras ut i respektive fraktion och omhändertas separat. Allt farligt avfall 

ska journalföras med avseende på mängd, slag, transportör samt vilken 

mottagningsanläggning avfallet transporterats till. Från den 1 november 2020 ska 

verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till det nya 

avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Transportdokument ska upprättas för varje 

transport med farligt avfall. Den som lämnar avfallet har skyldighet att kontrollera att 

transportör och mottagningsanläggning har det tillstånd som krävs för hantering av 

farligt avfall. 



 

 

 

 

BILAGA 1 Ritningar 



F.d. pannrum

Förråd

Bilverkstad

Kompressor
rum

WC

Bilaga 1* 22AF01, kork, 
alifater > MKM, 
PAH > FA

22AF02, rörisolering, asbest 
påträffad

22AF03, fönsterkitt, asbest ej 
påträffad

22AF04, fönsterkitt, asbest ej 
påträffad

22AF06, betong, barium > KM 

22AF05, betong, alifater > MKM

22AF07, betong, låga halter 
metaller och oljekolväten

22AF08, fönsterkitt, asbest ej 
påträffad

*Skiss över byggnad, 
exakt utformning skiljer 
sig åt i verkligheten
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BILAGA 2  

FOTODOKUMENTATION 

KUND: COWI AB 

 

OBJEKT: 

Femman 43 

PROJ.NR: 

D0083957 

DATUM BILDER: 

2022-10-03 

 

 

Foto: 1   

 

Beskrivning:  

Lokal: Bilverkstad 

Prov på kork, prov-ID 

22AF01. Höga halter 

oljekolväten och PAH. 

 

 

Foto: 2  

 

Beskrivning:  

Lokal: Restaurang, f.d. 

pannrum. 

Prov på rörböj, prov-ID 

22AF02. Asbest 

påträffad. 
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FOTODOKUMENTATION 

KUND: COWI AB 

 

OBJEKT: 

Femman 43 

PROJ.NR: 

D0083957 

DATUM BILDER: 

2022-10-03 

 

 

Foto: 3  

 

Beskrivning:  

Lokal: Träfönster, 

bilverkstad. 

Prov på fönsterkitt (vit), 

prov-ID 22AF03. Asbest ej 

påträffad.  

 

Foto: 4  

 

Beskrivning:  

Lokal: Träfönster, 

bilverkstad. 

Prov på fönsterkitt (brun), 

prov-ID 22AF04. Asbest ej 

påträffad. 
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FOTODOKUMENTATION 

KUND: COWI AB 

 

OBJEKT: 

Femman 43 

PROJ.NR: 

D0083957 

DATUM BILDER: 

2022-10-03 

 

 

Foto: 5  

  

Beskrivning:  

Lokal: Kompressorrum, 

verkstad, bilverkstad 

Samlingsprov på betong 

(porös), prov-ID 22AF05. 

Halt av alifater > MKM  

 

Foto: 6  

 

Beskrivning:  

Lokal: Kompressorrum, 

bilverkstad 

Prov på betong (hård), 

prov-ID 22AF06. Halt av 

barium > KM 
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FOTODOKUMENTATION 

KUND: COWI AB 

 

OBJEKT: 

Femman 43 

PROJ.NR: 

D0083957 

DATUM BILDER: 

2022-10-03 

 

 

Foto: 7  

 

Beskrivning:  

Lokal: Ramp, bilverkstad 

Prov på betong (hård), 

prov-ID 22AF07. Halt av 

alifater > MKM 

 

Foto: 8  

 

Beskrivning:  

Lokal: Träfönster, 

restaurang. 

Prov på fönsterkitt, prov-

ID 22AF08. Asbest eller 

PCB ej påträffad. 
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Projekt id. D0081947 Bilaga 3. Lista över farligt avfall och specialavfall

Avfallsplan för Rud Femman 43

Upprättad av: Erik Garbe Sida 1



Projekt id. D0081947 Avfallsplan - Bilaga 3

Fastighet: Femman 43

Ämne Material /produkt Mängd/förekomst Avfallskod Hantering enligt lagkrav Hantering enligt branshnorm Övrigt

Aerosoler Sprayburkar 08 01 11* (färg)

08 05 01* 

(skum)

Farligt gods Brandfarligt

Arsenik Tryckimpregnerat virke Kan förekomma 17 02 04* Kräver inga särskilda 

skydd/åtgärder vid hantering.

Allt impregnerat virke hanteras som FA

Asbest 

(generellt)

Akustikplattor

Branddörrar

Dragskåp

Bromsbelägg

Eternitskivor

Internit

Fogar

Isolering

Färg

Fönsterbänkar

Gnistskydd

Golvmattor

Sprutasbest

Kakel/klinkers/fog/fix

Avjämningsmassor

Svartlim

Rörböjar (ca 22 st) 17 06 01*

Akustikplattor, 

isolering                                                         

16 01 11*

(brombelägg, 

hiss)

17 06 05*

(eternitskivor

Asbest definieras i AFS. 

Observera arbetsmiljö-kraven! 

Lagkrav vid hantering se AFS 

2006:01 med eventuella ändringar. 

Vid risk för frigörande av fibrer 

skall saneringsområdet ha luftsluss 

och Undertrycks-ventilation. 

