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FÖRORENADE BYGGNADER
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Vägledningar

2005: Förorenande byggnader -
Undersökningar och åtgärder

2009/2010: Förorenade byggnader 
- Provtagning och riskbedömning 
(SBUF / SGF)
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Presenter
Presentation Notes
Hänvisa till att Renare Mark kommer hålla en workshop om Förorenade byggnader i Malmö 2019-02-07, programmet kommer strax upp på hemsidan
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Vad är en problembeskrivning?
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Problembeskrivning är det första steget i riskbedömnings-
metodiken. Den sätter ramarna för projektet:

• Avgränsning i tid och rum

• Övergripande åtgärdsmål

• Föroreningskällor och föroreningars karakteristik

• Spridnings- och exponeringsvägar

• Skyddsobjekt

• Framtids- och händelsescenarier

Problembeskrivningen sammanfattas i en preliminär konceptuell 
modell (CSM – Conceptual site Model):

• Vad kan vara förorenat i en byggnad? 

• Vilka skyddsobjekt kan exponeras?

Utgör underlag för provtagningsplan
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Problembeskrivning inför undersökning

Syfte, mål och 
avgränsningar

Byggnadsmaterial 
och konstruktions-

egenskaper

Hur sprids 
föroreningar? Pågående 

verksamhet? 

Hur exponeras 
människor?

Nuvarande och 
framtida användning 
av byggnad och mark

Potentiella föroreningar 
(tidigare verksamheter, 
föroreningsegenskaper)

Klimatfaktorer 

Presenter
Presentation Notes
Bra tankebild vid arbete med förorenade byggnader. Hur startar och tänker vi innan inventering och provtagning? Vad vill vi uppnå med att undersöka byggnaden, vad ska göras Bakgrundsinformation avgörande när vi fattar beslut om hur inventering och provtagning ska genomföras.Representativa och tillräckligt omfattande resultat som håller vid en riskbedömning. Helt enkelt en bra beslutsunderlag.Många känner igen sig: åk ut och ta lite prover, vi har si och så mkt pengar. Varför missar vi:, vi slarvar med syftet, kunden osäker, tight budget/tidsplan (transaktionsprojekt), bristande kunskap & vana
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Syftet med undersökningen

Om byggnaden skall byggas om eller få en annan användning
• Vilka risker kan föroreningarna utgöra i framtiden?

Om byggnaden skall rivas
• Vilka risker kan föreligga under och efter rivningen?

Om byggnaden skall ha kvar sin nuvarande användning
• Vilka risker finns i dagsläget och i framtiden?

För allihop:
• Hur kan ev. risker minimeras?

• Hur skall ev. avfall klassificeras och återanvändas/ omhändertas?
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Presenter
Presentation Notes
MS
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Föroreningskällor
Föroreningar i byggnaden kan finnas i:

• Byggnadsmaterial

• Installationer

• Damm

• Luft

• Vatten

• Egen fas

• Utfällningar

Viktigt med historisk inventering & platsbesök

Glöm inte att byggnadsmaterialet/installationerna 
kan utgöra föroreningskälla:

• Asbest, PCB, Hg, Pb, Cd, asfalt, impregnerat 
trä, ”blå betong” etc.
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Presenter
Presentation Notes
Bakgrundsinfo: tidigare anställda, ritningar, foton, ombyggnationer, myndigheters arkiv, hälsoproblem i särskilda utrymmen
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Historisk inventering – var finns info?
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Information om verksamheten, byggnadens konstruktion och 
funktion från:

• Platsbesök

• Intervjuer med tidigare anställda eller liknande

• På plats: undercentraler, ritningsunderlag

• Stadsbyggnadsarkiv

• Miljöförvaltning

• Sökning på internet av företagsnamn

• Historiska flygfoton

• Lantmäteriet

• Bibliotek

• Hembygdsföreningar
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Föroreningarnas frigörelsemekanismer
Beror av föroreningens egenskaper 

• Vilken fas ämnet befinner sig i

• Flyktighet, vattenlöslighet etc.

