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Sammanfattning 
 
Varje år stiger dödssiffran orsakad av det cancerframkallade ämnet asbest trots att 
det totalförbjöds i Sverige år 1982. Exponeringsrisken av asbesthaltigt material är 
för dem som arbetar inom byggbranschen fortfarande stor. De mest utsatta 
yrkesklasserna är rivnings- och reparationsarbetare. Mängden asbest som finns 
kvar i svenska byggnader beräknas vara omkring 400 000 ton, vilket innebär 
fortsatt stora risker för byggnadsarbetarna. Kombinerat med de kvarvarande 
asbestmängderna sker ett pågående generationsskifte i byggbranschen. Den äldre 
generationen med erfarenhet och kunskap om ämnet ersätts nu med en ny 
generation vars kunskap om det farliga ämnet asbest är bristfällig.  
 
Sverige var det första landet i världen att förbjuda materialet asbest. Idag finns 
tydliga lagar och regler för hur asbest ska hanteras och saneras på ett korrekt sätt. 
För att få sanera asbest med hjälp av ett företag krävs det att saneringspersonalen 
har genomgått specifika utbildningar. En sanering består av flera avancerade steg 
och är en tidskrävande process. Hårda krav finns på utrustning, avspärrningar och 
avfallshantering för att undvika asbestexponering. Spridning av asbestdamm 
skulle riskera att drabba omgivande yrkesgrupper.  
 
Den fortsatta dödssiffran bevisar att det idag fortfarande brister i hanteringen av 
asbest. För att undersöka detta kommer pågående saneringsprocesser att iakttas 
på Läroverket 1 i Umeå och jämföras med hur en saneringsprocess går till i teorin. 
 
De saneringsprocesser som utförts på Läroverket 1 var noggranna och korrekt 
utförda enligt teorins alla regler. Det krävdes omfattande utrustning, kunnighet 
och noggrannhet för att undvika asbesthaltig dammspridning till omkringliggande 
lokaler och yrkesgrupper. Resultatet från projektet visar på att inga nämnvärda 
brister kunde identifieras under saneringarna, men det fanns andra delar som 
kommunikation och hanteringen av asbest som gick att förbättra. De 
förundersökningar som gjorts för att påvisa förekomst av asbest var även 
bristfälliga. Många platser som innehöll asbest testades aldrig och en del platser 
som testades negativt visade sig senare innehålla asbest. En stor omfattande brist 
som inte ska få ske då förundersökningen är något av det viktigaste. Den 
säkerställer vilka områden som måste saneras innan påbörjad byggstart och 
skapar därigenom en säker arbetsmiljö för alla yrkesgrupper. Saneringsmetoden 
som användes på Läroverket 1 var förlegad vilket dem är över stora delar av 
Sverige. Andra länder som England har utvecklat effektivare metoder som sänker 
exponeringsnivåerna av asbestdamm markant. Valet av saneringsmetod är något 
som borde tagits på större allvar för att kunna skapa en säkrare arbetsmiljö för 
saneringspersonal och övriga yrkesgrupper på projektet.  
 
Slutsatsen från denna studie visar att saneringsprocessen utförs enligt Svenska 
lagar och regler på projektet men att kommunikationen, förundersökningarna och 
val av saneringsmetod var bristfälliga. En lösning kan vara att Arbetsmiljöverket 
inför krav kring dessa områden. Att varje förundersökning måste uppnå en 
godkänd standard samt att metodvalet skall anpassas efter varje individuell 
sanering. Allt för att skapa en säkrare arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. 
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Abstract 
 
Each year, the number of deaths caused by the cancerous substance asbestos 
increases, even though it was banned in Sweden in 1982. The risk of exposure 
from materials containing asbestos to the workers in the building trade continues 
to be high. The most exposed categories are demolition and repair workers. The 
amount of asbestos still remaining in Swedish buildings is estimated to be around 
400 000 tons, which continues to put the construction workers at risk. In addition 
to the remaining asbestos, there is an ongoing generational renewal in the 
building trade. The older generation with experience and knowledge on the 
substance is being replaced with a new and enthusiastic generation whose 
knowledge on dangerous substance of asbestos is lacking. 
 
Sweden was the first country in the world to ban asbestos. At present, there are 
laws and regulations on how asbestos should be correctly handled and disposed 
of. To be able decontaminate buildings of asbestos commercially, the personnel 
must have completed specific educational programs. An asbestos decontamination 
consist of several advanced stages and is a time consuming process. There are 
strict demands on equipment, barriers and waste management in order to avoid 
exposure to asbestos. The dispersal of asbestos dust would affect surrounding 
categories of workers. 
 
Despite the laws and regulations, there are still inadequacies in the handling of 
asbestos. To investigate the scope of the deficiencies, current asbestos 
decontamination procedures at Läroverket 1 in Umeå will be observed and 
compared to the theoretical decontamination procedure. 
 
The decontamination procedure performed at Läroverket 1 was meticulously and 
correctly performed according to the theory. It required extensive equipment, 
knowledge and carefulness to avoid dispersing asbestos dust to surrounding areas 
and personnel categories. No deficiencies of note could be identified during the 
decontamination procedure, but there are other other parts of the asbestos 
handling which could be improved. The investigations which were undertaken to 
prove the existence of asbestos were insufficient. Places which contained asbestos 
were missed altogether, and places which were deemed to not contain asbestos 
during testing were subsequently found to contain asbestos. This is a large 
deficiency which can not be allowed, since the investigation before 
decontamination is crucial to ensure that no workers are exposed to asbestos 
during construction. The methods used for decontamination are obsolete, which is 
true for large parts of Sweden. In comparison to e.g. UK, where research efforts 
have resulted in better decontamination procedures, the levels of exposure to 
asbestos dust are significantly higher in Sweden. The choice of decontamination 
method is something that needs to be seriously considered in order to improve the 
working environment for decontamination crews and other personnel categories. 
 
The personnel performed the decontamination according to applicable Swedish 
law and regulation, but the investigations performed to determine areas 
containing asbestos and choice of decontamination methods are inadequate. To 
remedy this, higher demands must be placed on the safe working environment of 
the personnel.  
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1. Inledning 
 
Asbest är ett samlingsnamn på flertalet mineraler som finns i naturen. Krysolit, 
även kallad vit asbest var den vanligaste och populäraste typen av asbest som 
användes i byggmaterial under en lång tid. På grund av asbestens värdefulla och 
tekniska egenskaper användes byggmaterialet på många ställen med många 
varierande funktioner och former. Asbest var ett material med multifunktionella 
funktioner för dess egenskaper såsom hög mekanisk hållfasthet, hög termisk 
isolerings effekt, hög kemisk beständighet och goda brandskyddande kvaliteter. 
Ett byggmaterial som med tidens gång påvisat sig vara farligt då människor som 
jobbade med asbest blev sjuka.  
 
År 1982 förbjöds därför asbestanvändning helt i Sverige på grund av att 
uppmärksamheten av det farliga materialet brett ut sig. Vid denna tidpunkt hade 
asbest redan hunnit användas i stor utsträckning och fanns i flertalet byggnader.  
För att kunna hantera detta utvecklade man metoder för hur hantering av asbest 
ska ske korrekt i framtiden för att undvika ökade dödsfall. Det bedöms idag finnas 
cirka 400 000 ton asbest inbyggt i Sverige, till stor del omfattar det husen som 
byggdes under miljonprogrammet år 1965 till år 1975.  
 
När man hanterar och river material innehållande asbest frigörs stora mängder 
asbestfibrer som svävar i luften under en lång tid. Fibrerna är mycket lätta och 
tunna och kan vid inandning orsaka allvarliga sjukdomar. Ett orosmoment som 
idag ständigt inverkar på arbetare och byggföretag under ombyggnationer av äldre 
byggnader. Idag har de flesta byggnader från tidsepoker då mycket asbest 
användes börjat bli så gamla att de behöver renoveras och uppdateras till dagens 
standard. På så sätt stöts det farliga ämnet asbest på än idag med en följd av 
fortsatta fall av insjuknanden. Orsaken till den fortsatt höga siffran av 
insjuknanden kan bero på flertalet faktorer men något som idag brister är 
kunskapen om det före detta byggmaterialet asbest i byggbranschen. Alla 
yrkesgrupper som finns inom byggbranschen riskerar att utsättas för asbest men 
endast asbestsaneringsarbetarna har erhållit utbildning och kännedomen om 
ämnet.  
 
Hur en yrkesmässig hantering av asbest går till i Sverige idag regleras i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Saneringsprocessen 
innehåller många omfattande steg för att på ett så säkert tillvägagångssätt som 
möjligt hantera, avlägsna, avfallshantera samt sanera ytor som berörts av 
asbestdamm. Det är en komplicerad och tidskrävande process som måste utföras 
felfritt för att säkerställa alla individers hälsa, både de som utför arbetet och alla 
som vistas runtom processen. Föreskrifterna från Arbetsmiljöverket gäller alla 
verksamheter med risk för hantering och exponering av asbesthaltigt damm. Det 
är dock endast den som leder eller själv utför rivningen av asbestmaterialet som 
erhåller krav omfattande utbildning. 
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1.1 Syfte 
 
Syftet är att med informationen som tagits fram redogöra för Rekab Entreprenad 
AB processen av asbestsanering som sker inom deras byggnadsprojekt. Jämföra 
hur den utförs i teori kontra praktiken samt fördjupa sig i eventuella brister, 
förbättringar eller förändringar som bör tas i akt för kommande projekt. Denna 
information ska i första hand vända sig till Rekab Entreprenad AB men även 
finnas i ett lärogivande syfte för alla omgivande yrkesgrupper som bör erhålla mer 
kunskap om det farliga ämnet. 
 
Med ökad kunskap om ämnet asbest tros en tryggare arbetsmiljö kunna skapas 
och därmed antalet asbestrelaterade dödsfall kunna minimeras. 
 

1.2 Mål 
 
Målet med rapporten är att: 
 

o Undersöka hur en saneringsprocess ska gå till enligt teorin och i 
praktiken på Läroverket 1 i Umeå. 
 

o Kontrollera om det finns eventuella avvikelser mellan hur en sanering ska 
utföras i teorin och i praktiken. 
 

o Undersöka om det finns eventuella brister i andra delar av 
asbesthanteringen och säkerställa inom vilka områden de finns. 
 

o Komma med eventuella förbättringsförslag för att säkerställa ett 
byggnadsprojekts hantering av asbest. 