Asbestmaterial förpackas i slutna 

och 

täta behållare vilka skall vara 

märkta.  För yrkesmässig transport 

av asbestavfallkrävs tillstånd

Hårda skivmaterial o d demonteras och 

paketeras hela om möjligt. Limmer och 

färger slipas och dammet sugs upp med 

dammsugare.  

Grundregeln för lösare asbestprodukter 

är att de slipas/ monteras ned och sugs ut 

till en sluten container.  I andra hand rivs 

materialet ner och förpackas i säckar.

Deponi

Arbetsmiljökraven 

innebär bl a krav på 

utbildning, krav på 

förhindrande av spridning 

av fibrer.Asbest skall om 

möjligt hanteras utan 

förstörande 

Asfalt >1 000 mg 

PAH16, FA:    17 

03 01*.    <1 

000 mg PAH16          

17 03 02

Hantering beror på PAH16-halt samt 

stadgar och rekomendationer från 

respektive kommun. 

Blymönja Målat stål /blästersand 12 01 16*,       

12 01 20*            

08 01 17*

Hanteras som farligt avfall AFS 1992:17 råder vid 

blyhalter >1 %.

Bly, metalliskt Bly i elkablar Kan förekomma i äldre 

kablage

17 04 11 El-avfall, förbehandlas Blykablar sorteras ut på plats och lämnas 

till godkänd förbehandlings-anläggning

Materialåtervinning

Bly, metalliskt Skarvar/blydiktning 17 04 03 Gjutjärns stammar med bly 

sorteras som metallskrot. För 

vidare bearbetning hos mottagare

Lämnas tillsammans med rören till 

godkänd mottagare.  

Materialåtervinning

Upprättad av: Erik Garbe Sida 2
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Fastighet: Femman 43

Ämne Material /produkt Mängd/förekomst Avfallskod Hantering enligt lagkrav Hantering enligt branshnorm Övrigt

Blyföreningar Batterier 16 06 01* Förordning om batterier 1997:645, 

11 § om returer, 22 § om 

transporter

Lämnas för transport av entreprenör med 

tillstånd.

Materialåtervinning

Blyföreningar Kakel/klinkers/glasyr/ kitt 17 01 03 I vissa fall tillämpas MKM/KM/FA. Kakel och klinker klassas ej som inerta 

massor och får ej användas för att fylla ut 

mark med utan skall transporteras till 

godkänd mottager.

Blyföreningar Glödlampor 17 02 03 Se PVC

Blyföreningar PVC-rör Kan förekomma 17 02 03 Se PVC

Bromerade 

flamskydds-

medel

Cellgummiisolering (svart) Förekommer i f.d. 

pannrum och intill 

kylanläggning

17 06 03* Produkter märkata ”NH” är ej FA. Armaflex 

märkt med AF eller omärkt isolering 

innehåller brom och klassas som farligt 

avfall. Om demontering är lätt, separera 

isoleringen, annars lämnas allt som FA.

Förbränning i 

godkänd anläggning

Bromerade 

flamskydds-

medel

Cellgummiisolering (vit 

mjuk isolering)

17 06 03* / 17 

06 04*

Frigolit hanteras som brännbart Förbränning i 

godkänd anläggning

CFC, HCFC, HFC Kyl och frysenheter Förekommer på norra 

fasaden

16 02 11* (om 

kasserad 

utrustning som 

innehåller HCFC 

eller CFC)             

14 06 01* (om 

HCFC eller CFC)

El avfall Sorteras separat. Hanteras som lösa kollin 

och lämnas till godkänd 

förbehandlingsanläggning. Det 

förekommer tre typer av köldmedier: 

R134a, isobutan (R600) och CFC. R134a 

bidrar till ökad växthuseffekt. Gamla Kyl- 

och frysar, tillverkade före januari 1995, 

kan innehålla freonet CFC. 

Vid utrivning av  dessa gamla kyl- och 

frysar får freonet inte läcka ut i naturen.

Producentansvar för 

kyl- och frysskåp 

från 14 aug 2005.  

Upprättad av: Erik Garbe Sida 3
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Ämne Material /produkt Mängd/förekomst Avfallskod Hantering enligt lagkrav Hantering enligt branshnorm Övrigt

CFC Cellplastisolering. 

Finns t ex som 

markskivor, isolering i 

väggar och flytande golv, 

kyl- och frysskåp, 

kylrum. 

Kan förekomma i f.d. 

kylrum.

Brännbart Om osäkerhet betr. CFC-innehåll: ta prov 

för analys eller hantera som CFC. 

Grundregeln är att lämna materialet för 

destruktion av CFC i stället för deponering.  

Deponi ska undvikas! CFC läcker ut till 

miljön vid deponering. 

Destruktion av freon: 

www.freonatervinning.se

www.stenametall.se, 

www.kuusakoski.se 

Se även Fallstudie 

Hantering av freon-

innehållande 

isoleringsavfall 

(Litteratur och 

webbplatser i 

Handboken) 
Halon Brandsläcknings-

utrustning som innehåller 

halon 

Förekommer 16 05 04* Lämnas för destruktion

Kadmium Nickel- kadmiumbatterier 16 06 02* Förordning SFS 1997:645 om 

batterier 

Demontera eventuella batterier i armatur 

för nödbelysning och back-up för 

larmanläggningar före rivning. Bilbatterier 

och öppna nickelkadmiumbatterierska 

förvaras i syrafasta behållare och 

transporteras av godkänd transportör

transportör till godkänd mottagare. 