Diffusion (koncentrationsskillnader)

Konvektion (värme, ventilation, vind)

Utfällningar

Erosion

Spill/sorption
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Knäreds Galvano, saltutfällningar med 
Cr+6 och cyanid
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Provtagningsstrategier
• Översiktlig

• Homogena eller heterogena byggnadsmaterial 
• Riktad provtagning – ”hotspots”

• Verifierande eller friklassande
• Fördjupad och klassificerande provtagning 

(avfallskaraktärisering)
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Översiktlig provtagning
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• Övergripande 
föroreningssituation 

• Bristfällig eller saknad 
historik 

• Första steget av stegvisa 
undersökningar

• Misstanke om förorening
• Föroreningar som inte 

ger upphov till visuell 
identifiering

• Breda analyspaket 



___

Fasadundersökning
• Rivningsförbud av två fasader
• Provtagning översiktligt
• Bevara eller riva

Exempel på en översiktlig provtagning 

Presenter
Presentation Notes
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Exempel på riktad provtagning
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Verifierande / friklassande provtagning

• Verifiera förorening av
kända föroreningar eller 
visuella iakttagelser

• Verifiera gränsområde där 
åtgärder är vidtagna

• Avgränsa ”hot-spots” 

• Friklassa angränsande 
ytor/delområden
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Fördjupad / klassificerande provtagning
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Detaljerad bild av föroreningarnas utbredning och halter

Omställningsobjekt
• Fördjupad miljö- och/eller hälsoriskbedömning
• Kostnadseffektiv bedömning inför efterbehandlingsåtgärder

Rivningsunderlag
• Karaktäriserande provtagning för klassning och mängdning av avfallet
• Bedömning av korrekt hantering av rivningsavfallet
• Återanvändning, återvinning eller deponering
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Exempel på fördjupad / åtgärdsförberedande 
provtagning  

Oljeskadade ytor

• Samlingsprover – ytlig 
beläggning

• Stickprover – borrhål

• Bedömning av inträngningsdjup 
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Bedömning av inträngningsdjup 
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Klassificerande provtagning

Vid rivning tas samlingsprover ut från 
större homogena konstruktionsdelar eller 
byggnadsmaterial om dessa konstaterats 
/bedömt förorenade

Idag krävs det vid en rivning av ”rena” 
byggnader normalt ingen provtagning –
Är detta ok?
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Provtagningsplan 
Provtagningsplanen ska beskriva:

• Undersökningens syfte 

• Omfattning 

• Kvalitetsnivå  - antal prover, 
skikt, …

• Placering av provpunkter

• Provhantering

• Ämnesanalyser och 
rapporteringsgränser 

• Medier att provta

Presenter
Presentation Notes
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Provtagningsmedier
Konstruktionsmaterial

Betong, tegel, trä

Övrigt byggnadsmaterial

Isolering, ytskikt

Miljö och hälsoskadliga
byggnadsmaterial

PCB, kvicksilver, asbest

Luft , damm,  (kloranisoler…)

Typ av prover

Stickprover, samlingsprover, långtids-
eller korttidsmätningar
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Egenskaper 
byggnadsmaterial

• Högre halter i porösa 
material (lättbetong, tegel)

• Kvalitén på betong

• Metallförorening 
förekommer oftast ytligt 

• Petroleumprodukter tränger 
ner i sprickor och håligheter 
i betong

October 24, 2018
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• Luftprovtagning
• Provtagningsmetod (aktiv/passiv)
• Provtagningstid, luftflöde och total luftvolym

• Rapporteringsgränsen för analysen måste 
underskrida aktuella jämförvärden

Provtagning – luft

Presenter
Presentation Notes
LuftprovtagningSyfte med provtagningenPlacering av provpunkter Ventilation Provtagningsmetod – direktvisande instrument, aktiv eller passiv provtagning AKTIV PROVTAGNING - Provtagningstid, luftflöde och total luftvolymRapporteringsgränsen för analysen måste underskrida aktuella jämförvärdenTa en tidig diskussion med laboratoriet så att syftet kan uppnås
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Förorenad byggnad?
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Kasein i flytspackel
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• Kasein användes i flytspackel mellan 1977 till 1983 för avjämning 
av golv. 1975 och ett par år senare avjämnades 90 % av de 
nyproducerade betongbjälklagen i Sverige 

• Flytspackel som innehåller proteiner kan brytas ner om fuktigheten 
i golvet överstiger 75 %. 