 
Informationen ska även kunna samlas i ett lärande syfte till personal och framtida 
projekt resulterande i en säkrare framtida arbetsmiljö på Rekab Entreprenad AB:s 
byggnadsprojekt.  
 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Examensarbetet är avgränsat till omfattningen av 10 veckors heltidsstudier 
motsvarande 400timmar och 15 högskolepoäng. Arbetet kommer att utföras med 
Rekab Entreprenad AB. Studien skrivs på egen hand med hjälp av handledare från 
Rekab Entreprenad AB och Umeå Universitet. 
 
Studien kommer att avgränsas till byggmaterialet asbest och hur hantering av 
detta material skall gå till enligt lagföreskrifter. Äldre föreskrifter kommer inte att 
omfattas då nya metoder framkommit och ses mer felfria än andra. Teoridelen 
kommer att avgränsas till relevant fakta för just detta jämförelseprojekt, någon 
djupare analys kommer inte att utföras. Saneringsprocesserna kommer att iakttas 
på håll i säkerhetssyfte. Studien kommer att jämföras med pågående 
saneringsprocesser av asbest som utförs på renoveringsprojektet Läroverket 1 i 
Umeå.  
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1.4 Angreppssätt 
 
Genom att utföra en genomgripande teoretiskstudie, följa en pågående 
saneringsprocess och samarbeta med personer som är sakkunniga och hanterar 
ämnet dagligen få den informationen som anses viktig. Kunna avgöra om något 
kan förbättras, korrigeras eller förändras inom hanteringen av det farliga ämnet 
asbest med byggnadsprojektet Läroverket 1 som referenspunkt. Studien kommer 
att ses som en förstudie och grund för vidare studier inom ämnesområdet, den är 
inte avsedd att vara komplett omfattande ämnet. De kommande framtida 
hanteringar av asbest som måste utföras är en viktig del av byggbranschen. Vi 
måste få fram sakuppgifter och stöd så att saneringsprocesser av farliga ämnen 
går till på bästa möjliga sätt inom byggindustrin. 
 
För att få fram slutsatser kommer teorins genomförande jämföras med pågående 
process på Läroverket 1 i Umeå. Saneringsprocesserna kommer att iakttas från 
håll på grund av säkerheten. Alla steg inom saneringen kommer att observeras 
och minnesantecknas för att kunna lägga märke till eventuella brister på platsen. 
Fokus kommer ligga på alla steg från etablering till avetablering. Om möjligt 
kommer även bilder av saneringsplatsen att dokumenteras.  
Denna studie omfattar inte hela byggbranschens aktuella ställning men bör ses 
som en modell av den. 
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2. Teori 
 
I kapitlet teori kommer de teoretiska studier som genomförts att presenteras och 
skapa grunden till den praktiska genomförda studien. 
 

2.1 Byggmaterialet Asbest 
 
Asbest är ett samlingsnamn på flera olika fiberartade kristalliserade silikater som 
finns i naturen. Ämnet bryts framförallt fram i länderna som Ryssland, Kina, 
Kanada och Kazakstan. Ämnet är en långfibrigt oorganiskt mineralfiber vars 
egenskaper är väldigt tåliga. Den dominerande asbestsorten är krysotil, även 
igenkänd som vit asbest, omfattar 99 % av all asbest se Figur 1. De övriga 
asbestsorterna som finns är amosit, antofyllit, tremolit, aktinolit och krokidolit. 
Materialets värdefulla tekniska egenskaper gör att materialet har använts under 
en lång tid tillbaka inom flertalet användningsområden [1].  
 
 

 
Figur 1: Krystotil – Vit Asbest. På bilden ser man de långa fibrerna som materialet består av [3]. 

Asbest har en hög mekanisk hållfasthet och smidighet. Dess goda termiska och 
kemiska beständighet gör att materialet tål höga temperaturer och har en hög 
tålighet mot kemikalier som den kan hamna i kontakt med. God ljud- och 
värmeisolerings förmåga är även en egenskap som gett materialet flertalet 
användningsområden. Asbest har använts mycket inom byggnation och 
byggnadsämnesindustrin och på grund av detta finns materialet fortfarande kvar i 
många äldre byggnader. Detta innebär att arbetare och privatpersoner under lång 
tid framöver kommer komma i kontakt med det farliga ämnet i samband med 
rivning, reparationer och underhåll av byggnader [3]. 
 
Asbestmaterialet bildar vid mekanisk påverkan lätta, vassa fibrer som håller sig 
svävande länge i luften som dammpartiklar. Problemet med byggnadsmaterialet 
asbest är just dess lätta och tunna fibrer som enkelt sprids i omgivningen. 
Partiklarna kan vid inandning riskeras att tas upp i både luftvägar och 
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lungvävnad. Vid inandning av asbestfibrerna kan kroppsvävnad påverkas och 
komma till skada, det kan medföra allvarliga konsekvenser och sjukdomsfall. 
Yrkesmässig användning av asbest och asbesthaltiga produkter har därför kommit 
att bli förbjudet i Sverige [1]. 
 

2.1.1 Lagar och föreskrifter 
 
År 1982 förbjöds användningen av asbest i Sverige, allt efter att insjuknanden och 
dödsfallen ökat och uppmärksammats i samhället. De som idag ansvarar för hur 
hantering och exponering av asbest sker är Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket 
ger ut föreskrifter rörande alla verksamheter där risker för exponering av 
asbesthaltigt damm förekommer.  Både tillämpning och allmänna råd om 
föreskrifter erhålls ur Arbetsmiljöverkets AFS 2006:1 [4].  
 
För att undvika hälsorisker kring asbesthantering krävs idag information och 
utbildning inom asbest. Detta omfattar bland annat om vart asbest kan finnas och 
lämpliga skyddsåtgärder vid hantering av det. Krav på särskild utbildning om 
asbest ställs idag endast på den som leder och den som utför rivningsarbetet. För 
att erhålla ett utbildningsbevis krävs en utbildning som behandlar stora områden 
om asbestens egenskaper, hälsoeffekter, arbetsmetoder och skyddsåtgärder. Den 
omfattar även hur avfallshanteringen av materialet ska gå korrekt till samt hur 
nödfallsåtgärder skall hanteras och utföras. För att behålla utbildningsbeviset 
krävs att man minst vart femte år genomgår en repetitionskurs om asbest 
bestående av kunskapsrepetition och aktualisering av kunskapsläget.  
Arbetsgivaren till en saneringsprocess av det hälsofarliga ämnet har ansvaret att 
se till att saneringspersonalen har legitimerad utbildning samt att dem går på 
regelbundna medicinska kontroller. Allt detta enligt Arbetsmiljöverkets 
bestämmelser och föreskrifter om medicinska kontroller [4].  
 
För att varna omgivningen vid pågående asbestsaneringar och platser där asbest 
material förvaras finns det krav på märkningar. Den skall vara avgränsad och 
tydligt markerad med texten ” Varning – Rivning – Asbest – Tillträde förbjudet 
för obehöriga”. Märkningar av asbestmaterial som kapslat in måste även märkas 
med orden ” Inkapslad Asbest”. Märkningar av verktyg, behållare eller 
förpackningar använt vid asbestsanering måste märkas med något innehållande 
ordet ”asbest”. Om märkning av asbestmaterial missas måste en sanktionsavgift 
betalas av arbetsgivaren. Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta kan vara 
upp till 150 000 kronor [5]. Sanktionsavgiften beräknas på antalet sysselsatta 
arbetare arbetsgivaren har. Summan beräknas enligt följande och avrundas neråt 
till närmsta hela hundratal (AFS 2014:27): 
 
Beräkning av sanktionsavgiften som måste betalas ut ifall miss av märkning av 
asbesthaltiga material eller utrustning sker beräknas enligt ekvation (1) [5]. 
 

 
     Sanktionsavgift = 15ooo kronor + (antal sysselsatta – 1) x 271 kronor.           (1) 

 
 

 
För att få riva material innehållande mer än 1 % asbest måste tillstånd från 
Arbetsmiljöverket ges. Det sker genom att en anmälan om rivning av asbest görs 
skickats till Arbetsmiljöverket. Godkännande av tillståndet erhålls inte förens 
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anmälan innehållande följande uppgifter görs till Arbetsmiljöverket 
(AFS:2014:27): 
 

o Adressen till rivningsobjektet 
 

o Namn och adress till den som beställt arbetet 
 

o Start- och slutdatum för rivningen 
 

o Rivningsarbetets sort, storlek och typ av asbesthaltigt material 
 

o Den uppskattade mängden asbesthaltigt avfall, vem som transporterar 
bort det och vart avfallet slutligen omhändertas 

 
För att sedan få påbörja rivningen av asbest på en arbetsplats måste det finnas 
handlingar om Arbetsmiljöverkets tillståndsbeslut, hanterings- och 
skyddsinstruktioner, bevis på asbestutbildning och uppgifterna enligt anmälan 
ovan tillgängligt [4]. 
 

2.1.2 Farligt ämne  
 
Det är numera klarlagt och välkänt att det är mycket farligt att hantera asbest. Vid 
bearbetning och rivning av material som innehåller ämnet frigörs det asbestfibrer 
som kan ge allvarliga sjukdomar vid inandning [8]. Fibrerna som kan ha en 
diameter på ner till ett par hundradel mikrometer kan ta sig ända ner i 
lungblåsorna. När fibrerna fastnar i lungorna kan de sedan transporteras vidare 
till lungsäcken och bukhinnan där de ansamlas och ger efter tid sjukliga 
förändringar. Det tar oftast 20-40 år innan de allvarliga sjukdomarna uppträder 
[7]. De sjukdomar som man framförallt brukar förknippa med asbestexponering 
är asbestos, lungsäckinflammation, pleuraplack, mesoteliom, lungcancer, tumörer 
i struphuvud och mag-tarmkanalen [8].  
 
Asbestos innebär en ökning av bindväv i lungorna som nedsätter deras funktion 
att ta upp syre. Personerna som drabbas får därmed andningssvårigheter. Hur 
kraftiga problem man får är dosberoende. Ju mer asbestfibrer personen har 
andats in desto allvarligare symptom får den [1].  
 
Vid en lungsäckinflammation samlas vatten i lungsäcken. Det gör ont i 
bröstkorgen vid inandning och man blir lätt andfådd. Ofta läker en sådan 
inflammation utan bestående skador, men en viss nedsättning av lungfunktionen 
kan uppstå [7]. 
 
Mesotliom är en typ av cancertumör som förekommer i både bukhinna och 
lungsäck. Det är en mycket allvarlig typ av cancer som årligen dödar ca 100 st 
personer i Sverige [6]. Asbest anses ligga bakom upp till 90 % av alla som drabbas 
och det räcker med att exponeras för låga halter asbest [1].  
 