Kemikalier, 

diverse

Kemikalierester Förekommer 08 01 11* för 

färg och 

lösningsmedel 08 

01 12 för övrigt

Om förpackningen är märkt 

medfarosymbol/farobeteck-ning 

ska det hanteras som farligt avfall. 

Även äldre omärkta kemiska 

produkter 

som inte kan identifieras är farligt 

avfall.  

Grundregeln är att alla kemikalierester 

hanteras som FA. 

Endast rena förpackningar kan lämnas till 

materialåtervinning. 

Upprättad av: Erik Garbe Sida 4
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Ämne Material /produkt Mängd/förekomst Avfallskod Hantering enligt lagkrav Hantering enligt branshnorm Övrigt

Klorparaffiner Fog, golvmatta 17 09 03* Saneras och hanteras separat. 

Material med 2 500 mg/kg eller 

mer är FA. 

Farligt gods om > 2 500 mg/kg. 

Vid halter av SCCP > 10 000 

mg/kg ska materialet förbrännas 

genom så kallad "irreversibel 

omvandling" i Fortum Waste 

Solutions anläggning i Kumla

OBS arbetsmiljökrav vid sanering, 

flera AFS. 

Saneras av företag med särskild 

kompetens. 

Koppar metallisk Kopparkabel Förekommer 17 04 11 El avfall Kabel utan farliga ämnen sorteras separat 

och lämnas till godkänd kabelgranulerare 

eller till en metallskrot som får hantera 

el-avfall. 

Metallåtervinning

Koppar metallisk Kopparrör och plåt Kopparplåt på tak 17 04 01 Sorteras som metall Metallåtervinning

Kvicksilver Avlagringar i avloppsrör 

och vattenlås.

17 09 01* Sanering är 

efterbehandlingsåtgärd, 

kräver anmälan. 

Sanering ska utföras av behörigt företag: 

Omfattning, typ av ledning och dess skick 

avgör val av saneringsmetod. 

Högtrycksspolning av ledningarna med 

uppsamling och rening av spolvatten kan 

vara lämpligt. 
Kvicksilver Komponenter i fasta 

installationer som inte 

omfattas av 

producentansvar 

Termometrar 16 02 13* / 16 

02 15* farliga 

komponenter 

som avlägsnats 

från kasserad 

utrustning

El-avfall Sortera om möjligt ut de komponenter som 

innehåller kvicksilver och var extra 

försiktig med dessa. Komponenter med 

kvicksilver som riskerar att gå sönder 

demonteras och tas omhand separat.  

Lämnas till godkänd 

förbehandlingsanläggning.

Se Naturvårdsverkets 

rapport 5279, Hitta 

kvicksilver i tekniska 

varor och produkter. 

Kvicksilver Lysrör, glimtändare I normal omfattning. Ca 

40 st

20 01 21* El-avfall Sorteras separat och lämnas till godkänd 

förbehandlingsanläggning. 

Producentansvar

Lösull Lösull på tex vind AFS 2004:1 (syntetiska oorganiska 

fibrer) 

Specialavfall som kräver särskilda 

skyddsåtgärder och skyddsutrustning. EJ 

FA. 

Nickelkadmium 

batterier 

I t. ex 

nödutgångsbelysning

Kan förekomma 

Olja, 

Stenkolstjära 

m.m

Tex Kablar 17 04 10* El-avfall Sorteras separat, d v s även skilt från 

andra kablar, och lämnas till godkänd 

förbehandlingsanläggning. 

Upprättad av: Erik Garbe Sida 5



Projekt id. D0081947 Avfallsplan - Bilaga 3

Fastighet: Femman 43

Ämne Material /produkt Mängd/förekomst Avfallskod Hantering enligt lagkrav Hantering enligt branshnorm Övrigt

Olja Tex spillolja Tråg med oljefat 

noterades i bilverkstaden.

13 02 06* Sorteras som FA i täta kärl, 

förvaras inlåsta i väntan på 

transport 

Olja I maskin och dörrstängare Oljor: 

13 02 04* 

13 02 05* 

13 02 06* 

13 02 07* 

16 02 13* 

Oljan töms innan demontering om 

risk för spill. Annars sorteras 

avfallet som elskrot. Motorer med 

elkomponenter sorteras som 

elavfall för förbehandling 20 01 

35*. Se 

bilagor. 

Oljan töms innan demontering om risk för 

spill. Annars sorteras avfallet som el skrot. 

Motorer med elkomponenter 

sorteras som elavfall för förbehandling 20 

01 35*. Se bilagor. 

PAH Asfaltsbestrykning 

och asfaltspapp på 

tak 

Ej farligt avfall. 

Papp, kork, och 

frigolit sorteras 

som brännbart. 