• Proteinet omvandlas till ammoniak, vilket kan missfärga ytskikten

Sanering: Betongbjälklagen renslipas från frilagt spackel och ytan
luftas under minst fyra veckor
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Klorfenoler - kloranisoler
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Typexempel – vanligast förekommande
 Impregnerade reglar med pentaklorfenol
 Vid fukt bryts pentaklorfenol ner och kloranisoler bildas
 Luktar starkt även i extremt låga halter
 Lukten av kloranisoler kan ibland uppfattas som "mögelliknande"
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Spridningsvägar
Spridning av föroreningar i byggnader kan ske:

• inom byggnaden

• ut från byggnaden till omgivning (damm, lösning)

• in till byggnaden (framförallt från mark och 
utomhusluft)

Spridningsvägar inom byggnader:

• Inomhusluften & ventilationssystem (ånga/damm)

• Rörledningar, vattenlås (vätska/gas/egen fas)

• I byggnadsmaterial (diffusion, sprickor, tyngdkraft)

27

Presenter
Presentation Notes
LT Ut från byggnaden – förorening som härstammar från byggnaden och blir ett problem för omgivningen (ledningar/vid rivning)In till byggnaden – utifrånkommande förorening – inträngning av ångor (t ex förorening under byggnaden tex via ledningsrör),  partiklar (t ex trafikerad väg)Inom byggnaden – byggnadsmaterial, förorenat eller ohälsosamt, sprids via luft och ventilation Spridningsvägar – föroreningar kan kanaliseras via olika typer av ledningar och genomföringar i 	byggnadens konstruktion	Sprickor  makro/mikro	Vattenlås som torkat ut eller förorening som ångar av 
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Spridningsförutsättningar

Föroreningsspridningen i byggnaden 
beror av förhållanden i byggnaden:

• Fukt

• Temperatur

• Tryck

• Byggnadsmaterialets egenskaper

Vad innebär detta om en ouppvärmd/ 
tom lokal skall omställas?
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Vertikal spridning till tak

Horisontell spridning
utmed golv

X

Y

Presenter
Presentation Notes
Svårt att förutsäga framtida diffusion/lukt vid höjd temp/ändrad fukthalt. Kan ge fläckar på nya färglager om förorening vandrar ut, tex. PAH.Vilka ämnen är aktuella och vilka egenskaper har deI vilken kondition befinner sig byggnaden?Fukt- och temperaturförhållanden, uppvärmt / kallager?Svaren på frågorna samlas lämpligen i en preliminär konceptuell modellPreliminär därför att det ännu inte finns några svarModellen är till för att konkritesera den potentiella risken att byggnaden är förorenad på det ena eller andra sättet. Modellen uppdateras under resans gång – i takt med att frågetecknen rätas ut – för att blir alltmer sann
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Exponering vid befintlig eller framtida användning?
Vid omställning:

• Inandning av ånga/gas

• Obehag från lukt

• Vid framtida renoveringar

Befintlig, även: 
• Inandning av damm/fibrer

• Hudkontakt med förorening

• Direkt intag (salter, eroderat material)

Svårigheter:
• Hur mäta representativ halt i luft?

• Nästintill omöjligt att beräkna emission utifrån halt i ett 
byggnadsmaterial

Presenter
Presentation Notes
Främst människor, ev. husdjurInte alltid så enkelt som på den här bilden att se om man har en gasavgångSvårt att mäta exponering vid omställning om inte samma förhållanden vid mätningar
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Sammanfattning inför konceptuell modell
Föroreningskällor? Var och hur förekommer förorening?

Finns nyare ytskikt? Äldre lager? Byggnadstekniska skikt?

Ventilation/temperatur 

• Idag 

• Historiskt

• I framtiden

Vem kan exponeras och på vilket sätt?

• Idag

• I framtiden

• Vid provtagning

• Vid åtgärd

30
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Konceptuell modell - skissform

Föroreningskälla
Frigörelse/spridningsväg
/exponeringsväg
Skyddsobjekt

Människor och djur 
som vistas/kommer 
vistas i byggnaden

OLJA

Dold sorberad
föroreningFörångning

/inandning

Hudkontakt

Erosion/
Inandning av 
damm eller 
oralt intag
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Konceptuell modell

32

B O X M O D E L L

Föroreningskälla          Frigörelsemekanism           Spridningsväg                 Exponeringsväg             Skyddsobjekt 

 

Föroreningar 
i betong 

Förångning 

Betong/Jord 

Inomhusluft Inandning 

Människor. 
som vistas i 
byggnaden 

Oralt intag 

Erosion 

X 

Hudkontakt 
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Riskbedömning
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Def.:” Bedömning av sannolikheten att en icke önskad händelse
ska inträffa och konsekvenserna av denna”



___
Ett kvantitativt, stegvist, angreppssätt med 
målsättningen att besvara frågorna:
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2) Vilken riskreduktion krävs för att nå de övergripande åtgärdsmålen 
(miljö- och nyttjande mål)?

