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Abstract 
This report is about planning a demolition. The purpose of this report is that it should become 
a base for a demolition of house J at the Academic hospital in Uppsala, and also to make 
general help for planning a demolition. This report also contains a part about how a change in 
the work environment affects general people. The work started with studies of literature and 
design of the general part of the report and then continued with a practical study of house J. 
From the experience of the first two parts of the report a general help for planning a 
demolition was shaped. Today in the demolition industry the most common and effective way 
to demolish a building is to do it selective and that means, taking the building down part by 
part depending on the grade of separation. The recommendation for the demolition of house J 
is to do it selective. “Thinking” about the demolition in the building phase of a house helps to 
reduce the environmental effects of the demolition and makes it easier to carry out. Planning a 
building should be done in a long term perspective to make it easier to cope with activity 
changes, rebuilding and complementary building. When a building is due for demolition it’s 
important to know everything about the construction of the building and it’s materials to make 
a good demolition plan both economic and environmental. 
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Summary 
This degree project started out when Göran Isacson gave us a tip to contact Landstingsservice 
in Uppsala. We were greeted well when we met with Landstingsservice and they had a couple 
of good ideas for a degree project. After a couple of meetings we agreed that the most suitable 
project was the coming demolition of house J. We felt like demolition had been a missing part 
in our education but nevertheless important.  
 
The purpose of the project was to make a basis for the demolition of house J. Then on basis of 
our experience from literature and house J write an aid for planning demolitions. The biggest 
question we had to investigate was how the installations were connected to the other buildings 
in the area and if they go through house J and therefore have to be redrawn before the 
demolition.  
 
There are three major reasons for demolition of buildings. The economy of the building is 
often the most important one. When a building year after year generates a loss it often leads to 
demolition. There can also be a bigger plan for the area which doesn’t include some buildings 
and they therefore have to be demolished. When the condition of a building is so bad that it’s 
unsuitable for activity the solution often is demolition. The reasons for the demolition of 
house J is a combination of economy, planning and condition of the building. For starters 
house J is not even half full with tenants due to the bad condition of the building and that 
generates an economic loss every year. In the plan for the whole hospital area it’s planned to 
build a new hospital building at the place of house J. When all these reasons are added, it 
seems like house J has no place at the Academic hospital in Uppsala. 
 
House J was built in 1946. It’s a brick house standing on a concrete foundation. The activity 
in the house today is a small research department about sleeping and the university rents a 
part for education in psychology. There are some materials in the building that are harmful to 
the environment, for example asbestos and lead. We suggest that Landstingsservice hire an 
environment consultant to do a proper inventory of the suspicious materials in the building.  
 
The most appropriate way to carry out a demolition today is to do it selective. Selective 
demolition is better both economically and environmentally. It means to take down material 
by material. We suggest that house J is demolished selective with a high grade of separation. 
 
Most of the installations that were suspected to pass through house J had already been 
redrawn. There are a few minor adjustments to be done with the tubepost, district heating and 
the water supply.  
 
In general, we have come to the conclusion that the best thing would be not to demolish 
houses at all. This is of course impossible in reality but our point is that the lifetime of a 
building should be determined by the construction and not by other aspects. This could be 
achievable by planning and constructing in a flexible way, make buildings easy to rebuild and 
renovate. An example is making the structure stronger than necessary which will make it 
easier for complementary building if the activities need to expand. Another way to make 
changes easier is to separate structure and installations. Installations have shorter lifetime than 
the structure and therefore it’s unnecessary to rebuild the structure only because it’s connected 
to some installation.  
 



 

When planning a demolition it’s very important to know everything about the building and 
the materials. It’s important to carefully examine all blueprints and documents of the building 
to have a clear picture of all materials and what rebuilding and renovation that been carried 
out through the years. To complete the picture there also has to be an examination on sight, 
where every room is reviewed and visible damages is documented. This is a good basis for the 
environmental examination of the house. When it comes to finding hazardous materials, it 
saves time to know the building inside out because then you know where to look. If you hire a 
consultant to do the environmental examination, there is money to save if the whole building 
doesn’t have to be examined. 
 