Sorteras som brännbart Takpappen sorteras som brännbart

PAH Asfaltbestrykning 

på betonggolv 

Ej farligt avfall. Vid större mängder och vid höga halter av 

PAH kan det bedömas vara skäligt att slipa 

av ytskikt.

PAH Tex i kork FA-halter i kork Brännbart Sorteras som brännbart. Korken skall avskiljas från betongen om 

massorna skall klassas som rena. Ingen 

kork bör lämnas kvar i rivningsrester.

PCB Golvbeläggning typ 

Acrydur  

Ej farligt avfall, 

brännbart, 

beroende på 

resultat               

Saneras och hanteras separat. 

Material med 50 mg PCB per kilo 

eller mer är FA. 

Farligt gods om > 50 mg/kg. 

OBS arbetsmiljökrav vid sanering, 

flera AFS. 

Saneras av företag med särskild 

kompetens. Vid halter strax under 50 

mg/kg, kontakta den lokala 

miljömyndigheten ang lämplig hantering. 

Se vidare avsnitt 

”Hantering av vissa 

typer av avfall från 

rivning” i Handboken och 

www.sanerapcb.nu  

PCB Kablar med PCBhaltig

olja

Kan finnas 13 01 01* Sorteras och hanteras åtskilt från 

andra kablar. 

PCB Isolerrutor, som 

förseglingsmassa

Förekomst kan finnas i 

höjd med taket.

17 09 02* Farligt gods om > 50 mg/kg.  

OBS arbetsmiljökrav 

Demonteras och hanteras hela. Hänvisning, se PCB 

ovan. 

Se även Demontering 

och hantering av 

isolerrutor med PCB 

PCB Kondensatorer Flera äldre kondensatorer 17 09 02* / Lös 

kondensator: 16 

02 09*

El-avfall. Farligt gods om > 50 

mg/kg. Om läckande 

kondensatorer: även 

arbetsmiljökrav! 

Lysrörsarmaturer ska oavsett typ av 

kondensatorskickas till godkänd mottagare 

av elektriskt avfall för förbehandling inkl 

kondensator. Kondensatorer ska inte 

demonteras! 

Hänvisning, se PCB 

ovan. 

Upprättad av: Erik Garbe Sida 6



Projekt id. D0081947 Avfallsplan - Bilaga 3

Fastighet: Femman 43

Ämne Material /produkt Mängd/förekomst Avfallskod Hantering enligt lagkrav Hantering enligt branshnorm Övrigt

PCB Fogar PCB ej påträffad 17 09 02* Saneras och hanteras separat. 

Material med 50 mg PCB per kilo 

eller mer är FA. 

Farligt gods om > 50 mg/kg. 

OBS arbetsmiljökrav vid sanering, 

flera AFS. 

Saneras av företag med särskild 

kompetens.  Vid halter strax under 50 

mg/kg, kontakta den lokala 

miljömyndigheten ang lämplig hantering. 

Radioaktiva 

ämnen

Brandvarnare Noterades ej. 16 02 13* El-avfall. Statens 

strålskyddsinstituts,

författningssamling, 

föreskrifter rörande joniserande 

brandvarnare, SSI FS 2003:3. 

Regler finns för lagerhållning och 

märkning 

av förvaringsplats för kasserade 

brandvarnare. 

Brandvarnare ska hanteras hela och inte 

skadas. Lämnas till en godkänd 

förbehandlingsanläggning för el-avfall. 

Kontakta El-Kretsen för uppgifter om 

insamling. 

Se SSI FS 2003:3 telefon 

08-729 

71 00.  

Radioaktiva 

ämnen

Rökdetektorer 

m.m. 

För radioaktivt avfall gäller annan 

lagstiftning, avfallet har ej 

avfallskod. 

Rökdetektorer som kasserats är 

radioaktivt avfall och skall därför 

omhändertas enligt 13 § 

strålskyddslagen (SFS 1988:220)

Se märkningen om det är rök- eller 

värmedetektor. Ska ej lämnas till 

kommunens återvinningscentral. 

Returneras till producenten.  

Kontakta SSI (Svenska 

Strålskyddsinstituet) för aktuell 

information.

SSI, telefon 08-729 

71 00.  

Radon Blå lättbetong 17 09 04 Hanteras som specialavfall. Krossning. Ej användas som återfyllnad Kan läggas som 

fyllning på platser 

som inte ska bebyggas 

eller som fyllnads-massor 

på deponi 

Upprättad av: Erik Garbe Sida 7



Projekt id. D0081947 Avfallsplan - Bilaga 3

Fastighet: Femman 43

Ämne Material /produkt Mängd/förekomst Avfallskod Hantering enligt lagkrav Hantering enligt branshnorm Övrigt

Tungmetaller El-avfall: 

Produkter som 

omfattas av 

producentansvar: 

Armaturer, elektriska 

handverktyg,ITutrustning, 

kontorsapparater,

kyl- och frysenheter och 

andra vitvaror, 

telekommunikations-

utrustning m m 

Förekommer 20 01 21* om 

kvicksilver, 20 

01 23* om (CFC) 

klorfluor-

karboner,

 

20 01 35* om 

andra farliga 

Produkter som omfattas av 

producentansvar: tele/IT m m. 

Vissa tolkningssvårigheter finns. 