Lungcancer förekommer i betydligt högre grad hos personer som exponerats för 
asbest. Undersökningar visar på att exempelvis isoleringsarbetare som under 
många år arbetat med asbest haft fem gånger så hög risk att drabbas än 
genomsnittliga befolkningen [1].  
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Idag sker inte exponering av asbest på samma sätt som tidigare. Eftersom 
användning av asbesthaltigt material har totalförbjudits är det idag framförallt 
bara yrkesgrupper inom byggbranschen som drabbas.  Majoriteten av de 
exponeringar som sker är vid rivning och ombyggnationer av hus uppförda före år 
1979. Förslag på yrkesgrupper som kan bli utsatta för asbestdamm är: 
rivningsarbetare, rörmokare, elektriker, ventilationsmontörer, golvläggare, 
snickare och städpersonal. De senaste tio åren har 70-100 personer anmält 
asbestrelaterad arbetssjukdom [8].  
 

2.1.3 Materialinventering byggnad 
 
En materialinventering av en byggnad ska ske enligt lag och det beställs av 
byggföretaget innan påbörjad renovering. Inventeringen görs av ett auktoriserat 
företag i syfte att uppmärksamma farliga ämnen innan dem börjar hanteras. För 
att veta var och i vilken mängd farliga ämnen finns i en byggnad utförs 
kvalificerade förundersökningar av auktoriserade företag. Inventering av 
byggnader sker för att fastställa vad byggnaden innehåller för olika farliga 
material, var de finns, vilka kvantiteter det handlar om och vad som kan vara en 
potentiell miljö- eller hälsofara. Syftet med materialinventering är att se över var 
och på vilket sätt byggnaden blivit förorenad under tidigare år. 
Förundersökningarna startar med att man fastställer byggnadens ålder och vilka 
år eventuella renoveringar har utförts. Genom att få fram denna information får 
man snabbt en överblick var farliga ämnen kan tänkas ha använts då man sedan 
innan vet hur till exempel asbest har använts genom åren. Detta tillvägagångssätt 
är grundläggande och effektivt. När potentiella farliga ämnen som kan förekomma 
fastställts görs platsbesök i byggnaden. Där tas sedan prover från alla platser där 
farliga ämnen tros kan förekomma enligt det man har kommit fram till innan. 
Prover tas även från övriga misstänksamma platser. Hela processen sker av 
auktoriserad personal med specialkunskap om farliga ämnen och provtagning. 
Slutligen dokumenteras alla platser som prover tagits ifrån i en rapport i form av 
en tabell. I tabellen läggs alla provresultat in och kopplas ihop med en ritning så 
man kan se vart proverna har tagits. I rapporten ges en sammanfattande analys av 
byggnadens allmäntillstånd gällande farliga ämnen samt om de måste avlägsnas 
eller inte. Här står det även utförligt vilka återgärder som behöver vidtas för att ta 
bort föroreningarna och vad som krävs för att dem inte skall fortsätta spridas. 
Detta ger ett mycket viktigt och pålitligt underlag för kommande 
ombyggnation [9].  
 

2.2 Användningsområden asbest 
 
Asbesthaltigt material har haft många användningsområden på grund av dess 
tekniska egenskaper och kan därför hittas på de flesta byggnader uppförda 
tidigare än år 1979. Asbestmaterial kan förekomma i både bunden och fri form. 
Följande visar de vanligaste användningsområdena för asbest [1].  
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2.2.1 Asbestcement 
 
Asbestcement är en produkt där asbest krossats till pulverform och blandas ihop 
med cement för att skapa en fast produkt med bra tekniska egenskaper. Största 
delen av asbest som importerades till Sverige har använts för att framställa 
asbestcement, exempelvis så har det använts för att skapa eternitprodukter i form 
av fasadskivor, taktegel och ventilationskanaler. Den svenska cementasbesten 
innehåller ungefär 5-20 procent av krysotil, vit asbest [8]. 
 
Eternitskivor och eternittaktegel är två stora användningsområden där asbest 
förekommer bland bostadshus. Den populära fasadskivan förekommer i 
korrigerade eller plana skivor för både tak och fasadbeklädnader. Flertalet 
byggnader i dagen samhälle har fortfarande kvar den miljötåliga fasadskivan på 
grund av dess goda egenskaper. Så länge den eternitskivorna inte förstörs eller 
hanteras mekaniskt släpper den inte lös några farliga fibrer i luften. På grund av 
detta väljer många idag att behålla den tåliga fasad- och takbeklädnaden. 
Eternitskivan förekommer i synnerhet på bostadshus byggda under 50-, 60- och 
70-talet. 
 
Ventilationskanaler var också ett stort användningsområde för eterniten. De 
skapades vanligtvis i kvadratiska former med stora tydliga skarvar där rören 
kopplades samman. Det stabila och lätthanterade materialet gjorde att de 
kvadratiska ventilationskanalerna smidigt placerades i bostadshus, offentliga 
samlingslokaler, byggnader för undervisning och förvaltningsbyggnader [12].  

 
 
2.2.2 Isolering 
 
Det näst vanligaste användningsområdet av asbest i Sverige var som olika former 
av isolering. Då asbest i synnerhet tål värme, hetta och är ljud- och är 
värmeisolerande användes det flitigt på många olika platser under flertalet år [1].  
 
Sprutasbest, väv och isoleringsmattor var vanligast vid isolering av maskiner. 
Sprutasbest är en lös form av asbestisolering som man sprutade på exempelvis 
stålkonstruktioner under år 1950- och 1960 för att skydda dem mot brand och 
som fuktisolering. Ventilationstrummor i varuhus och samlingslokaler var det 
vanligt att man sprutade med asbest dels för att förhindra brandspridning, dels 
som bullerisolering och som kondensskydd [8].  
 
Asbestpapp är en papp skapad av asbest som användes i begränsad omfattning 
där det krävdes att konstruktionen klarade höga temperaturer. Det användes till 
exempel runt varmvattenledningar, beläggning under äldre fönsterbänkar av trä, 
ovanför värmeelement och på brandavskiljande väggar på vindar. Ibland 
användes det även för att skydda träbalkar från värmen från 
skorstensstocken [11].  
 
Värmepannor och spisars rör som installerades fram till mitten av 70-talet har 
ofta asbestisolering kring sig. Själva asbesten finns vanligtvis i rörböjarna där det 
använts ett material som kallas gurmassa. Massan består av asbest i pulverform 
och vatten som blandats till ett ”lermaterial” som gör det möjligt att forma 
isoleringen lätt i rörböjar. Även tillopp och returledningar i värmesystem har 
isolerats med denna massa som innehåller upp till 50 procent asbest. Tidigare 
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kunde hela ledningar vara isolerade på detta sätt men när mineralullsisoleringen 
började införas gick man över till att använda gurmassan i enbart rörböjar och vid 
anslutningar. Inom industrin var asbest även ett viktigt användningsområde för 
isolering av ugnar, eldstäder och dylikt. Man använde mest lösasbest, plattor och 
väv, men det kunde även blandas in i cementen när man murade med tegel [12].  
 

2.2.3 Golv 
 
I äldre golvmaterial som golvplattor eller så kallade magnesitgolv kan 
asbesthaltigt material förekomma. Asbestgolvplattor har ett speciellt mönstrat 
utseende och kan där av vara lätta att misstänka. Tarkett vinylasbestgolv var även 
en populär typ av bostadsplatta som ofta lades i kök, allrum, hall och sovrum. 
Dess slitstarka och underhållsfria Tarkett-golv som kombinerat med asbest som 
fyllnadsmaterial gav en porfri och smutsavvisande egenskap.  
 
Flertalet äldre plastmattor kan vara flerskiktade där det understa lagret bestod av 
en grå asbestpapp. Detta märks framförallt när man avlägsnar plastmattor hur en 
grå papp ligger som ett extra lager undertill. Asbestmattan kan även tydligt 
märkas vid fogar och dörrtrösklar där den grå asbestpappen lätt kan blottas. 
Denna typ av asbestgolv är väldigt hälsofarlig då asbestpappen bestående av 90 % 
asbest kan bilda asbestdamm vid slitage och renovering. Asbestpappen är inte 
bunden till något material vilket gör att det lätt kan spridas genom luften runt i 
omgivningen. Dessa äldre plastmattor med asbestpapp under förekommer oftast i 
mörkare färger med stora mönster enligt tidsepoken, dock kan även undantag 
förekomma [12].  
 

2.2.4 Lim 
 
Under golvmattor och golvplattor som användes kring 1960-talet förekommer 
ibland svartlim, ett hållbart svartfärgat lim innehållande asbestfibrer.  
Den svarta karaktäristiska golvlimsmassan appliceras direkt på mattan men sitter 
trots detta väldigt hårt i golvet. På grund av detta har flera fall av felaktigt 
borttagande av mattan förekommit. Limmet har vid många påvisade fall slipats 
och dammsugits bort resulterande i en stor spridning av asbestfibrer. 
Asbestfibrerna kan därefter sväva fritt i flera dygn i omkringliggande miljöer. Det 
svarta limmet kan på vissa ställen sitta kvar från tidigare renoveringar vilket gör 
att man alltid bör vara vaksam om man finner spår av ett starkt svart lim under 
golvytor [13].  
 

2.2.5 Kakelfog och fönsterkitt 
 
Är ett badrum eller kök byggt innan 1982 finns det risk för förekomst av asbest i 
kakelfog eller fästmassa. Vid beredning av fästmassa och kakelfog användes asbest 
som ett tillsatsmedel. En del hantverkare tillsatte asbest på detta viset då det gav 
produkten bättre egenskaper. Detta resulterar i att i en fastighet kan 9 av 10 
badrum vara fria från asbest. Det är svårt att veta vilka badrum som kan innehålla 
asbest och för att undvika risken med asbestexponering bör alla badrum som är 
byggda innan år 1979 provtestas innan en påbörjad renovering [2].  
 
Asbest kan även förekomma i äldre fönsterkitt, fönstermassa, fönsterdrev och 
fönsterbräden. Vid tätning av äldre fönster användes ofta fönsterdrev och 
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fönstermassa innehållande asbest. Denna asbestsort kunde komma i flertalet 
former men den tjocka fönstermassan som användes liknade en brun fibrig 
klumpmassa var vanligast. Fönsterkitt är även ett ställe där asbest påvisats vid 
enstaka fall. Det är en fibrig brun massa som på ett smidigt sätt använts för att 
kitta tätt mellan fönster och träram. Asbest i fönsterkitt har tidigare inte tagits på 
samma allvar av hantverkare då det inte varit lika känt att asbest använts där. 
Detta är dock något som i dagsläget tas på stort allvar och provtagningar vid 
renoveringsarbeten eller rivningsarbeten görs även på fönsterkitt för att minska 
risken med asbestpartiklar frisläpps [8]. 
 