What can be done to benefit demolitions that respect the environment? We think that every 
building should have a folder where all materials and there quantity is written down. When 
there’s rebuilding or other changes that affects the folder, it should be complemented with the 
right information. This will make selective demolition even more favourable than it is today!
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1. Bakgrund 
Projektet började med att vi i jakten på ett examensarbete fick ett tips från Göran Isacson att 
kontakta landstingsservice i Uppsala. Vi bemöttes direkt av ett stort intresse och entusiasm i 
Uppsala. Efter ett antal möten kom vi fram till att den kommande rivningen av J-huset var det 
mest passande för examensarbetet. Det som kändes bra med detta val var att ingenting hade 
gjorts innan på landstinget angående detta projekt och att det var angeläget från landstinget att 
utreda konsekvenserna kring projektet. Det kan väl tyckas att ett examensarbete om rivning 
inte är riktigt rätt sätt att avsluta en utbildning inom byggnadsteknik, men vi tyckte att rivning 
lät intressant och det har känts som en bortglömd del i en byggnads livscykel men ändå en 
väldigt viktigt del när det gäller kretsloppsanpassningen i byggbranschen. För att även kunna 
dra allmänna slutsatser bestämde vi att efter att ha läst in oss på rivning och lagt upp en 
strategi för rivningen av J-huset att vi skulle skriva en allmän planeringshjälp med tips som 
underlättar planerandet inför en rivning.  
 
J-huset på akademiska sjukhuset i Uppsala byggdes 1946 och har huvudsakligen använts för 
psykiatrisk vård genom åren. Det drivs och ägs av landstingsservice i Uppsala. Idag står stora 
delar av huset tomt. De delar som är uthyrda idag hyrs av Akademiska Sjukhuset som i sin tur 
hyr ut i andra hand till universitetet. Verksamheterna som bedrivs i J-huset är sömnforskning 
och undervisning för studenter inom området psykologi. Huset som är en tegelbyggnad med 
ett sadeltak står i sydvästra delen av sjukhusområdet och har en markarea på ca 1400 m2. 
Huset består av två större delar J1 och J2 där J1 har fyra heltäckande plan och J2 har tre 
heltäckande plan. Länken mellan huset har ytterligare ett plan. Anledningen till att huset skall 
rivas är att huset har tjänat ut sitt syfte och att byggnaden har stora problem med fukt och 
liknande. I sjukhusets framtidsplaner behövs tomten för nybyggnationer samt för 
områdesförändringar.  
 
För att rivningen skall kunna utföras så miljöriktigt som möjligt måste utredningen först och 
främst ta reda på vilka material som byggnaden består av. En annan viktig fråga att utreda är 
hur installationerna är dragna, är det ett installationsnav vid J-huset eller inte? 
 
Vi vill passa på att tacka några som har hjälpt oss under arbetets gång: 
Sone Nydert Mälardalens högskola, Sören Hill, Dennis Nyman, Ronny Hed, Sven Wernström 
Landstingsservice Uppsala, Göran Isacson WSP Umeå, m fl.   
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2. Introduktion 
Rivning idag kräver en noggrann planering där huset materialinventeras för att möjliggöra 
omhändertagande av miljöfarliga byggmaterial och återvinna andra material. Det behövs 
upphandling av entreprenörer och konsulter, lagar och föreskrifter ska följas, en 
kvalitetsansvarig ska utses osv. Varje rivning är ett unikt projekt och behöver därför en egen 
planering. En förklaring till detta är att de förutsättningar och föreskrifter som finns på orten 
alltid måste beaktas1. Det är med andra ord något som behöver noggrann planering och 
projektering för att resultatet ska bli så bra som möjligt.  

3. Syfte 
Syftet med denna rapport var att göra ett underlag för en framtida rivning av J-huset på 
Akademiska Sjukhuset i Uppsala och att planera så att rivningen blir så miljövänlig och 
effektiv som möjligt. Syftet var också att förstå processen bakom planeringen för att kunna 
framställa en generell planeringshjälp med råd för planerandet av rivningar. De 
frågeställningar som skulle besvaras var:  

• J-huset som installationsnav? Vilka installationer berörs av rivningen? 
• Hur ska J-huset rivas? 
• Vilka miljöfarliga ämnen kan finnas i J-huset 
• Vilka generella erfarenheter kan dras utifrån J-huset? 
• Hur uppfattar de som arbetar i J-huset förändringen? 

4. Metod  
Metoden för detta examensarbete var att utgå ifrån J-huset på Akademiska Sjukhuset i 
Uppsala för att skaffa erfarenhet och kunskap för att senare kunna skriva en planeringshjälp 
som lyfter fram råd så att rivningsplaneringen kan bli så bra som möjligt. Litteraturstudier har 
använts för att få en bredare förståelse för ämnet.  
 