De produkter som omfattas av 

producentansvar

lämnas enligt producentens 

anvisningar. 

Övrigt får sorteras som elavfall. 

www.el-kretsen.se.  

Hantera vitvaror som lösa kollin, annat 

placeras i burar (t ex småapparater) eller 

mindre kärl. Vitvaror skall redovisas som 

styck i avfallsmängder ej i ton. 

Ljuskällor demonteras ur armaturer, i 

övrigt demonteras inga komponenter, 

armaturen sorteras sedan som elavfall. 

Ljuskällor sorteras lämpligen som lysrör, 

kompaktlysrör, kvicksilver- och 

natriumlampor

samt glödlampor. Neonrör bör sitta kvar i 

armaturen. Beträffande hantering av CFC 

se CFC i listan ovan.

Se förordning

(2005:209) om 

producentansvar för 

elektriska och elektroniska 

produkter 

Tungmetaller El-avfall: Fasta 

installationer och 

maskiner som inte 

omfattas av 

producentansvar: 

T ex tryckvakter, 

flödesmätare, reläer 

och kontaktorer, 

manometrar, el- 

och elektronikcentraler,

motorer, apparater 

innehållande CFC m m. 

Förekommer 16 02 09*          

16 02 13*

Elavfall sorteras ut separat Hanteras varsamt, det yttre höljet får ej 

skadas. Sortera om möjligt ut de produkter 

som riskerar innehålla kvicksilver och var 

extra försiktig med dessa. Komponenter 

med kvicksilver som riskerar att gå 

sönder demonteras och tas omhand 

separat, se kvicksilver ovan. 

Beträffande hantering av CFC se CFC i 

listan ovan. 

Elkabel i 

mark 

innehållande 

PAH/PCB

El-avfall: Kablar 

som innehåller olja, 

stenkolstjära eller andra 

farliga ämnen: 

Kan finnas, ej utrett. 17 04 10* Farligt avfall. Sorteras skilt från andra 

kablar. 

Elkabel i 

byggnad 

innehållande 

tungmetaller 

El-avfall: Kabel i 

övrigt: Vanlig 

installations- och 

anslutningskabel 

Kan förekomma 17 04 11 El-avfall, kabelskrot Kabel utan farliga ämnen sorteras separat 

och skickas till godkänd 

kabelgranulerare eller till en metallskrot 

som får hantera el-avfall. 

Upprättad av: Erik Garbe Sida 8
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Analysresultat

22AF01ProvbeteckningMatris: BYGGNADSMATERIAL

Laboratoriets provnummer ST2231260-001

2022-10-03Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Alifatiska föreningar

alifater >C8-C10 S-ALIGMS01mg/kg 10.0<24.5 PRBM-OJ-21H----

alifater >C10-C12 S-SPIGMS06mg/kg 2026 PRBM-OJ-21H----

alifater >C12-C16 S-SPIGMS06mg/kg 20131 PRBM-OJ-21H----

alifater >C16-C35 S-SPIGMS06mg/kg 208990 PRBM-OJ-21H----

Aromatiska föreningar

aromater >C8-C10 S-SPIGMS06mg/kg 1.003.42 PRBM-OJ-21H----

aromater >C10-C16 S-SPIGMS06mg/kg 1.2431.5 PRBM-OJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener S-SPIGMS06mg/kg 1.019.9 PRBM-OJ-21H± 8.0

metylkrysener/metylbens(a)antracener S-SPIGMS06mg/kg 1.0140 PRBM-OJ-21H± 55.9

aromater >C16-C35 S-SPIGMS06mg/kg 1.0160 PRBM-OJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