1) Vilka risker och vilken belastning innebär föroreningssituationen idag 
och i framtiden?

3) Hur säkra är vi på bedömningen, och räcker den säkerheten? 

Presenter
Presentation Notes
Övergripande åtgärdsmål, kan även kallas Miljö- och nyttjandemålHur säkert är det?Hur säkra är vi på det?Är det acceptabelt?De kostnader som läggs på riskbedömningen bör matcha risken.
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Riskbedömning & Riskvärdering
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• Riskbedömning – Vetenskaplig bedömning av hälso- och miljörisker

• Riskvärdering – Miljömässig, teknisk, ekonomisk och politisk värdering av 
risker och åtgärder

Bör separeras – dock starkt sammankopplade

Presenter
Presentation Notes
Värdering i grundförutsättningar i riskbedömningen, dvs. i miljö- och nyttjande målenVärderingar i bedömning av risknivåerI Danmark och Norge heter riskbedömning Risikovurdering, vilket kan förvirra ytterligare
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Skillnader mot riskbedömning av mark
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• Det finns inga riskbaserade jämförvärden
• Svårare att få acceptens för kvarlämnade föroreningar

• Beräkning av exponering komplicerad/specifik

• Tredimensionellt problem – golv, väggar och tak!
• Skyddsobjekt helt omslutna av föroreningar?!
• Förorenade byggnadsmaterial i nära kontakt med skyddsobjekt

• Sanering av föroreningarna påverkar ofta byggnadens 
utseende och ev. även dess stabilitet

• ”Riktigt” förorenade byggnader rivs istället för att omställas, såvida de 
inte har ett exceptionellt kulturvärde
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NV:s metodik för riskbedömning (5977):
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Är byggnaden förorenad? 

Dvs. överskrids normala bakgrundshalter?

• Bakgrundshalter i luft

• Betong, färg etc. innehåller metaller 
och andra föroreningar naturligt! 

• Renoverade byggnader kan se rena ut

• Lokalt referensprov från opåverkad 
byggnadsdel

Presenter
Presentation Notes
Enligt NVs metodik för riskbedömning så gör man två screening steg inledningsvis:Överskids normala bakgrundshalter? Om ja så bör en förenklad riskbedömning utföras, dvs.Bakgrundshalter i luft (mäta eller publicerade), finns även i MKNMetaller etc i färg/betong: Ny gipsvägg från slutet 90-tal Eketånga: över MKM för Cr o Ni mätt m XRF pga färgBetong innehåller krom naturligt, oftast dock i halt under KM, dock kan Cr-tot vara högre än KM/MKM för Cr6+, dvs om detta misstänks måste det undersökas för sig.Lokalt refprov: (inga förorenande verksamheter i byggnadsdelen, byggd efter verksamhetstid etc.)Bilder från Simonsland/Kanico. Såg rent ut från början, visade sig ha förorenade skikt underNågra länkar finns på papper i er pärm
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Innebär föroreningarna en risk?
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Dvs. överskrids riskbaserade jämförvärden?
• Finns för luft (NV 5976/WHO), anv. ej AFS!

• Finns ej för byggnadsmaterial

• Riktvärden för jord (KM/MKM) ej tillämpliga vid riskbedömning

Andra ej riskbaserade jämförvärden:
• Skall byggnaden stå kvar eller rivas?

• Vid rivning: 

• ”Mindre än ringa risk” i handbok 2010:01 (Återvinning av avfall i 
anläggningsarbeten)

• ”FA-gränser” i Avfall Sveriges bedömningsgrunder för förorenade 
massor vid deponering 2007:01 (obs! gäller eg. endast jord) 

• Vid omställning: Hälsoriskbaserade KM/MKM?