För att kunna få en inblick i hur personalen känner och tänker inför den kommande 
förändringen så har intervjuer gjorts med personal som arbetar i J-huset. Frågorna var av 
öppen karaktär för att intervjupersonen skulle kunna prata så öppenhjärtligt som möjligt om 
ämnet och inte bli styrd åt något håll. För att få en bredare och mer övergripande förståelse så 
har intervjupersonerna haft olika befattningar som forskare, sekreterare och klinikpersonal.  
 
För att kunna fastslå hur J-huset var uppbyggt och för att ta reda på vilka olika material som 
fanns i J-huset så gjordes en inläsning av befintliga ritningar och en större inventering av alla 
rum. För att säkerställa hur J-huset var uppbyggt gjordes även en mängd provborrningar. Med 
hjälp av materialinventeringen så utformades ett underlag för en vidare miljöundersökning där 
det beskrivs vilka material som kan förekomma och var dessa kan finnas i huset. För att ta 
reda på om huruvida J-huset fungerar som ett installationsnav eller inte så har intervjuer med 
installationsansvariga på landstingsservice genomförts och det har även utförts okulära 
undersökningar på plats. 
 
 
 

                                                 
1 Persson-Engberg, Sigrid, Torring, Rivningshandboken 1999, sid 7 
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5. Inledning 
 

5.1 Ekonomi 
När ett hus står inför en kommande rivning är det många aspekter som ska vägas in. Inte 
minst ska de ekonomiska aspekterna vägas in. Hur ska rivningen finansieras? Finns det kvar 
ett bokfört värde på byggnaden. Har alla investeringar som gjorts blivit avskrivna? Om det 
ska byggas ett nytt hus på samma plats hur ska den nya hyressättningen utföras med tanke på 
rivningskostnaderna? Om det finns hyresgäster i byggnaden som ska rivas, hur ska hänsyn tas 
till dessa?  
 

5.1.1 Rivningskostnad 
Detta är entreprenad- och projekteringskostnaden för rivningen.  
 

5.1.2 Bokfört värde 
Om ett bokfört värde finns kvar på byggnaden som står inför en kommande rivning måste 
detta has i åtanke. Det bokförda värdet är det värde som en tillgång tas upp till i 
balansräkningen2. I detta värde ingår det avskrivningar på själva byggnaden och även de 
investeringar som har gjorts. Har alla investeringar och lån på byggnaden blivit avskrivna är 
det bokförda värdet noll. Då kommer det inte att bli någon förlust om byggnaden rivs förutom 
rivningskostnaden.  
 
Normala avskrivningstider inom landstinget har varit 30 år på hela byggnaden, men nu har det 
kommit mer och mer att göra så kallade differentierade avskrivningar vilket är att byggnaden 
inte ses som en hel enhet utan avskrivningarna anpassas utefter vilken teknisk livslängd varje 
del har.3 
 
Uppskrivning på byggnaden kan göras om den har ett tillförlitligt värde som väsentligt 
överstiger det bokförda värdet4. Det vill säga att om byggnadens marknadsvärde höjs kan mer 
pengar lånas med byggnaden som säkerhet. Detta görs oftast för att få lös ett kapital för nya 
investeringar. En uppskrivning kan då leda till att den totala kostnaden vid en rivning höjs 
eftersom det bokförda värdet på huset blir högre. Om byggnadens marknadsvärde sjunker 
under det bokförda värdet och det antas att nedgången är bestående så ska byggnaden skrivas 
ner.5 Landsting och kommuner lånar inte upp på sina fastigheter utan lånar istället på sina 
namn.   
 

5.1.3 Hyressättning 
En hyra avser avtal vilket anger ersättning för nyttjande av hus eller del av hus6. För att kunna 
sätta en hyra på ett nytt hus så ska hyran täcka kostnaderna för huset under en viss 
avskrivningstid. I grundinvesteringen ingår kostnader som: anskaffandet av fastighet, kostnad 
                                                 