naftalen S-SPIGMS06mg/kg 0.1000.880 PRBM-OJ-21H± 0.220

acenaftylen S-SPIGMS06mg/kg 0.100<0.100 PRBM-OJ-21H----

acenaften S-SPIGMS06mg/kg 0.100<0.300 PRBM-OJ-21H----

fluoren S-SPIGMS06mg/kg 0.1000.662 PRBM-OJ-21H± 0.166

fenantren S-SPIGMS06mg/kg 0.1006.37 PRBM-OJ-21H± 1.59

antracen S-SPIGMS06mg/kg 0.1000.683 PRBM-OJ-21H± 0.171

fluoranten S-SPIGMS06mg/kg 0.1002.67 PRBM-OJ-21H± 0.668

pyren S-SPIGMS06mg/kg 0.1004.22 PRBM-OJ-21H± 1.06

bens(a)antracen S-SPIGMS06mg/kg 0.0805.97 PRBM-OJ-21H± 1.49

krysen S-SPIGMS06mg/kg 0.08012.8 PRBM-OJ-21H± 3.19

bens(b)fluoranten S-SPIGMS06mg/kg 0.08010.2 PRBM-OJ-21H± 2.55

bens(k)fluoranten S-SPIGMS06mg/kg 0.0801.58 PRBM-OJ-21H± 0.394

bens(a)pyren S-SPIGMS06mg/kg 0.0806.66 PRBM-OJ-21H± 1.66

dibens(a,h)antracen S-SPIGMS06mg/kg 0.0806.43 PRBM-OJ-21H± 1.61

bens(g,h,i)perylen S-SPIGMS06mg/kg 0.1006.77 PRBM-OJ-21H± 1.69

indeno(1,2,3,cd)pyren S-SPIGMS06mg/kg 0.0804.78 PRBM-OJ-21H± 1.20

summa PAH 16 S-SPIGMS06mg/kg 1.5070.7 PRBM-OJ-21H----

summa cancerogena PAH S-SPIGMS06mg/kg 0.28048.4 PRBM-OJ-21H----

summa övriga PAH S-SPIGMS06mg/kg 0.36022.2 PRBM-OJ-21H----

summa PAH L S-SPIGMS06mg/kg 0.1200.880 PRBM-OJ-21H----

summa PAH M S-SPIGMS06mg/kg 0.2014.6 PRBM-OJ-21H----

summa PAH H S-SPIGMS06mg/kg 0.32055.2 PRBM-OJ-21H----

22AF02ProvbeteckningMatris: BYGGNADSMATERIAL

Laboratoriets provnummer ST2231260-002

2022-10-03Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Fibrer

asbest A-1b% 0.1ja STA-1B----

aktinolit A-1b- -Ej det STA-1B----

amosit A-1b- -Detekt STA-1B----

antofyllit A-1b- -Ej det STA-1B----

krysotil A-1b- -Ej det STA-1B----

krokidolit A-1b- -Ej det STA-1B----

tremolit A-1b- -Ej det STA-1B----



Sida

Ordernummer

Kund

ST2231260

ÅF Infrastructure AB:

:

: 3 av 9

22AF03ProvbeteckningMatris: BYGGNADSMATERIAL

Laboratoriets provnummer ST2231260-003

2022-10-03Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Fibrer

asbest A-1b% 0.1Nej STA-1B----

aktinolit A-1b- -Ej det STA-1B----

amosit A-1b- -Ej det STA-1B----

antofyllit A-1b- -Ej det STA-1B----

krysotil A-1b- -Ej det STA-1B----

krokidolit A-1b- -Ej det STA-1B----

tremolit A-1b- -Ej det STA-1B----

22AF04ProvbeteckningMatris: BYGGNADSMATERIAL

Laboratoriets provnummer ST2231260-004

2022-10-03Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Fibrer

asbest A-1b% 0.1Nej STA-1B----

aktinolit A-1b- -Ej det STA-1B----

amosit A-1b- -Ej det STA-1B----

antofyllit A-1b- -Ej det STA-1B----

krysotil A-1b- -Ej det STA-1B----

krokidolit A-1b- -Ej det STA-1B----

tremolit A-1b- -Ej det STA-1B----



Sida

Ordernummer

Kund

ST2231260

ÅF Infrastructure AB:

:

: 4 av 9

22AF05ProvbeteckningMatris: BYGGNADSMATERIAL

Laboratoriets provnummer ST2231260-005

2022-10-03Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning

Krossning < 1kg PP-Krossning 

STHLM

- -ja * STPP-KROSS----

Provberedning

Extraktion S-PCR57-HB- -ja LES-CR6-Bygg----

Metaller och grundämnen

As, arsenik BM-IS-1mg/kg 0.5002.16 STBM-IS-1± 0.632

Ba, barium BM-IS-1mg/kg 1.00189 STBM-IS-1± 40.8

Cd, kadmium BM-IS-1mg/kg 0.100<0.100 STBM-IS-1----

Co, kobolt BM-IS-1mg/kg 0.1004.33 STBM-IS-1± 0.961

Cr, krom BM-IS-1mg/kg 0.2009.40 STBM-IS-1± 2.08

Cu, koppar BM-IS-1mg/kg 0.30020.8 STBM-IS-1± 4.56

Hg, kvicksilver BM-IS-1mg/kg 0.200<0.200 STBM-IS-1----

Ni, nickel BM-IS-1mg/kg 5.009.60 STBM-IS-1± 2.13

Pb, bly BM-IS-1mg/kg 1.003.73 STBM-IS-1± 1.14

V, vanadin BM-IS-1mg/kg 0.20019.4 STBM-IS-1± 4.22

Zn, zink BM-IS-1mg/kg 1.0059.4 STBM-IS-1± 13.1

Metaller och grundämnen

Cr(VI), sexvärt krom S-SFMS-57mg/kg 0.3000.744 LES-CR6-Bygg± 0.109

Alifatiska föreningar

alifater >C8-C10 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 10<10 STBM-OJ-21H----

alifater >C10-C12 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 20<20 STBM-OJ-21H----

alifater >C12-C16 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 20<20 STBM-OJ-21H----

alifater >C16-C35 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 201870 STBM-OJ-21H± 603