Presenter
Presentation Notes
Överskids riskbaserade jämförvärden? Dessa finns dock ej! Fördjupad riskbedömningAngående Hygieniska nivågränsvärden:Gäller, men endast om ämnet används i verksamheten då arbetarna är medvetna om vad de utsätts för och kontrolleras map detta.I omställda förorenade byggnader bör man ställa högre kravOm tid nämn AFS 2000:42 ”Arbetsplatsens utformning”. I denna sägs att tilluft skall ha väsentligt lägre halter än NGV, de skall vara i nivå med detektionsgräns alt. max 1/20 av NGVExempel PCE: NGV=70 mg/m3, AFS 200:42 skulle ge <3,5 mg/m3, men RfC=0,2 mg/m3Ang NVs värden:Toxikologin stämmer överens hyfsat vad gäller humantox, Dock  ev. ej tillräckligt konservativt vid inandning av damm och ånga.

http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln/ISBN/0100/978-91-620-0164-3/
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Riskbedömningsmetodik – strukturerat angreppssätt
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Riskbedömning görs generellt endast vid nuläge 
eller omställning, ej vid planerad rivning

Presenter
Presentation Notes
Problembeskrivning beskrivs ovan
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Fördjupade riskbedömningar
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Exponeringsanalys
Representativ halt

Föroreningshalter och 
mängder

Spridning och belastning

Exponering

Biologisk tillgänglighet

Bioackumulation

Biomagnifiering

Nedbrytning /Omvandling

Effektanalys
Rikt- och gränsvärden (eller 
andra haltkriterier)

Toxikologisk data

(Ekotoxikologiska tester)

(Biologiska undersökningar)

Epidemiologisk data
Riskkarakterisering
Utvärdering av exponering 
mot effekter

Orsakssamband

Beviskedjor

Kombinationseffekter

Osäkerheter

Problembeskrivning
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Dos/exponering
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Eketånga Mekaniska

14 000 mg Cr+6/kg

Gas/damm i inandningsluft (mg/m3 luft)

Andra exponeringsvägar (mg/kg kroppsvikt och dag)

Justerat map. hel- eller deltidsvistelse

Livstidsexponering för genotoxiska ämnen

Svårigheter:

• Halter och emission till luft varierar beroende av 
ventilation, temperatur, fuktighet, uppvärmning, 
väder etc.

• Nästintill omöjligt att beräkna emission utifrån halt i 
ett byggnadsmaterial

Presenter
Presentation Notes
Svårt att mäta exponering vid omställning om inte samma förhållanden vid mätningarOlika exponering om bostad (heltidsvistelse under livstid) eller arbete (deltidsvistelse under del av livet)
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Försök till att uppskatta framtida inomhuslufthalt via 
gasavgång

42

• Luftmätning i uppvärmt tält, 
innan nya ytskikt läggs på

• Direktmätning av kvicksilver-
avgång från vägg (mätning 
under huv)

• Finns standarder för mätning 
med flux-kammare (aktiva/ 
statiska)

Presenter
Presentation Notes
Simonsland, fd. textilfabrik i Borås som omvandlas till campus, museum etc.Mätte PAH etc. ty haft asfaltsklister etc.Utifrån direktmätningen under huven kunde vi mycket grovt och konservativt beräkna framtida kvicksilverhalt i det färdiga rummet. Väggen stod i en gränd som skulle byggas in till entré och mätningen gjordes när det varit ca 20-25 grader i uteluften under ca en vecka.
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Representativ halt
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Knäreds Galvano, saltutfäll-ningar med Cr+6 och cyanid

Den halt som bäst representerar risksituationen i kontakt- och 
spridningsmedier utan att risken underskattas
Objektspecifikt

Påverkas av:
• Vilka exponeringsvägar som dominerar, 

beror av hur byggnaden används (nu 
och/eller framtida planer)
• Omställning: inandning av gas kanske 

viktigast
• Befintlig: damm, saltutfällningar, erosion etc.