2 Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2005, sid 548 
3 Nyman Dennis, Ekman Carola, Landstingservice Uppsala 
4 Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2005, sid 319 
5 Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2005, sid 318 
6 Jordabalken, kap 12 Hyreslagen 1§ 
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för markberedning, entreprenörskostnader, konsultkostnader, besiktningskostnader och 
eventuella saneringskostnader. Rivningskostnader kan vara en del i grundinvesteringen. 
Rivningskostnaden tas oftast som en kostnad det året som rivningen utförs och får täckas in av 
andra intäkter inom företaget. Finns ett bokfört värde kvar på huset så måste den förlusten 
också täckas in och tas som en kostnad för det året. Hyressättningen ska vara direkt kopplad 
till grundinvestering samt kostnaden för drift och underhåll, det vill säga att hyran ska täcka in 
de kostnaderna. Om det finns en ordentlig förvaltningsplan för fastigheten redan från början 
så kan det tänkas att eventuella rivningskostnader redan har täckts in av hyror i byggnaden 
som ska rivas. Här finns det också en annan variant där ett företag köper en ny tomt på vilken 
det står en byggnad som ska rivas. Då kan rivningskostnaden eventuellt tas med i 
köpeskillingen för just den tomten eftersom byggnaden bara är en kostnad för köparen. 
 
Landstinget i Uppsala väljer att ta avskrivningarna som inte är helt avskrivna som en förlust 
för hela landstinget det året. Här är också rivningskostnaden en enskild förlustsumma under 
det året. 
 
Rivningskostnaden är ett negativt restvärde i förvaltningsprocessen. I de fallen där företag 
avslutar en byggnads förvaltningsprocess genom att byggnaden säljs så blir restvärdet 
positivt. Inom landstinget är det dock vanligast med ett negativt restvärde då byggnader sällan 
säljs utan rivs för att bereda plats för nya vårdbyggnader. 
 

 
Bild som visar sambandet mellan grundinvesteringar, hyresintäkter, drift och underhåll samt restvärdet 

5.1.4 Hyresgäster 
Vad händer med eventuella hyresgäster vid en rivning? Hyresavtal gäller för en obestämd tid 
om det inte skrivits in en bestämd tid i kontraktet.  Dock så förlängs kontraktet på obestämd 
tid om hyresförhållandet varat längre än nio månader7. Hyresgästen har inte rätt till 
förlängning av hyresavtal vid rivning om det är skäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet 
upphör8. Uppsägningstiden för hyra av lokaler på obestämd tid är nio månader, för bostad är 
det tre månader. För bestämd hyrestid om den är längre än tre och kortare än nio månader så 

                                                 
7 Jordabalken, kap 12 Hyreslagen 3§ 
8 Jordabalken, kap 12 Hyreslagen 46§ 
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är uppsägningstiden tre månader i förväg både för bostäder och lokaler. Om den bestämda 
hyrestiden på lokaler är längre än nio månader är uppsägningstiden nio månader i förväg.9 
 
Detta gäller för externa hyresgäster. Inom landstinget och kommuner är det ofta interna 
hyresgäster. Med interna hyresgäster görs ofta egna hyresavtal som inte behöver följa 
hyreslagen. 

5.2 Rivningsmetoder 

5.2.1 Konventionell rivning utan sortering 
Allt material går till blandat avfall och transporteras vidare till sorteringsanläggning. 

5.2.2 Konventionell rivning med sortering 
Material sorteras i avfallsfraktioner och transporteras till återvinningen. 

5.2.3 Selektiv rivning med sortering och återanvändning 
Rivningen sker material för material och målet är att återanvända så mycket som möjligt. 
Exempel på återanvändning är att sälja, lagra och bygga nytt.10 Idag kräver beställaren nästan 
alltid att rivningen ska vara selektiv.11  
 
Vid en selektiv rivning separeras materialen på platsen där rivningen sker. Det förekommer 
även en blandform där miljöfarligt avfall separeras på plats och resten rivs konventionellt och 
transporteras till sorteringsanläggning där det senare separeras. Den bästa sorteringen sker 
dock på själva rivningsplatsen. Då erhålls de renaste fraktionerna12. Äldre byggnader kan 
även innehålla gamla och värdefulla byggnadsdetaljer som till exempel fönster och dörrar. 
Rivning på detta sett möjliggör bättre omhändertagande av dessa detaljer så att de kan 
användas vid nybyggnation och restaurering. Detta för att det kan vara svårt att producera 
liknande detaljer på ett modernt sätt13. Vid en selektiv rivning är det lättare att hitta farligt 
material som kanske har varit dolt vid inventeringen.    
 