2.3 Sanering av Asbest 
 
Vid upptäckt av asbesthaltigt material skall stora försiktighetsåtgärder vidtas för 
att på ett så säkert sätt som möjligt avlägsna det farliga materialet. En 
saneringsprocess är lång och tidskrävande samtidigt som både personer som utför 
arbetet och personer i dess omgivning kan ta skada om hanteringen av materialet 
inte går korrekt till. Innan ett arbete som medför eller kan medföra exponering för 
asbesthaltigt damm kan påbörjas måste återgärder vidtas.  
 

2.3.1 Före påbörjad saneringsprocess 
 
Innan en påbörjad saneringsprocess ska alla återgärder vidtas för att identifiera 
de material som tros kunna innehålla asbest. Alla byggnader byggda eller 
renoverade under tidsepoker då asbesthaltigt material användes ligger i riskzonen 
och skall därför göras noggranna förundersökningar på innan en ombyggnation 
kan påbörjas. Denna undersökning kallas miljöinventering och den sker på alla 
objekt där det finns risk av förekomst av farliga ämnen, detta omfattar även ämnet 
asbest.  
 
En miljöinventering är ett krav för äldre byggnader om misstankar för farliga 
ämnen finns. Det utförs av ett auktoriserat företag som byggföretaget själv 
beställt. Det krävs en väldig noggrannhet för att lyckats skapa en tillförlitlig 
miljöinventering som säkerställer alla kommande hantverkares säkerhet vid 
ombyggnationer. Miljöinventeringen genomförs på fastigheten genom 
provtagning. Provtagningen tas från platser där man vet att farliga ämnen har 
använts förr i tiden och på de platser där de auktoriserade företaget anser att 
något ser misstänksamt ut. Stickprover görs med största försiktighet för att inte 
sprida dammet. Sammanfattningsvis sammanställs alla provtagningar i en 
miljöinventering som görs offentlig för alla yrkesgrupper inom 
byggnationsprojektet. Inventeringen består av tabeller och bilder över vart 
provtagningen tagits och om farliga ämnen har påträffats där eller inte. 
Procenthalten av de farliga ämnen som påträffats kan även utges i vissa fall. När 
endast stickprover görs på vissa platser i en miljöinventering kan självklart 
enstaka platser där asbest finns missas. Man bör därför alltid vara vaksam över 
vad för material som påträffas under byggnationens gång [9].  
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2.3.2 Saneringsprocess 
 
Allt arbete med asbesthaltigt material kräver stora förberedelser, många moment, 
skyddsåtgärder och planering. Det ska bli en smidig process samtidigt som de som 
arbetar ska utsättas för så lite asbesthaltigt damm som möjligt. Det är även viktigt 
att alla i omgivning varnas med tydliga skyltar och markeringar. Om så möjligt vid 
saneringsingreppet skall allt asbesthaltigt material försöka hållas helt för att 
minimera asbestdammets spridning, men om det krävs måste förstörande 
återgärder tas. Första steget inom en saneringsprocess är utrustning, den omfattar 
skyddskläder, förslutningszoner, speciella dammsugare etc. För att undvika 
asbestdammet från att spridas i omgivningen och till andra eventuella 
hantverkargrupper som arbetar på platsen måste saneringszoner skapas. 
Saneringszonerna skapas genom att hela avspärrningar görs runt om platsen med 
plast och tejp. Saneringszonerna skall vara helt täta och inne i zonerna skall ett 
undertryck skapas med hjälp av ventilatorer. Ren luft ska komma genom 
slussarna och i vissa fall då undertrycket blir för stort krävs även ett 
kompletterande luftintag. Saneringszonens luft ska omsättas minst 10 gånger per 
timme och luftrenare kan även placeras på platsen i förebyggande syfte.  För att 
sanerarna ska få gå in och ut ur saneringszonen måste de genomgå flera steg av 
slussar. 
 
Skyddskläder som en asbestsanerare måste ha på sig vid en sanering är en helt 
tätslutande skyddsoverall av dammavvisande material. Dräkten skall vara 
helkroppsanpassad inkluderat en luva. På skyddskläderna finns märkningar från 
tillverkaren med symboler även kallade piktogram och typnummer för att visa vad 
dräkten skyddar mot för ämnen. Asbestdammtäta skyddskläder skall vara av typ 5 
eller lägre. Ju lägre siffra ju bättre skydd men typ 5 innebär helt dammtätt. 
Utanpå den helskyddande skyddsoverallen ska heltäckande handskar och 
andningsskydd användas. Andningsskyddet är i form av en tryckluft helmask eller 
en fläktassisterad helmask med P3-filter (TMP3). Andningsskyddet är personligt 
och ska vara helt anpassat efter dess användare vilket prövas genom mätningar 
innan varje påbörjat arbetspass. Skyddsmaskens tillpassning skall ske regelbundet 
då det är viktigt att den sluter tätt mot ansiktet. Efter ett arbetspass är det viktigt 
att underhållet av skyddsmasken utförs ordentligt, det omfattar både rengöringar 
och byte av eventuella filter [8].  
 
Efter en avslutad rivning ventileras och dammsugs zonen där arbetet pågått med 
en speciell dammsugare som har ett högeffektivt partikelfilter för luft, det vill säga 
ett HEPA-filter. Alla ytor skall även våttorkas och därefter kan saneringsområdet 
lämnas på korrekt sätt. I vissa fall kan städningen behöva upprepas om det rör sig 
om mycket dammpartiklar i luften. Allt material som används inne i skyddszonen 
måste placeras inom en skyddad zon med undertryck och torkas av under en 
längre period för att på så sätt hindra dammspridning [8]. Efter en utförd 
saneringsprocess är det lika viktigt att avlägsnandet av skyddsutrustningen går 
korrekt till. För att få lämna saneringszonen måste det finnas slussar där 
arbetarna kan klä av sig skyddsutrusningen och tvätta sig på ett säkert sätt. 
Ombytet sker i tre steg och det ska alltid genomföras efter och innan en utförd 
saneringsprocess. De olika stegen i slussen omfattar [14]: 
 
Steg C: Här tas ordinarie arbetskläder av eller på, detta steg kan dock hoppas 
över ifall det råder platsbrist på utrymmet. Ifall platsbrist råder kan sanerarna 
klä på och av sig ordinarie arbetskläder utanför slussen.  
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Steg B: Vid detta steg ska andningsmasken tas av eller på. Vid detta steg ska det 
även finnas möjlighet att tvätta sig. 
 
Steg A: Här tas skyddsoverallen av eller på. Det ska finnas tillgång till en 
godkänd dammsugare med HEPA-filter avsett för asbest.  Skyddsoverallen ska 
dammsugas av ordentligt i detta steg innan den tas av. Det är viktigt att även 
arbetskläderna avlägsnats i steg C senare så att fibrerna inte följer med ut ur 
slussarna. 
 
Hanteringen av asbestavfall som blir under en saneringsprocess sker genom att 
asbesten stoppas in i en stor tät plastsäck som tejpats fast ordentligt på utsidan av 
saneringszonen. På så sätt kan det asbesthaltiga materialet slängas i en säck som 
sen kan avlägsnas utifrån skyddszonen resulterande i en helt dammfri process. All 
avlägsnad asbest skall därefter flyttas i dess omslutna säckar till en egen sluten 
container som skall vara tydligt märkt med ” Varning – Rivning – Asbest – 
Tillträde förbjudet för obehöriga”. Märkningen måste göras för att det tydligt ska 
synas att det är en container med farligt avfall som inte får röras av obehöriga [8].  
 

2.3.3 Saneringsmetoder 
 
Exponering av asbest är en stor problematik i hela byggnadsbranschen. 
Asbestdamm sprids endast vid hantering och avlägsning av materialet. Detta är 
därför något man lagt mycket fokus på för att skapa en säker avlägsningsprocess. I 
vissa fall kan det vara så att borttagandet av asbesten skulle skada mer än att låta 
det vara kvar. Eternitkanaler användes förr som ventilationskanaler och att 
ersätta dessa kan resultera i stora renoveringar och hälsorisker. Därför har nya 
lösningar på det problemet försökt skapats, lösningar som gör det möjligt att 
återanvända dem. Det innebär att utföra en tätning av eternitkanaler. Den säkra 
tätningen ger på det sättet samma välfungerade ventilation av byggnaden som om 
den hade ersatts, skillnaden blir endast att en renovering och exponering av 
asbestmaterialet kan uteslutas. Detta är en metod som minimerar antalet risker 
som behövs tas vid renoveringar av alla äldre hus med befintliga 
eternitkanaler [17]. 
 
Kanaltätning, även kallat rörinfodring är en metod som är väl använt i Sverige 
inom flertalet områden. Metoden är använd i syftet att täta befintliga äldre 
kanaler i materialen tegel, eternit eller betong. Vid svåråtkomliga äldre 
ventilationskanaler är detta ett smidigt och effektivt sätt att säkerställa dess 
framtida funktion. Företaget BeBostad har tillsammans med Energimyndigheten 
utfört en omfattande vetenskaplig studie kring området tätning av 
ventilationskanaler [19]. En vetenskaplig studie som utfördes i ändamålen om 
värmeåtervinning och inomhusklimat, vars de testat äldre ventilationskanalers 
täthet. Studien utfördes på äldre byggnader från olika tidsepoker med olika 
varianter av kanalsystem. Det blev påvisat att nästan alla äldre ventilationskanaler 
som prövats i de olika byggnaderna läcker enligt utvärderingen. Provtryckningens 
parametrar och krav av ventilationskanalerna gjordes för att utvärdera 
möjligheten att använda återanvända de befintliga kanalerna. Fyra byggnader 
provtrycks i studien med syfte att pröva dess befintliga ventilationskanalers täthet 
och funktion. I tabell 1 nedan redovisas de fyra byggnader som provtryckts. Klass 
A i studien är rektangulära ventilationskanaler såsom eternitkanaler medan Klass 
B är cirkulära ventilationsrör i metall [19]. 
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Tabell 1: Resultat från provtryckning av befintliga ventilationskanaler i fyra äldre byggnader. 
De krav på täthet som skall uppfyllas visas tillsammans med de resultat varje byggnad 
erhållit [19].

 

 
Den vetenskapliga rapporten utförd av BeBostad tillsammans med 
energimyndigheten påvisar stora problem med läckage av äldre byggnaders Klass 
A ventilationskanaler. En studie som påvisats nödvändig att rätta till för att uppnå 
maximal ventilationsfunktion och inomhusklimat i byggnaderna.  
 