• Hur pass representativa mätdata är 
• Luftprov taget under representativa 

förhållanden?
• Materialprov taget i representativ del map. 

exponering?
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Forts. representativ halt
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Påverkas även av:
• Förorening med långtidsrisker eller akuta risker
• Hur stort dataunderlaget är/val av statistisk metod
• Vilken säkerhet man vill ha i jämförelsen
• Vilken förhandskunskap och annan information som finns om 

byggnaden

Flera olika representativa halter inom 
ett projekt:

• T.ex. uppdelat för olika del-
områden, pga. olika föroreningar/ 
haltvariation i byggnadsmaterial/ 
materialskikt

• För akuta resp. långtidsrisker

Presenter
Presentation Notes
Akuttoxiska ämnen: Cyanid, Arsenik
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Representativ halt – akuta resp. långtidsrisker
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Metodik & grad av säkerhet Dataunderlag

Litet                                        Måttligt/stort
1. Enkel metodik. Säkerheten är 

mindre viktig

Aritmetiskt medelvärde Aritmetiskt medelvärde

2.    Enkel metodik och viss 

säkerhet. Graden av säkerhet 

får vara okänd

Maximalt mätvärde eller 

percentil

Percentil

3.    Väldefinierad säkerhet UCLM UCLM

Akuta: välj hög percentil beroende av vilken osäkerhet som kan 
accepteras (t.ex. 99,9%)

Presenter
Presentation Notes
99,9 % Betyder 0,1 % sannolikhet att akuttoxisk halt påträffas. Innebär extrapolering av data. Högsta uppmätta bör ej användas då det kan vara betydligt lägre än högsta befintliga. I praktiken är detta dock svårt att utföra med litet underlag.Långtidseffekter: Samlingsprover kan funkaAkuta: ej bra med samlingsproverUCLM: upper confidens limit för medelvärde, övre konfidensgräns för medelvärde
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Fördjupade riskbedömningar
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Exponeringsanalys
Representativ halt

Föroreningshalter och 
mängder

Spridning och belastning

Exponering

Biologisk tillgänglighet

Bioackumulation

Biomagnifiering

Nedbrytning /Omvandling

Effektanalys
Rikt- och gränsvärden (eller 
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Presenter
Presentation Notes
Epidemiologisk data: Dvs. studier på aktuell exponeringsgrupp, mkt ovanligt i Sverige vid riskbedömning av förorenade områdenHÄR BORDE DET HA GÅTT MAX 45 MIN, HELST CA 30 MIN.
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Effektanalys - Humantoxikologiska referensvärden
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Olika beroende på om det avser  
tröskeleffekter eller genotoxicitet
(”cancer”):
Tröskeleffekter:
• En säker dos/koncentration för

kontinuerlig livslång exponering
(t.ex.TDI = Tolerabelt dagligt intag 
(mg/kg kroppsvikt,dag) eller RfC= 
Tolerabel koncentration i luft 
(mg/m3)

Cancerrisk:
• RISKor/RISKinh vilka beräknas 

utifrån acceptabel cancerrisk om 
1/100 000 insjunkande under sin 
livstid

Genotoxiska
ämnen

Ämnen med 
tröskeleffekt

Presenter
Presentation Notes
TRVs för tröskeleffekter (även cancer i vissa fall): en säker dos/koncentration för kontinuerlig livslång exponeringKroniska effekter/långtidseffekterTRVs för genotoxiska ämnen, dvs. ämnen utan tröskeleffekt: Ofta modellerade från djurförsök.Ett ämne kan vara bedömt som genotoxiskt vid inandning men ej vid oralt intag, detta gäller t.ex. TCE i NVs generella riktvärden.Om hinner: Cancerklassning samt klassning som tröskeleffektsämne eller ej varierar internationellt för både ämnen och olika exponering. Acceptabel cancerrisk 1/10 000 i Holland, men 1/1 miljon i Danmark, Italien f.ex.



___
Effektanalys
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RfC, TDI etc. finns tabellerat i bakgrundsdata till NVs
riktvärden (5976)

Se även WHO/ITER etc.

Beakta även lukttröskeln!

Presenter
Presentation Notes
Angående lukt:Berör starkt och är påtagligt, kan skapa oroSvårt, ty varierar för olika personerLukttröskeln för olja är mycket lägre än RfC, det som luktar är inte de farliga substanserna utan t.ex. svavelämnen i oljan
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Presenter
Presentation Notes
Orsakssamband, är det förorening eller nya material som ger ångornaBeviskedjor, särskilt viktigt vid antaganden/modelleringar, dvs. finns det flera saker som pekar på detta samband?Kombinationseffekter utvecklas på nästa slide
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Riskkarakterisering
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Sammanvägd bedömning av:
• Olika exponeringsvägar
• Kombinations/samverkanseffekter
• Bakgrundsexponering (även radon)
• Ev. förorening i 

byggnadsmaterial/jord/ grundvatten
• Föroreningsmängd (och ev. 