Aromatiska föreningar

aromater >C8-C10 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.0<1.0 STBM-OJ-21H----

aromater >C10-C16 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.2<1.2 STBM-OJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.0<1.0 * STBM-OJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.0<1.0 * STBM-OJ-21H----

aromater >C16-C35 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.0<1.0 STBM-OJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

naftalen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

acenaftylen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

acenaften BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

fluoren BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

fenantren BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

antracen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

fluoranten BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

pyren BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.100.17 STBM-OJ-21H± 0.09

bens(a)antracen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

krysen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

bens(b)fluoranten BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

bens(k)fluoranten BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

bens(a)pyren BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

dibens(a,h)antracen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

bens(g,h,i)perylen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.100.19 STBM-OJ-21H± 0.09

indeno(1,2,3,cd)pyren BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

summa PAH 16 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.5<1.5 STBM-OJ-21H----

summa cancerogena PAH BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.28<0.28 * STBM-OJ-21H----

summa övriga PAH BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.450.36 * STBM-OJ-21H----

summa PAH L BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.15<0.15 * STBM-OJ-21H----

summa PAH M BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.250.17 * STBM-OJ-21H----

summa PAH H BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.330.19 * STBM-OJ-21H----
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22AF06ProvbeteckningMatris: BYGGNADSMATERIAL

Laboratoriets provnummer ST2231260-006

2022-10-03Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning

Krossning < 1kg PP-Krossning 

STHLM

- -ja * STPP-KROSS----

Metaller och grundämnen

As, arsenik BM-IS-1mg/kg 0.5002.17 STBM-IS-1± 0.633

Ba, barium BM-IS-1mg/kg 1.00213 STBM-IS-1± 46.0

Cd, kadmium BM-IS-1mg/kg 0.100<0.100 STBM-IS-1----

Co, kobolt BM-IS-1mg/kg 0.1004.63 STBM-IS-1± 1.03

Cr, krom BM-IS-1mg/kg 0.20012.6 STBM-IS-1± 2.78

Cu, koppar BM-IS-1mg/kg 0.30018.6 STBM-IS-1± 4.10

Hg, kvicksilver BM-IS-1mg/kg 0.200<0.200 STBM-IS-1----

Ni, nickel BM-IS-1mg/kg 5.009.83 STBM-IS-1± 2.17

Pb, bly BM-IS-1mg/kg 1.004.90 STBM-IS-1± 1.39

V, vanadin BM-IS-1mg/kg 0.20021.5 STBM-IS-1± 4.69

Zn, zink BM-IS-1mg/kg 1.0036.0 STBM-IS-1± 8.05

Alifatiska föreningar

alifater >C8-C10 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 10<10 STBM-OJ-21H----

alifater >C10-C12 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 20<20 STBM-OJ-21H----

alifater >C12-C16 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 20<20 STBM-OJ-21H----

alifater >C16-C35 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 2042 STBM-OJ-21H± 20

Aromatiska föreningar

aromater >C8-C10 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.0<1.0 STBM-OJ-21H----

aromater >C10-C16 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.2<1.2 STBM-OJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.0<1.0 * STBM-OJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.0<1.0 * STBM-OJ-21H----

aromater >C16-C35 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.0<1.0 STBM-OJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

naftalen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

acenaftylen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

acenaften BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

fluoren BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

fenantren BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

antracen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

fluoranten BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

pyren BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

bens(a)antracen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

krysen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

bens(b)fluoranten BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

bens(k)fluoranten BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

bens(a)pyren BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

dibens(a,h)antracen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

bens(g,h,i)perylen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

summa PAH 16 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.5<1.5 STBM-OJ-21H----

summa cancerogena PAH BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.28<0.28 * STBM-OJ-21H----

summa övriga PAH BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.45<0.45 * STBM-OJ-21H----

summa PAH L BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.15<0.15 * STBM-OJ-21H----

summa PAH M BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.25<0.25 * STBM-OJ-21H----

summa PAH H BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.33<0.33 * STBM-OJ-21H----
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22AF07ProvbeteckningMatris: BYGGNADSMATERIAL

Laboratoriets provnummer ST2231260-007

2022-10-03Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning

Krossning < 1kg PP-Krossning 

STHLM

- -ja * STPP-KROSS----

Provberedning

Extraktion S-PCR57-HB- -ja LES-CR6-Bygg----

Metaller och grundämnen

As, arsenik BM-IS-1mg/kg 0.5003.22 STBM-IS-1± 0.858

Ba, barium BM-IS-1mg/kg 1.0084.9 STBM-IS-1± 18.6

Cd, kadmium BM-IS-1mg/kg 0.1000.183 STBM-IS-1± 0.074

Co, kobolt BM-IS-1mg/kg 0.1003.30 STBM-IS-1± 0.742

Cr, krom BM-IS-1mg/kg 0.20014.2 STBM-IS-1± 3.12

Cu, koppar BM-IS-1mg/kg 0.30039.6 STBM-IS-1± 8.59

Hg, kvicksilver BM-IS-1mg/kg 0.200<0.200 STBM-IS-1----

Ni, nickel BM-IS-1mg/kg 5.007.94 STBM-IS-1± 1.77

Pb, bly BM-IS-1mg/kg 1.006.74 STBM-IS-1± 1.78

V, vanadin BM-IS-1mg/kg 0.20020.1 STBM-IS-1± 4.38

Zn, zink BM-IS-1mg/kg 1.0098.6 STBM-IS-1± 21.5

Metaller och grundämnen

Cr(VI), sexvärt krom S-SFMS-57mg/kg 0.300<0.3 LES-CR6-Bygg----

Alifatiska föreningar

alifater >C8-C10 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 10<10 STBM-OJ-21H----

alifater >C10-C12 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 20<20 STBM-OJ-21H----

alifater >C12-C16 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 2071 STBM-OJ-21H± 29

alifater >C16-C35 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 201630 STBM-OJ-21H± 526