Undersökningens resultat av det konstaterade problemet med läckande äldre 
ventilationskanaler är något företaget Linervent valt att ta i åtanke. De har forskat 
och beprövat nya rörinfodringsmetoder i syfte att skapa en lösning för de 
ventilationskanaler som läcker samt är svåra att byta ut. Företaget har genomfört 
flertalet demonstrationsbyggnads experiment där de utfört rörinfodringar av 
gamla eternitkanaler och sedan provtryckt dem. Förslag på en 
demonstrationsbyggnad som de utfört en kanaltätning på är bostadshuset BRF 
Harald Stake i Mölndal. Föreningen hade problem med dess spruckna och 
läckande eternitrör som gjorde att ventilationen i byggnaden var bristfällig. 
Kraftiga insatser av asbestsanering hade krävts för att ersätta de befintliga 
eternitkanalerna och därför valdes Linervent metoden som en lösning. Efter en 
utförd kanaltätning provtrycktes ventilationen i byggnaden med godkänt resultat. 
Ytterligare demonstrationsbyggnader har utförts och alla med samma positiva 
resultat. Resultaten har påvisat en bra inomhusmiljö godkänt enligt obligatorisk 
ventilationskontroll som görs enligt Boverket, detta trots återanvändandet av 
befintliga ventilationskanaler. Kanaltätning av eternitkanaler är en metod med 
många fördelar då både renoveringar och asbestsaneringar kan undvikas. 
Problematiken och den stora omkostnaden av att behöva sanera och ersätta de 
befintliga eternitkanalerna har på så sätt påvisats möjlig att undvika [18].   
 
För att minska exponeringen av asbestdamm vid sanering har nya arbetsmetoder 
tagits fram. En metod som har visat stora positiva resultat vid sanering av asbest 
är våtsanering, en metod som än inte används i Sverige men påvisats populär 
internationellt. Mätningar visar att denna metod innebär betydligt lägre 
exponering för asbest än en torrsanering. Generellt har våtsanering visat sig vara 
bättre vid vissa typer av asbest då asbestfibrerna inte kan spridas i luften på 
samma sätt. Allt för att fibrerna binds till en vätska vid våtsaneringsprocessen. 
Det har påvisat störst resultat vid sanering av större industriisoleringar, 
sprutisolering och rörisolering. En torr- respektive våtsanering sker likartat både 
med saneringszonen och i slussarna. 
 
Vid våtsanering tillkommer arbetsmomentet vätmedel. Vätmedel är en produkt 
som injiceras i asbestmaterialet för att undvika dammbildning under 
arbetsmomentet. Nålarna finns i olika längder och tjocklekar anpassade för olika 
porösa asbestmaterialen. Nålarna trycks snett in i isoleringen för att inte kunna 
lossna. Ett stort antal nålar sticks in i isoleringen vid ingreppen, vilket gör att 
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vätskemängden genom varje nål är liten. Uppskattningsvis tillförs 1 dl- 1 l per nål. 
Vid vätmedelsinjicering på sprutad asbest kan nålarna behöva fästas med ett 
speciellt fäste, så kallat ventilationstape, för att undvika att dem lossnar. Under 
injiceringsprocessens gång kan saneringspersonalen arbeta med andra 
arbetsuppgifter som att etablera nästa saneringsområde. Nästa steg i 
våtsaneringen är ett likartat arbetsmoment som torrsanering. Asbesten avlägsnas 
med försiktighet för att på minimalt sätt orsaka dammbildning och placeras direkt 
i en kraftig avfallspåse märkt med texten ” Varning – Rivning – Asbest – Tillträde 
förbjudet för obehöriga”. Vid våtsanering torkas de sista resterna upp istället för 
dammsugning som utförs vid torrsanering. Skulle eventuella torra material 
komma ut oavsett det injicerade vätmedlet så sprayas dessa ytor och material 
innan det slutligen torkas upp. Generellt blir platsen för våtsanering mindre 
dammig än om en torrsanering skett.  
 
Svenska miljöinstitutet har utfört en vetenskaplig forskningsstudie jämförande 
våtsanering och torrsanering. Nedanstående tabeller innehåller resultat från 
dessa. Resultaten visar de fiberhalter som påträffats vid varje typ av sanering eller 
utfört saneringsmoment. Mätningarna sker genom stationärt placerade och 
personburen utrustning. De personburna mätningarna visar ett skiftande värde 
och där av redovisas både det minsta samt högsta värdet. Väl utförda 
granskningar och mätningar har gjorts inom flertalet områden. Tabellen nedan 
påvisar erhållet resultat från olika typer av saneringar [16]. 
 
Tabell 2: Uppmätta asbestfiberhalter vid olika typer av sanerings experiment och dess 
arbetsmoment med högst exponeringsrisk [16].

 

 
Mätningar av utförligare nivå har även fortsatt gjorts på asbestsaneringsprojekt. 
Varje individuellt saneringsmoment har utvärderats vid denna undersökning, se 
tabell nedan. Valet att dokumentera och uppmäta varje individuell nivå har 
genomgåtts för att säkerställa att varje steg innebär förbättringar. Vilket den mer 
genomgående undersökningen har påvisat och stärkt. Att som tidigare 
vetenskapligt bevisat minskar våtsanering risken för exponering av asbesthaltigt 
material. 
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Tabell 3: Fiberhalter i omgivningen vid varje moment av både torr- respektive våtsanering. 
Mätningar gjorda vid två utförda asbestsaneringsobjekt och anges i fibrer per milliliter [16].

 

 
De Svenska Miljöinstitutet berättar i sin slutsats av sin forskningsstudie att 
”Saneringar av porösa asbesthaltiga material bör i första hand ske genom 
våtsanering eftersom fiberhalterna i saneringszonen med denna metod reduceras” 
[16]. De nämner dock att det finns begränsningar där metoden inte är effektiv 
eller till och med lämplig. I kompakta material penetrerar inte vätevätskan 
materialet tillräckligt för att kunna reducera dammhalten givande en ej 
funktionell process. Om det finns omgivande vattenkänsliga material eller 
elektricitet som inte kan stängas av är även detta en anledning till att våtsanering 
inte kan utföras. Viktigt vid våtsanering är att processen kontinuerligt kontrolleras 
så att inget läckage av vätevätskan sker, all vätevätska ska tas upp av det 
asbesthaltiga materialet [16]. 
 
Sanering av asbesthaltigt material utomhus är ett till möjligt val av arbetsmetod. 
Saneringsprocessen sker likgiltigt en vanlig inomhus torrsanering med 
skyddsutrustning, slussar och saneringszon. Skillnaderna är att istället för att 
bygga saneringsslussar inomhus använder man sig nu av en saneringsvagn som 
erhåller alla nödvändigheter. Det är tre separata utrymmen med ett undertryck, 
luftströmsventilator och med möjlighet för saneringspersonalen att tvätta av sig 
och klä av eller på sig. Att skapa en helt omsluten saneringszon utomhus är inte 
möjligt och utomhusluften gör att det inte är lika viktigt som vid 
inomhussanering. Där av räcker det vid sanering utomhus att avgränsa 
arbetsområdet med staket eller band med skylt sägande ”Varning – Rivning – 
Asbest – Tillträde förbjudet för obehöriga”. Vid rivning nära en husfasad är det 
viktigt att alla fönster, öppningar, ventilationskanaler etc. tätas för att undvika 
asbestdammspridning in i byggnader. På marken intill huset placeras eller täcks 
även marken av plast eller markdukar för att underlätta den kommande 
städningen av området. Särskilda krav som ställs vid utomhussanering är att det 
måste vara vindstilla och uppehållsväder för att minska asbestspridningen [23]. 
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2.4 Hållbar utveckling 
 
Hållbar utveckling är en bestämning som används för att peka ut en önskvärd 
samhällsutveckling som tillfredsställer alla dagens behov utan att äventyra 
kommande förutsättningar. Vanligast förekommande definitionen av begreppet 
kommer ur Bruntlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” som 
publicerades år 1987. 
 
Inom arbetet med hållbar utveckling arbetas det inom tre delar: 
 

o Ekologisk hållbarhet, som innebär att bevara jordens ekosystem och dess 

produktionsförmåga samt att minska vår påverkan på naturen. 

 

o Social hållbarhet, som handlar om att skapa ett långsiktigt stabilt 

samhälle med grundläggande mänskliga behov. 

 

o Ekonomisk hållbarhet, med innebörden att hushålla med mänskliga och 

materiella resurser på lång sikt. 

En hållbar utveckling för ett samhälle är en process som måste skötas från varje 
individuell individ till världsomfattande. Att kunna se och avgöra vilka metoder 
och tillvägagångssätt som är mest hållbart bidragande till samhällets framgång. 
De val vi gör idag kan inte riskera att äventyra kommande generationers 
förutsättningar [21]. 
 
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där alla har 
möjlighet att leva ett gott liv med god hälsa. Då vi i dagens samhälle spenderar 
väldigt många timmar på våra jobb är arbetsmiljön en viktig del i det [22]. Det 
finns krav på att luften ska vara bra, arbetslokaler ska vara säkra, det ska finnas 
bra belysning, höga bullernivåer ska undvikas osv. Blir vi sjuka pga. dålig 
arbetsmiljö har det sociala hållbarhetsmålet misslyckats [24]. På 
byggarbetsplatser där det sker renoveringar och reparationer i äldre hus finns det 
stor risk att arbetarna kommer i kontakt med farliga ämnen. Asbest är ett av dessa 
och det finns många exempel på där arbetare efter ett slutfört jobb får reda på att 
man har rivit material som innehållit asbest. Detta skapar en oerhörd stress och 
psykisk ohälsa för den drabbade. Att få reda på att man kan ha andats in 
asbestdamm som kroppen inte kan bryta ner och som kan utvecklas till cancer 
efter 20-40 år är en oacceptabel brist i samhället [20]. Att få leva i en ovisshet och 
att inte kunna göra någonting åt det är väldigt psykiskt påfrestande. 
 