belastning)
• Behov av riskreduktion
• Osäkerheter

Illustratör: Robert Källgren

Presenter
Presentation Notes
Samverkan: ger liknande effekter på samma organ, t.ex. TCE och dess nedbrytningsprodukterGlöm ej miljöfarliga byggnadsmaterial! Tex blåbetong, ger också lungcancer precis som t.ex. TCE. Samhället accepterar betydligt högre risk map radon än map föroreningar.Belastning: ev. via ledningar till vattendrag alt. avloppsreningsverk
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Åtgärdsutredning
NV5978 ”Att välja efterbehandlingsåtgärd” är främst anpassad för åtgärder i 
mark

Åtgärdsutredning enl. denna görs för byggnader nästan uteslutande när även 
marken är förorenad

Övergripande åtgärdsmål, tänk ”Miljö- och nyttjandemål”, dvs. hur skall 
byggnaden användas

• Skall ha satts upp innan riskbedömningen

Åtgärdsutredning
• Inledande alternativanalys

• Fördjupad alternativanalys

2018-10-24 51
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Utredningar som hänger samman med åtgärdsutredning

Riskvärdering

• Vilken tillsammans med åtgärdsutredningen leder till förslag till 
efterbehandlingsåtgärd

Förslag till mätbara åtgärdsmål

• Åtgärdskrav, dvs. mer eller mindre projekterad åtgärd. T.ex. 1 cm skall 
fräsas bort av golv inom lokalen och transporteras till Y. Efterkontroll skall 
ske genom X antal prov per 100 m2.

Projekteringsdirektiv och direktiv för miljökontroll

• Tänk kunskapsöverföring till genomförandefasen, dvs. kort 
sammanställning objektspecifika krav/kommentarer

52
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Inledande alternativanalys: förorenade 
byggnader
Screening av tillgängliga tekniker och val av de bästa till fördjupade 
åtgärdsalternativ
Skyddsåtgärder:

• Administrativa:

• T.ex. förbjudet tillträde, anmälningsplikt vid arbeten i förorenade 
byggnadsdelar

• Ovanliga för byggnader

• Tekniska, dvs. olika tätskikt/barriärer som:

• Ytbehandling (färg)

• Spärrskikt

• Ventilerade golv/väggar/tak. 

53

Presenter
Presentation Notes
MalinObservera att ventilerade golv kan bli mycket dyra om det är mycket finsnickeri (många rum/vinklar/vrår) eller om de skall hålla för tyngre laster. 
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54Källa: Sto Scandinavia AB

Exempel på spärrskikt



___
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Källa & bilder – C-trap,  Lennart Larsson

Fyra lager:
• inre skyddande skikt
• adsorption lager
• semipermeabelt membran
• yttre skyddsskikt 

Exempel på spärrskikt
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Inledande alternativanalys
Mängdreduktionsåtgärder:

• Industritvätt, högtrycksspolning 

• Fräsning/blästring/slipning 

• Bilning

• Kapning/sågning

• Selektiv rivning

• Temporär uppvärmning och ventilering via kolfilter

• Kemisk upplösning, även Nasa-metoden som anv. pasta med nollvärt 
järn för metallsanering.

Val utifrån föroreningstyp, miljö, ekonomi och arbetsmiljörisker 

56

Presenter
Presentation Notes
För både fräsning och industritvätt finns risker för att förorening sprids in på djupet, mer om det strax.Vattenmetoder riskerar fuktproblem efteråt
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Speciellt för förorenade byggnader

• Ofta mycket begränsade volymer koncentrerat förorenat 
byggnadsmaterial

• Att koncentrera föroreningen kan skapa arbetsmiljörisker under 
åtgärd via damning/förångning

• Trots att projekten ofta är små, så tar det oftast längre tid till åtgärd 
än vad man först tror

• Framförallt kvicksilver och PCB kan vara svåra att åtgärda, då stor 

risk för spridning till djupare lager föreligger. 
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Kvarvarande förorening i vägg
kan medföra emissioner till 
inomhusluft

Emissionerna kan påverka
inomhusluften i framtiden

Åtgärder måste eventuellt
utföras för att minska risken

Sanering av kvicksilver (hg) i byggnadsmaterial

58

Hg kontaminerad vägg 

• Saneringen utfördes i tre omgångar med 
kontrollprover mellan saneringarna.