Med dagens förhållningssätt till miljön och naturen kontra hur vi använder våra naturresurser 
så är selektiv rivning det bästa alternativet. Många av byggnadsmaterialen i en byggnad går 
att återanvända i andra byggprojekt utan att återvinnas. Detta ställer dock större krav på 
rivningsentreprenören att montera ner materialen utan att de skadas eller förstörs. Ett problem 
är att det tar längre tid. En väldigt stor kostnad som tyvärr hamnar i skymundan är den 
framtida miljöförstöringen av miljögifter i gamla byggnadsdelar som ligger på deponi. 
Nationalekonomin benämner miljöförstöring som negativa externaliteter14. Det betyder att 
den som orsakar miljöförstöringen inte behöver betala för det.  

5.3 Ansvar vid rivning 
De lagar som är gällande vid rivning av hus, anläggning eller byggnad är Plan- och bygglagen 
(PBL), miljöbalken (MB) och arbetsmiljölagen (AML). Vid rivning är det viktigt att 

                                                 
9 Jordabalken, kap 12 Hyreslagen 4§ 
10 Aronsson, Hopkins, Projekt Selektiv Rivning 1996 sid 25 
11 Santala Mika J & M Entreprenad 2007-11-21 
12 Sternudd, Swensson, Sten för sten…en selektiv rivning Malmö 1997, sid 30 
13 Sternudd, Swensson, Sten för sten…en selektiv rivning Malmö 1997, sid 30 
14 Aronsson, Hopkins, Projekt Selektiv Rivning  1996, sid 3 
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säkerheten för människor och andra intilliggande byggnader säkras och att det förekommer så 
små störningar som möjligt.15  
 
Den som har yttersta ansvaret för hur rivningsarbetet är planerat och hur det genomförs är 
byggherren. Byggherren i detta sammanhang är den som utför eller låter utföra rivningen. 
Denne har också ansvar för att allt överblivet material och farligt avfall tas om hand samt att 
följa de regler och lagar som finns på orten. Byggherren har också ansvaret för att kontroller 
och provningar genomförs. Det är också viktigt att det görs en fullständig inventering och då 
har byggherren ansvaret för att det görs av en kompetent person. Genom att skriva ett avtal så 
kan byggherren överföra äganderätten för överblivit material. Gäller det däremot farligt avfall 
så kan sådana här avtal bara gälla transport, hantering och deponering. Byggherren kan inte 
skriva ifrån sig ansvaret för att miljölagstiftningen om farligt avfall följs. Länsstyrelsen 
ansvarar utfärdandet av tillstånd för transport, mellanlagring och bortskaffande av farligt 
avfall.16  

5.4 Rivningsanmälan 
En rivningsanmälan kan likställas med ett bygglov förutom att det behandlar rivningar. En 
rivning får påbörjas först efter tre veckor efter det att en anmälan har gjorts. Denna anmälan 
måste göras både innanför och utanför planlagt område. Efter det att anmälan har inkommit 
till kommunens byggnadsnämnd ska denne bedöma kontrollbehovet i projektet. Som tidigare 
nämnts är det byggherren som ansvarar för att kontrollen utförs. 
En rivningsanmälan ska innehålla: 

• Fastighetsbeteckning och adress 
• Byggherrens namn och adress 
• Tid när rivningen planeras starta 
• Byggnadstyp och storlek, ålder, antal lägenheter för bostadshus 
• Huvudsaklig nuvarande och eventuell tidigare användning 
• Tillbyggnader och större underhålls- eller reparationsåtgärder om det medfört 

materialbyte 
• Principer för byggnadens grundläggning och bärande konstruktion 
• Byggnadens huvudsakliga materialslag och installationer 
• Undertecknat protokoll från inventering av material som blir farligt avfall 

En godkänd rivningsanmälan utmynnar i ett rivningslov.17 
 
Här kan eventuella tidigare genomförda miljöundersökningar av byggnaden också komma till 
hjälp. Fastighetsägare kan genomföra miljöundersökningar för att få en uppfattning om 
fastighetens skick och status. Om sådana har gjorts kan dessa också bifogas. 