Sanering av asbest är ett område som omfattar många delar inom social och 
ekonomisk hållbarhet. För de som utvecklar cancer känns det oftast oerhört 
jobbigt. Man hamnar i en kris och för många känns det som man har fått sin 
dödsdom [26]. Men det är inte bara den som får cancerbeskedet som drabbas. Att 
vara familjemedlem eller närstående till någon som drabbas kan också få hela ens 
tillvara att falla samman [27]. För samhället i stort kostar en cancersjuk individ 
enorma summor pengar. De indirekta och direkta kostnaderna för cancer 
uppskattades år 2013 till 36 miljarder kronor i Sverige och det ökar för varje år. 
Den största delen pga. produktionsbortfall till följd av sjukskrivning eller förtids 
död. Omkring 7 % av den totala budgeten för botande och rehabiliterande vård 
utgjorde sjukvårdskostnaderna för cancer [25].  
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Ytterligare aspekter kring asbestsanering som kan komma att påverka ekonomiskt 
och socialt är valet av saneringsmetod. Den högre kostnaden kring mer avancerad 
utrustning som kan tillkomma vid avancerade saneringsmetoder som våtsanering 
är ett faktum. Detta faktum är dock troligtvis i slutändan en mindre omkostnad 
om man ser i det större hela kring den minimerade risken för exponering av 
asbest som blir. Mindre exponeringsrisker för sanerare och omgivningen ger 
grund till ett mer friskt samhälle. Risken för sjukskrivningar och fall av cancer kan 
minimeras resulterande i ett mer hållbart samhälle. 
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3. Genomförande 
 
En saneringsprocess tillvägagångssätt i teori kan ofta skilja sig från hur den går till 
i fält. Även fast asbest slutade användas som byggnadsmaterial för många år sen 
fortsätter dödssiffran att stiga. Orsaken kan vara flertalet faktorer men det är 
tydligt att det brister i kunskapen om ämnet och att metoder för sanering kan 
vidareutvecklas. Iakttagandet av en pågående sanering har där av dokumenterats 
för att kunna frambringa eventuella förbättringar, korrigeringar eller 
konklusioner. 
 

3.1 Saneringsprocess i fält 
 
Byggnadsprojektet Läroverket 1 i Umeå är ett pågående renoveringsprojekt med 
byggnader från flertalet tidsepoker. Miljöinventeringar har utförts och det farliga 
ämnet har påträffats i både fönsterfog, isolering i rörböjar och ventilationskanaler 
i eternit. Allt måste saneras från platsen. Platserna som skall saneras ligger på 
olika platser i byggnaderna och saneringsprocesserna utförs därför i flertalet olika 
steg och under olika dagar.  
 
Vid Rekab Entreprenad AB:s upphandlande av ett auktoriserat företag som skulle 
utföra saneringen av asbest och rivningsarbeten ställdes lagstadgade krav för att 
säkerställa en korrekt utförd arbetsprocess. Företaget som anlitas måste betala 
skatt och avgifter enligt lag, utföra saneringen på ett sådant sätt att asbesten inte 
sprids till intilliggande utrymmen, följa Arbetsmiljöverkets aktuella regler och 
föreskrifter samt att dem inte sprider asbesthaltiga material i miljön. Giltigt 
tillstånd för asbestsanering i den region där arbetet skall utföras måste fås från 
Arbetsmiljöverket. Flertalet kvalificerade riv- och saneringsföretag ställdes i 
förfrågan om jobbet och det vinnande anbudet blev slutligen utsett. 
 
 

3.1.1 Inför sanering 
 
Senast två dagar före en saneringsprocess på Läroverket 1 fick påbörjas behövdes 
en rapport skickas till Arbetsmiljöverket och Rekab Entreprenad AB från 
saneringsföretaget. Rapporten berättande att en sanering skall utföras, vad som 
skall saneras samt när och var det skall saneras. Ett startgodkännande måste 
därefter erhållas från Arbetsmiljöverket innan processen får börja. Detta måste 
ske innan varje enskild sanering. Alla rapporter som skickades in under projektet 
blev snabbt godkända. 
 
 

3.1.2 Sanering av isolerade rörböjar  
 
Upptäckten av misstänkta rörböjar innehållande asbest gjordes vid 
miljöinventeringen av byggnaderna. Provtagning gjordes och resultatet påvisade 
förekomst av asbest. Asbesten kring isoleringen av rörböjarna var så kallad 
gurmassa. Det används för att smidigt kunna forma svängarna kring isoleringen 
av rörböjarna. Inför saneringsprocessen av rörböjarna skapas en innesluten 
asbestzon av saneringspersonalen. Zonen skapas genom att stora plaster fästs 
med extra stark tejp mellan väggar, tak och golv se figur 2.  Tydliga skyltar 
sägande ”Varning – Rivning – Asbest – Tillträde förbjudet för obehöriga” placeras 
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direkt på saneringszonen, se enligt bild nedan en pågående uppbyggnad av 
saneringszon. Zonen skapas för att förhindra asbestdammspridning vid den 
kommande saneringen samt att övriga yrkesgrupper omkring ingreppet inte ska 
exponeras.  
 

 
Figur 2: Pågående uppbyggnad av avspärrning till saneringszon. Platsen markeras direkt med 
en orange tejp varnande för pågående sanering av asbest. Sanering av rörböjsisolering. 

När saneringszonen är klar påbörjar saneringspersonalen att skapa de 
kompletterande slussarna och dess steg. Varje sluss byggs upp av en trästomme i 
storleken 1 x 2,3 m, passande för att en person. Den reglade stommen försluts 
sedan med hjälp av plast och tejp resulterande i en tät sluss. Dörren till slussen 
skapas genom att plasten skärs upp en bit på ena sidan och ytterligare en plast 
hängs över öppningen. Tre likadana slussar skapas på detta sätt och placeras 
nästintill saneringszonen. På en av slussarna skapas en avfallspåse där det farliga 
ämnet kan placeras för att på ett dammfritt sätt därefter kunna förslutas och 
bortforslas till en specifik sluten asbestcontainer, se figur 3. Containern markeras 
med varningstexten ” Varning – Rivning – Asbest – Tillträde förbjudet för 
obehöriga” enligt bilden nedan. 
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Figur 3: Sluten container med asbest avfall. Containern markeras synligt på varje sida med 
tejpen ” Varning – Rivning – Asbest – Tillträde förbjudet för obehöriga”. 

 
Asbesten kring rörböjarna saneras genom torrsanering. I saneringszonen skapas 
ett undertryck med ventilatorer och luftrenare utrustade med specifika HEPA-
filter anpassade för asbest. En dammsugare med asbest HEPA-filter placeras även 
i zonen för att efter ingreppet kunna rengöra platsen och saneringspersonalens 
dräkter. Slutligen provtestas saneringspersonalens personliga skyddsmasker. 
Saneringspersonalen påbörjar därefter saneringsprocessen genom att gå in i första 
saneringsslussen och klä av sig ordinarie arbetskläder. I andra slussen tar 
personalen på sig sin personliga andningsmask och ser till att den sitter korrekt 
slutet mot ansiktet. I sista slussen klär de på sig den helslutande saneringsdräkten 
samt handskar och går därefter in i saneringszonen. I saneringszonen avlägsnas 
isoleringsböjarna varsamt och placeras direkt i den helsluta avfallspåsen avsedd 
för asbest. När saneringsprocessen är avslutad dammsugs hela saneringszonen 
och våttorkas för att undvika dammspridning. Vid avslutad saneringsprocess går 
saneringspersonalen in i slussen igen och genomför proceduren en gång till fast 
motsatt håll. I första slussen dammsugs dräkten av noggrant från allt asbestdamm 
innan avlägsning. I andra slussen tas andningsmasken av och personalen tvättar 
av sig lite lätt. I tredje och sista slussen tas de ordinarie arbetskläderna på igen 
innan dem slutligen kan gå ut från slussprocessen.  
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All utrustning, maskiner och verktyg som används under saneringsprocesserna 
kan vara svåra att få helt rent från asbestdamm. För att underlätta och säkerställa 
att all utrustning verkligen blir rent så har en egen saneringszon skapats för 
enbart utrustningen. Det placeras i en inkapslad zon med en fläkt som skapar 
undertryck se figur 4. Materialet får stå kvar i inkapslingen i minst en vecka för att 
säkerställa att allt asbestdamm försvunnit. Inkapslingen för utrustningen är 
uppbyggd som en saneringszon enligt bilden nedan och även märkt med texten ” 
Inkapslad Asbest”.  
 

 
Figur 4: Inkapslat område för förvaring av använd asbestsanering utrustning. I zonen är ett 
undertryck skapat genom en fläkt i fönstret. 

3.1.2 Sanering av fönsterfog 
 
I en av byggnaderna på Läroverket 1 misstänktes fönsterfogarna innehålla asbest 
redan innan projektets start. Prover togs därför i miljöinventeringen på den 
misstänksamma fogen och provsvaren kom tillbaka positiva. Totalt omfattade det 
ungefär 40 stycken fönster som behövde saneras. En saneringsprocess som valdes 
att göras utifrån, krävande lite andra arbetsmetoder än en sanering som sker 
inomhus. En saneringsprocess utåt valdes att göras för att på detta sätt minska 
riskerna att utsättas för asbestdamm både för saneringspersonal samt övriga 
hantverkargrupper på projektet. För att kunna nå varje fönster utifrån vid 
sanering krävs en stor bomlift. En bomlift är en maskin som är utrustad med en 
lång mekanisk arm vars längst ut det är placerat en stor korg. I den stora korgen 
kan saneringspersonalen stå samtidigt som de smidigt kan åka både upp, ner och i 
sidleds. Detta kräver lite mer komplicerade tillgänglighets utrustning, dock så 
vägs detta upp med att vissa andra återgärder som minskad städning samt 
minskad exponeringsrisk blir i byggnaden. En ansökan om godkännande till 
påbörjad saneringsstart skickas in till Arbetsmiljöverket och Rekab Entreprenad 
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AB. Saneringstillståndet innehåller fakta som att saneringen ska ske på Läroverket 
1 i Umeå, hur länge den ska pågå och hur den ska gå till. Godkännandet av 
Arbetsmiljöverket erhålls därefter inom 2 dagar.  
 
Saneringsprocessen påbörjas genom att saneringspersonalen skapar en 
avspärrning runt området som skall saneras med stängsel. På stängslet placeras 
en lapp med tydlig varningstext för pågående asbestsanering. Fasaden av 
byggnaden ses över av saneringspersonalen för att försäkra sig om att det inte 
finns några öppningar eller ventilationskanaler som asbestdammet kan tas in 
igenom. De påstötta öppningarna i fasaden täcks ordentligt igen med plast och 
tejp. I nästa steg fästs plast inifrån runt hela fönsteröppningen och försluts 
noggrant med tejp. Därefter placeras en plywoodskiva inifrån mot den förslutna 
tejpen och skruvas fast ordentligt för att skapa ett stadigt tryck.  
 
Efter förslutningen gjorts på alla aktuella fönster kan nu saneringsprocessen 
påbörjas utifrån. Denna process följer samma tillvägagångssätt som torrsanering 
inomhus. Det som skiljer är att det inte finns någon inplastad saneringszon och 
man har bytt ut de egenbyggda slussarna mot en hyrd utomhussaneringsvagn 
enligt figur 5. Denna placeras direkt intill det avspärrade stängslet. Genom en 
saneringsvagn kan 3-stegs slussprocess ske smidigt för saneringspersonalen utan 
att riskera att asbestdamm dras in i byggnaden. 
 