• Fräsningen medförde Hg-inträngning

• Viktigt med rätt saneringsmetod vid 
sanering av Hg. 

Presenter
Presentation Notes
The wall was milled (?) broadaxe (?) – while treating we tried not to heat the wall with the aim not to volatilize the HgBut samples showed that the target value of the remedy couldn’t be reached in the wall. �Caused by the properties of mercury (element), because of that the remnants pose an emission risk�to affect the indoor air negatively in the future, �a solution was needed. 
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Sanering av byggnadsmaterial 
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Fördjupad alternativanalys

Framtagning och analys av åtgärdsalternativ som ofta 
omfattar kombinationer av olika tekniker

Bra om maximalt 3-5 alternativ inkl. 0-alt
Bör i normalfallet omfatta:

• Nollalternativet -

• BAT – Bästa tillgängliga teknik

• Maxalternativ, kan innebära:
• Maximal möjlig/realistisk riskreduktion

• Restförorening/belastning < bakgrundshalter

• Inga inskränkningar i framtida markanvändning

60

Presenter
Presentation Notes
Lena



___
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Exempel på matris ur åtgärdsutredning
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När byggnaden skall rivas

i-FA = Icke farligt avfall
FA = Farligt avfall

Innan rivning krävs godkänd 
rivningsanmälan och rivnings-
/kontrollplan

Rivningen kan öka spridning/ 
exponering 

Rivningsavfall måste klassificeras 
som inert/i-FA/FA inför transport, 
omhändertagande och deponering

Sortering av avfallet 

Miljö-och hälsofarliga 
byggnadsmaterial 

Presenter
Presentation Notes
Rivningsplan kallas numera kontrollplan, i enlighet med vad David pratade om på passet innanTänk på arbetsmiljön, är det verkligen värt att koncentrera föroreningen mer innan deponering?Kretsloppsrådets Sortering – återanvändning, återvinning, energiutvinning, deponering Detta är en väl etablerad byggpraxisBild från rivning av Inlands
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Avfallsklassificering i enlighet med NFS 2004:10:

• En del material är förklassificerade

• Laktester (generellt skaktester för 
rivningsmassor)

• Totalhalt

Finns ej ”FA-haltgränser” för förorenade 
rivningsmassor, finns för jordmassor (Avfall 
Sverige 2007:01)

Hur grov är en representativ krossning inför 
laktest?

Skaktest, foto från ALS Scandinavia

Presenter
Presentation Notes
Perkolationstester endast krav för avfall som uppkommer regelbundetEj förorenad betong är klassat som inertStandard laktest är på max 4 mm material. ALS kan göra skaktest på 40*40 mm bitar, egentligen kanske man vill ha 250*250 mm, oklart hur myndigheterna tolkar resultat från detta dock.



___
Återvinning av rivningsmassor

Återvinning av rivningsmassor kräver:
• Teknisk kvalitet

• Överenskommelse med tillsynsmyndighet

Vid återvinning i anläggningsarbeten 
(handbok 2010:01):

• ”Inerta” material

• Kriterier för mindre än ringa föroreningsrisk 
(anmälan krävs)

• Vägledning för platsspecifik beräkning av 
föroreningsrisk (anmälan och ev. tillstånd krävs)

Presenter
Presentation Notes
Poängtera att Btg är klassat som inert. Trots att det egentlgien inte är det då det höjer pH i marken om det läggs ut

http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln/ISBN/0100/978-91-620-0164-3/
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Kartläggning av Krom VI förorening
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Fältundersökningar
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Totalhalter Krom VI
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• Hela betongplattan/tegelstenen utan översta 20 mm
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Skaktest, 2 ggr mer vätska än material (L/S 2) 
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• Ett rimligt mått på framtida urlakning

• Hela betongplattan/tegelstenen utan översta 20 mm
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Skaktest, 10 ggr mer vätska än material (L/S 10)
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• Extremt fall av framtida urlakning

• Hela betongplattan/tegelstenen utan översta 20 mm



___
Sammanställning
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Laktester – sanering ej möjligt
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Sammanställning – Laktester (Hg)
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Sammanfattning avfallsklassificering

• Naturvårdsverkets framtagna jämförvärden/handbok ger en 
indikation

• Laktester vid misstanke om eventuella föroreningar

• Laktest på samlingsprov över en större yta för att få ett 
representativt prov
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