Aromatiska föreningar

aromater >C8-C10 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.0<1.0 STBM-OJ-21H----

aromater >C10-C16 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.2<1.2 STBM-OJ-21H----

metylpyrener/metylfluorantener BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.0<1.0 * STBM-OJ-21H----

metylkrysener/metylbens(a)antracener BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.0<1.0 * STBM-OJ-21H----

aromater >C16-C35 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.0<1.0 STBM-OJ-21H----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

naftalen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

acenaftylen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

acenaften BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

fluoren BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

fenantren BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

antracen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

fluoranten BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

pyren BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

bens(a)antracen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

krysen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

bens(b)fluoranten BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

bens(k)fluoranten BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

bens(a)pyren BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

dibens(a,h)antracen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

bens(g,h,i)perylen BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.10<0.10 STBM-OJ-21H----

indeno(1,2,3,cd)pyren BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.08<0.08 STBM-OJ-21H----

summa PAH 16 BM-SVOC-OJ-21mg/kg 1.5<1.5 STBM-OJ-21H----

summa cancerogena PAH BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.28<0.28 * STBM-OJ-21H----

summa övriga PAH BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.45<0.45 * STBM-OJ-21H----

summa PAH L BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.15<0.15 * STBM-OJ-21H----

summa PAH M BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.25<0.25 * STBM-OJ-21H----

summa PAH H BM-SVOC-OJ-21mg/kg 0.33<0.33 * STBM-OJ-21H----
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22AF08ProvbeteckningMatris: BYGGNADSMATERIAL

Laboratoriets provnummer ST2231260-008

2022-10-03Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Polyklorerade bifenyler (PCB)

PCB 28 PCB-FOGmg/kg 1.00<1.00 STOG-2----

PCB 52 PCB-FOGmg/kg 1.00<1.00 STOG-2----

PCB 101 PCB-FOGmg/kg 1.00<1.00 STOG-2----

PCB 118 PCB-FOGmg/kg 1.00<1.00 STOG-2----

PCB 138 PCB-FOGmg/kg 1.00<1.00 STOG-2----

PCB 153 PCB-FOGmg/kg 1.00<1.00 STOG-2----

PCB 180 PCB-FOGmg/kg 1.00<1.00 STOG-2----

Summa PCB 7 PCB-FOGmg/kg 7.00<3.50 * STOG-2----

Beräknad PCB-totalhalt PCB-FOGmg/kg 7.00<15.0 * STOG-2----

klorparaffiner > 1000 mg/kg PCB-FOG- -Nej * STOG-2----

Fibrer

asbest A-1b% 0.1Nej STA-1B----

aktinolit A-1b- -Ej det STA-1B----

amosit A-1b- -Ej det STA-1B----

antofyllit A-1b- -Ej det STA-1B----

krysotil A-1b- -Ej det STA-1B----

krokidolit A-1b- -Ej det STA-1B----

tremolit A-1b- -Ej det STA-1B----
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Analys av Cr(VI) i fasta matriser med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA Method 200.8:1994 efter 

lakning av prov enligt S-PCR57-HB.

S-SFMS-57

Bestämning av flyktiga organiska föreningar enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 

8015, CSN EN ISO 22155, CSN EN ISO 15009, CSN EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1. Mätning utförs med GC-FID och 

GC-MS.

S-ALIGMS01

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar 

enligt EPA). Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. GC-MS metod enligt 

SPIMFABs kvalitetsmanual. PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, 

bens(a)pyren, dibens(a,h)antracen och indeno(1,2,3,cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, 

bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3,cd)pyren, dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen . 

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

S-SPIGMS06

Bestämning av asbest i material enligt SS-ISO 22262-1:2012 utg. 1.

Provet har analyserats med svepelektronmikroskopi (SEM). Instrumentet är utrustat med en energidispersiv detektor för 

bestämning av element med atomnummer >5.

Analysmetoden är endast kvalitativ.

"Ej det" betyder att inga asbestfibrer har påvisats. Detektionsgränsen är 0,1 viktsprocent i materialprov.

"Detekt" betyder att denna typ av asbestfiber har påvisats.

A-1b

Bestämning av metaller i byggnadsmaterial (betong, tegel)

Uppslutning enligt SS 028150 utg. 2 mod.

Analys enligt SS EN ISO 17294-2:2005 utg. 1 mod. med ICP-MS.

BM-IS-1

Bestämning av alifatfraktioner, aromatfraktioner och av polycykliska aromatiska kolv äten, PAH (16 föreningar enligt EPA) i 

byggnadsmaterial (betong, tegel).

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

BM-SVOC-OJ-21

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på SS/EN ISO 17322:2020 mod. och EPA 

3550C mod. Mätningen utförs med GC-MS.

PCB-FOG

Beredningsmetoder Metod

Alkalisk lakning för Cr(VI) enligt SE-SOP-0212 (ISO 15192:2010).S-PCR57-HB

Provberedning av byggnadsmaterial.S-PPBM*

Provberedning av betong, asfalt, takpapp, fogmassor, mm.PP-Krossning STHLM*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.
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Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030