 
Figur 5: Saneringsvagn som användes som saneringssluss för de aktuella 
utomhussaneringarna. Saneringsvagnen innehåller tre steg av slussar. 
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Saneringspersonalen börjar passera genom de tre slusstegen i saneringsvagnen 
innan de går ut till det avspärrade området. Asbesten avlägsnas varsamt från 
fönstren för att minska risken för dammspridning i omgivningen och placeras 
direkt i påsar märkta med ” Varning – Rivning – Asbest – Tillträde förbjudet för 
obehöriga”. Figur 6 visar den pågående saneringen av fönstren. 
Saneringsprocessen av alla fönster sker under flera dagar och varje våning görs 
successivt. För varje avslutad saneringsdag städas omgivningen och marken.  
 
 

 
Figur 6: Saneringsprocess av fönsterfog som utförts utifrån. Fönster har plastats och skruvats 
igen inifrån för att undvika asbestdamm in i byggnaden när processen utförts. 

 

3.1.3 Sanering av eternitkanaler  
 
Efter att all asbest som upptäckts vid miljöinventeringen sanerats trodde man att 
alla saneringsarbeten var färdiga för projektet. Personal på bygget upptäckte dock 
ganska snart äldre suspekta ventilationskanaler i en del av byggnaden, se figur 7. 
Dessa kanaler markerades med orange spray enligt bilden nedan och rummet 
spärrades av. Eternitkanaler passade in till tiden då denna byggnad byggdes och 
saneringspersonalen kallades därför till platsen för att få en legitimerad åsikt.  
Saneringspersonalen misstänkte direkt förekomsten av eternitkanaler och valde 
därför att ta prover från platsen.  
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Figur 7: Misstänkt gammalt eternit ventilationsrör. Platsen sprayades med orange 
varningsspray och platsen spärrades av i väntan på provresultat. 

 
Provresultatet visade att misstänksamheten stämde, ämnet påvisade innehåll av 
asbest. Ytterligare en sanering behövde nu utföras av saneringsföretaget. En 
ansökan om saneringstillstånd skickades in och godkändes givande en snabb start 
för sanering.  
 
Valet av saneringsmetod var även här torrsanering, saneringsprocessen skedde på 
samma sätt som saneringen av rörisolering. Vid avlägsningen av eternitrören togs 
dem försiktigt isär i skarvarna för att undvika demolering av materialet. En 
demolering av eternitröret hade resulterat i onödig dammbildning och en onödig 
risk för både asbestsanerarna och övriga hantverkare i byggnaden. Eternitröret 
placerades direkt i avfallspåse anpassad för asbest som utifrån slussen kunde 
förseglas och flyttas till asbestcontainern. Figur 8 nedan visar avfallspåsens 
placering på den egenbyggda slussen. På den orangea tejpen som är placerad på 
påsen står det ” Varning – Rivning – Asbest – Tillträde förbjudet för obehöriga”. 
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Figur 8: Tillbyggnadssluss med avfallspåse för säker förslutning och bortforsling av det farliga 
ämnet. 

 
För att underlätta saneringsprocessen under detta ingrepp valde man att vänta 
med rivningen av ytskikten i rummet. Det underlättade mycket för 
saneringsarbetarna när de skulle dammsuga och torka rent efter 
saneringsprocessen. Det är lättare och ger ett bättre resultat om man torkar av en 
blank yta än om saneringsprocessen skett på ett öppet betonggolv. Ett öppet 
betonggolv har en mer absorberande yta som är svårare att göra rent.  
 
Saneringspersonalen städade noggrant av saneringszonen genom dammsugning 
och dammtorkning av golv samt väggar. För att säkerställa att ingen 
dammspridning skulle ske så slängdes alla trasor som använts vid 
rengöringsprocessen.  
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4. Resultat  
 
Ur ett hållbart perspektiv är asbestsaneringsmetoder något som utvecklats och 
bidragit till en positivitet inom byggbranschen. Det dödliga ämnet asbest kan idag 
hanteras på ett fackmannamässigt godkänt sätt, dock med plats för förbättringar. 
Trots att man vidtagit återgärder fortsätter dödssiffran att stiga vilket framförallt 
beror på av okunskap och misstag. Med den kunskapen i grund startades 
undersökningsprocessen på hur asbestsaneringar hanteras och går till i 
verkligheten, om det finns eventuella förbättringar, korrigeringar eller 
förändringar att göra. 
 
De undersökningar jag gjort är enbart grundat på en byggnations hantering av 
materialet asbest men bör ses som representativ för liknande 
byggnadsrenoveringar. För framtida fortsatta byggnationsprojekt kommer de 
resultat, tankar och förbättringar som redovisas i denna studie kunna tas i 
beaktande. 
 

4.1 Påvisad problematik och synpunkter 
 
Det är upp till saneringsföretaget eller företagssägaren att besluta om återgärder 
och tillvägagångssätt vid hantering av farliga ämnen som asbest. De skall som 
lägsta nivå följa de lagstadgade regler som regleras i föreskrifterna, men i 
slutändan kan det finnas alternativa val som kan vara viktiga att ta eller ha i 
åtanke. Valet av saneringsmetod på Läroverket 1 i Umeå var inget som togs i 
specifik åtanke under saneringsprocesserna. De saneringsmetoder 
saneringsföretaget var vana vid, och som är godkända enligt svensk lag, var de 
som användes. Valet av utförandemetod skedde endast i formen torrsanering 
oavsett vilket asbestmaterial som skulle saneras. Vid de tillfällen som var möjliga 
valdes sanering att ske utomhus för att undvika asbestdammspridning bland 
övriga yrkesgrupper.  
 
Problematik och brister som bemöttes vid iakttagandet av projektet Läroverket 1 i 
Umeå var av mindre grad. Projektets stora area skapade problematik redan vid de 
grundläggande förundersökningarna i miljöinventeringen. Det stora antalet 
byggnader från olika tidsepoker gjorde förundersökningen omfattande och 
svårhanterad. Många farliga ämnen behövde testas för i flera olika byggnader 
vilket slutligen bidrog till en ofullständig miljöinventering med flertalet 
försummade platser. Platser där man i ett senare skede av byggets gång påträffade 
det farliga ämnet asbest.  
 
Majoriteten av alla asbesthaltiga material skulle vara sanerade i förväg innan 
projektet Läroverket 1 start. Det som skulle saneras under projektets gång var runt 
fönsteröppningar. Det upptäcktes dock kontinuerligt fler platser med misstänkt 
asbestförekomst som kontrollerades och därefter sanerades medan 
byggnationerna pågick. Alla saneringsprocesser som utfördes under byggets gång 
skedde korrekt enligt teori och svenska lagar. Varje steg genomfördes noggrant av 
saneringspersonalen för att säkerställa minimal asbestdammspridning. 
 Dock vid de saneringar som pågick under byggets gång fanns det ont om 
information till övriga hantverkargrupper som vistades i byggnaden. Även om all 
sanering skedde korrekt och att alla zoner markerades tydligt med ” Varning – 
Rivning – Asbest – Tillträde förbjudet för obehöriga” fanns det en brist i 
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förmedlingen. En mindre brist men något som bör förvarnas inför för att undvika 
eventuella felsteg. 
 

4.2 Möjliga problemlösningar, förbättringar och korrigeringar. 
 
De grova bristerna som iakttagits vid Läroverket 1 i Umeå är i majoritet punkter 
som behövs förbättras innan saneringsprocessen. De förundersökningar och 
miljöinventeringar som skett måste vara noggrannare och mer omfattande. Krav 
från Arbetsmiljöverket bör ställas för att förundersökningen skall vara korrekt 
utförd och uppnå en godkänd standard. Grundligare konsekvensanalys bör tas i 
akt innan valet av saneringsmetod fastställs. Den bästa och säkraste metoden bör 
väljas även om den inte är den billigaste och enklaste att utföra. Slutligen bör det 
finnas en tydligare kommunikation kring asbestsanering på arbetsplatsen. Alla 
som vistas på byggarbetsplatsen ska ha fått tydlig information om var och när 
asbestsanering kommer ske. 
 
Förslag till lösningar på de största påstötta problemen och synpunkterna kring 
asbestdammspridning i saneringsprocesserna finns redan vetenskapligt 
undersökta. Vetenskaplig undersökning har gjorts kring våtsanering, en positivt 
påvisad metod som resulterar i en markant minskad asbestdammspridning [16]. 
En metod som hade varit fördelaktig att använda sig av vid Läroverket 1. En 
ytterligare vetenskapligt påvisad fungerande metod som kunnat användas hade 
varit rörinfodring [19]. Där svåråtkomliga ventilationskanaler i eternit påträffades 
hade man i vissa fall kunnat använda sig av rörinfodring istället för att genomföra 
komplicerade rivningar och saneringsprocesser. 
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5. Diskussion 
 
Idag anses asbest vara ett av de farligaste byggmaterial som finns i 
byggbranschen. Hanteringen utav det farliga ämnet har påvisats orsaka mycket 
allvarliga sjukdomar vilket har resulterat skärpta krav på hantering och 
saneringsmetoder har skapats [8].  Metoder som idag innehåller flertalet 
komplicerade steg, specifika instrument och avancerad skyddsutrustning. Trots all 
utvecklad försiktighetshantering av materialet asbest har skapats fortsätter många 
att dö i asbestrelaterade sjukdomar varje år. Vad som är orsaken till detta kan 
bero på flertalet faktorer och därför har utförandeprocessen enligt teori jämförts 
med hur saneringsprocessen av asbestmaterialet sker i praktiken.  
 
Det skedde flertalet missar i miljöinventeringen som utfördes på Läroverket 1. 
Allvarliga misstag som att inte upptäcka ett farligt ämne kan ge katastrofala 
konsekvenser. Hela bygget och dess arbetspersonal hade i flera fall kunnat 
utsättas för asbestdamm om inte kunnig personal, som i detta fall, tur nog 
kontrollerade de suspekta materialen. Större fokus kring noggrannare och mer 
förundersökande miljöinventeringar är ett måste inom framtida projekt. Ett 
område som Arbetsmiljöverket bör engagera sig i. Skulle brister så omfattande 
som detta ske igen är risken stor att många i arbetspersonalen kommer att riskera 
att exponeras av asbestdamm. Något som direkt kan resultera i psykisk ohälsa för 
personal på grund av oron att insjukna i cancer enligt cancerfondens 
forskningsstudier [26]. I framtiden om personalen utvecklar cancer kommer det 
få ännu större konsekvenser för de drabbade, arbetsgivarna och även samhället i 
stort. För att undvika detta i framtiden måste en grundligare miljöinventering 
utföras och kontrolleras noggrant innan projektets start.  
 
Alla saneringsprocesser som utförts på Läroverket 1 i Umeå har gått korrekt till 
och utförts efter dagens teoretiska föreskrifter. Plats för förbättringar och 
korrigeringar för att uppnå en tryggare arbetsmiljö förekommer dock. Den största 
förändringen som kunnat ske vid Läroverket 1 och som påvisats ge positiva 
resultat vid vetenskapliga undersökningar är metodval. Val av metod är ett sätt att 
anpassa arbetssättet utefter vad det är för typ av asbest som skall saneras. 
Majoriteten av de saneringar som sker idag är torrsaneringar, saneringar som 
framförallt används på grund av dess smidiga hanteringssätt och låga omkostnad 
[8]. Våtsanering används väldigt framgångsrikt i andra länder och det har gjorts 
noggranna vidare vetenskapliga studier om området av Svenska Miljöinstitutet. 
Deras vetenskapliga resultat förstärker styrkan kring övriga länders positiva 
forskningsresultat om metoden våtsanering, att det minimerar risken för asbest 
dammspridning [16]. Våtsanering som metodval hade varit ett bra alternativ till 
metod vid saneringar som utfördes på Läroverket 1. Att vid sanering av de 
påträffade asbeströrböjarna utfört denna typ av saneringsmetod istället för den 
utförda torrsaneringen. Utförandet av våtsanering hade kunnat bidra till minskad 
exponeringsrisk både till de som sanerar och alla andra yrkesgrupper på 
Läroverket 1. 
 
Ett enklare metodval som även kunnat utföras vid platser på Läroverket 1 är 
rörinfodring av eternitventilationskanaler. På många platser i byggnaden möttes 
man av ventilationskanaler av eternit som krävde omfattande rivningar och 
saneringsprocesser för att kunna bytas ut. De omfattande rivningarna och 
saneringen krävde många arbetstimmar samtidigt som allt behövde utföras med 
största försiktighet av sanerarna för att undvika onödig dammspridning i 
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asbestzonen. Efter det måste ventilationen ersättas och byggas in igen, vilket 
kräver ytterligare arbetsmoment för yrkesgrupper som skall röra sig kring platsen 
där eternitkanalerna sanerats. Genom rörinfodring av eternitkanaler kan dessa 
omfattande processer undvikas och risken med asbestdammsspridningar minskas 
markant. Kanaltätningar av befintliga eternitkanaler har undersökts i en 
vetenskaplig studie och demonstrationsexperiment av både Energimyndigheten 
och BeBostad. Alla demonstrationsresultaten av kanaltätning gav positiva och 
godkända resultat enligt obligatoriskventilationskontroller [19]. Detta val av 
metod passar inte in på alla platser men bör tas i akt där det är möjligt. Något som 
inte gjorts under renoveringsprocessen av Läroverket 1. Alla potentiella 
undvikanden av hantering och dammspridning av asbest bör ha tagits i beaktande 
på ett bygge i denna storlek. 
 
Det finns förbättringar inom metodval som kan göras som nämnt ovan, men även 
enstaka mindre förändringar är möjliga på platsen. Brister i kommunikation om 
när och var asbestsaneringarna skedde var ett ständigt problem. Runtomkring 
asbestsaneringszonen på byggarbetsplatsen hade fler varningsskyltar kunnat 
sättas upp för att varnat övrig personal tidigare. Ifall något problem skulle uppstå 
angående saneringszonens inplastning eller liknande hade det varit en fördel att 
resterande av yrkesgrupperna generellt höll sig på ett längre avstånd från 
saneringen. Eventuella omplaneringar hade säkerligen kunnat ske hos de övriga 
yrkesgrupperna för att hålla säkerhetsavstånd till saneringszonen. Att anpassa sig 
och utföra sina arbeten kring den specifika platsen senare.  
 
Jag som utfört denna studie känner mig positiv till det stora ansvar 
saneringspersonalen tar idag. De följer alla föreskrifter för att säkerställa en så bra 
arbetsmiljö som möjligt för sig själva och övrig personal. Enligt mig ligger bristen 
inom förundersökningarna och den saknade motivationen till metodutvecklandet. 
Att öka noggrannheten och kraven hos de involverade företagen som faktiskt 
besitter kunskapen samt hanterar eller utför dessa förundersökningar och 
saneringsmetoder i vardagen. Jag ställer mig positiv till möjligheten till högre 
krav på att den säkraste saneringsmetoden ska väljas oavsett dess ekonomiska 
inverkan. En konkret prishöjning hos alla saneringsföretag på grund av utvecklade 
saneringsmetoder skulle vara något resterande av byggnadsbranschen skulle 
behöva anpassa sig till. Enligt mig är detta sättet att gå till väga, öka kraven som 
ställs på de inblandade företaget så en gemensam ökning av säkerhet inom 
byggbranschen kan skapas. För att kunna göra byggprojekten till en säkrare plats 
för alla anställda och minska asbestrelaterade dödsfall krävs en genomgripande 
förändring. 
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6. Slutsats 
 
Asbestsanering har i Sverige många lagar och krav att följa vilket är något efter 
iakttagna saneringsprocesser på byggarbetsplatsen Läroverket 1 i Umeå har 
konstaterats utförs korrekt enligt teorins alla regler. Att saneringar av det farliga 
ämnet utförs så pass noggrant är ett tecken på respekten och rädslan över 
asbestdammets spridning. Saneringspersonalen vars ansvar inte bara ligger över 
sina egna liv utom även alla runtomkring gör att de tar sitt ansvar ordentligt. De 
förbättringarna som framförallt går att göra omfattar mindre korrigeringar samt 
Arbetsmiljöverkets och saneringsföretagens lagar och krav.  
 
Förbättrad kommunikation och framförhållning kring start av asbestsanering var 
ett återkommande problem vid Läroverket 1. Yrkesgrupper som arbetar runt 
omkring saneringszonen måste varnas tydligare genom bättre upplysningar vid 
samordningsmöten och fler varningsskyltar. Allt för att på ett optimalt sätt ge 
möjligheten till avskildhet från det farliga ämnet asbest i saneringszonen. Igen 
exponering av asbest skall behöva ske i onödan. 
 
Förundersökningar är något som det idag saknas krav på, miljöinventeringar ska 
ske enligt lag men det nämns aldrig inom vilken omfattning [9]. Stora brister 
förekom i miljöinventeringarna på Läroverket 1 och de var ett av de allvarligaste 
problemen som påvisades i studien. Bristen på krav inom miljöinventeringar 
riskerar att för få provtagningar tas och farliga ämnen går missade. Byggnader 
från misstänkta tidsepoker då asbest användes flitigt bör det finnas utökade krav 
på miljöinventering. De måste kontrolleras noggrant för att skapa en trygg och 
hållbar arbetsmiljö på byggnationen. Framförallt bör alla platser där asbest 
vanligtvist påträffats undersökas. Finner man asbesthaltigt material på en plats i 
en byggnad skall därefter tydliga dokumentationer på detta skapas och tydligt 
förklara att resterande liknande delar i samma byggnad skall beaktas som 
asbesthaltiga. Miljöinventeringarna görs i syftet att säkerställa en trygg 
arbetsmiljö för alla arbetare som renoverar i byggnader. En trygghet som i detta 
fall påvisats bristande då asbesthaltigt material påvisats på ytterligare platser än 
vad som testats och dokumenterats. För att uppnå en socialt och ekonomisk 
hållbarhet på byggnadsprojekt måste personalens arbetsmiljö prioriteras. 
Grundligare miljöinventeringar är något Arbetsmiljöverket bör ställa krav på, en 
särskild godkänd standard skall uppnås för varje byggnadsprojekt.  
 
Nya saneringsmetoder har utvecklats för att skapa möjligheter till ett säkrare och 
mer hållbart samhälle [16]. Dessa vetenskapligt bevisade saneringsmetoder är 
dock något som inte använts vid Läroverket 1. Orsakerna till detta kan vara flera 
men för att kunna förbättra hanteringen av asbest och minska mängden 
dammspridning kan detta vara en metod värd att beakta i framtiden. 
Att ta steget med nya saneringsmetoder som våtsanering och rörinfodring kan ge 
flertalet fördelar. Det kan bidra till säkrare saneringsprocesser, det kan göra 
processerna både effektivare och mer ekonomiska samtidigt som arbetsmiljön 
kring arbetsplatsen förbättras. Genom att lägga stor fokus kring de betydande 
miljöinventeringarna, saneringsmetodval och kommunikation på 
byggarbetsplatsen kan flertalet förbättringar kring hantering av asbest göras till 
framtida byggnadsprojekt.  
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6.1 Felkällor 
 
Studien har enbart utförts på en fallstudie vilket kan medföra en viss osäkerhet 
om det går att dra generella slutsatser. Det finns ingen garanti att övriga 
byggnationsprojekt har samma förutsättningar som just detta.  
Studien är först och främst en jämförelse av påvisande brister som ses 
problematiska vid just detta projekt. Ytterligare felkälla som påverkat studien är 
att det endast är ett företags saneringsprocesser som iakttagits på plats givande ett 
mer opålitligt resultat. 
 
Något som hade kunnat genomföras i studien hade varit att ta kontakt med 
utbildad laboratorium personal som har en stark inblick i hur asbest kan se ut i 
partikelform och hur det kan testas. Detta hade kunnat ge en bra överblick 
omfattande materialet asbest uppbyggnadsstruktur samt vad det är i dess struktur 
som gör det till ett farligt ämne. Det är något jag tror kunnat vara en intressant 
grund i studien. 
 

6.2 Fortsatt arbete 
 
Fler och mer djupdykande studier kan och bör utföras inom det aktuella och 
farliga ämnesområdet asbest då mitt resultat påvisat brister kring dess hantering. 
Området är stort och framtida infallsvinklar kan ha flertalet nya fokuspunkter. 
Fokus kan ligga på studier omfattande skillnaden av asbestdammspridning vid 
olika saneringsmetoder samt eventuella kostnadsskillnader som beror på det 
valet. En fokuserad studie med konkreta testresultat erhållna vid identiska 
genomföranden av asbestsaneringar. Mängden dammspridning som påverkar 
sanerare och omgivningen mäts och skapar grunder för en kanske framtida 
utveckling av lagar och föreskrifter. Följd av en studie kring omkostnader för 
vardera saneringsmetoden givande en tillsammans resulterande 
kostnadseffektivitet av de olika metodformerna.  
 
Studier på effektivare och mer djupgående förundersökningar är ett 
ämnesområde där vidare utveckling finns. En studie vars syfte är att skapa en mer 
pålitlig förundersökning och vad som bör tas i akt gällande alla 
miljöinventeringar. 
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