5.5 Rivningsplan 
Efter rivningsanmälan beslutas det om det behövs en rivningsplan. Faktorer som avgör är t.ex. 
rivningens komplexitet, byggherrens kvalifikationer och dokumenterade självkontroll. En bra 
rivningsplan är ett väldigt bra hjälpmedel för rivningen och kan användas som 
förfrågningsunderlag. En dålig rivningsplan kan vara onödigt pappersarbete som bara görs 
efter krav från myndigheterna och som sedan inte används. Vid vissa ombyggnader som 
medför förändringar på byggnadskonstruktion, planlösning eller installationer där 

                                                 
15 Boverket, Rivning och farligt avfall – ansvar och regler 2001 
16 Boverket, Rivning och farligt avfall – ansvar och regler 2001 
17 Boverket, Rivning och farligt avfall – ansvar och regler 2001 
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ombyggnaden kan leda till rivningsavfall som innehåller farligt avfall, kan byggnadsnämnden 
kräva rivningsplan vid bygganmälan.  
En rivningsplan bör innehålla 

• Metoder för att identifiera farliga ämnen och farligt avfall 
• Arbetssätt samt skyddsåtgärder när farligt material ska avlägsnas inklusive 

skyddsåtgärder mot dammbildning, olycksfall och vid eventuell sprängning 
• Hur alla farliga material och farliga produkter sorteras, hanteras, transporteras och 

som avfall lämnas till omhändertagande eller bortskaffande 
• Rivningsmetoder och hantering av byggnadsdelar som avses återanvändas och för 

byggmaterial som blir avfall och som ska gå till omhändertagande, exempelvis 
förbränning, deponering eller materialåtervinning 

• Skyddsåtgärder och utrotningsmetoder vid eventuell förekomst av ohyra, 
virkesförstörande insekter eller hussvamp av släktet Serpula. 18 

  

5.6 Kvalitetsansvarig 
Byggherren har ansvar för att utse en eller flera kvalitetsansvariga när en rivningsplan måste 
upprättas och meddela namn till byggnadsnämnden. Den ansvarige måste antingen ha 
behörighet (riksbehörighet) eller godkänts av den lokala byggnadsnämnden för det aktuella 
projektet. Kvalitetsansvariges uppgifter är att hjälpa byggherren och närvara vid 
besiktningar.19  

5.7 Farligt avfall 
När byggmaterialen som vi idag vet innehåller farliga ämnen först kom sågs de som material 
som erbjöd otroliga möjligheter till teknisk utveckling. Material som innehåller till exempel 
asbest och PCB ansågs som väldigt bra material när det först kom. Men senare har det visats 
sig att de påverkar miljön och människors hälsa på ett negativt sätt. Det är också möjligt att vi 
ser på dagens material på ett helt annat sätt i framtiden när det visar sig att de eventuellt 
innehåller ämnen som är farliga. För oftast är det ju så att det tar tid innan man ser eventuella 
negativa effekter på människor och miljö. Därför dröjer det oftast ett bra tag innan material 
stoppas och inte längre används. Genom att det introduceras många olika material idag är det 
viktigt att se på dem med lite försiktighet. Givetvis så kontrolleras nya material om de bidrar 
med en negativ effekt på miljön men som sagt 
kan det dröja många år innan effekter syns. 
 
I nästan alla byggnader och anläggningar finns 
material som innehåller farliga ämnen.  
Mängden farligt avfall kan dock variera ganska 
mycket och det kan vara svårt att identifiera 
ämnen som kan vara skadliga för miljön och 
ämnen som blir farligt avfall utan provning eller 
särskilt kunnande20.  Halt, mängd och graden av 
kemisk bindning är avgörande för hur stor 

risken är21.  Formellt definieras farligt avfall av förordningen (1996:971) om farligt avfall22. I 
denna förordning finns en bilaga där vissa avfallsslag finns med, en annan bilaga där deras 
                                                 
18 Boverket, Rivning och farligt avfall – ansvar och regler 2001 
19 Boverket, Rivning och farligt avfall – ansvar och regler 2001 
20 Boverket, Rivning och farligt avfall – ansvar och regler 2001 
21 Boverket, Rivning och farligt avfall – ansvar och regler 2001 

Branddörr i J-huset
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egenskaper står nerskrivet som bland annat är: irriterande, hälsoskadligt, giftigt, 
cancerframkallande, mutagent eller exotoxiskt. Definitionen sker när hänvisningar görs till 
dessa bilagor23.  
 
De miljögifter som finns i byggnader idag är en av orsakerna till att det är viktigt att göra 
noggranna rivningar där alla ämnen som är giftiga identifieras och tas omhand på bästa 
möjliga sätt. Av den totala mängden avfall så utgör farligt avfall från bygg- och 
rivningsbranschen 1 %.24 Denna siffra ska tas med en nypa salt eftersom det har varit en stor 
mängd farligt avfall i byggnadsdelar som inte identifieras vid rivningar och det händer 
fortfarande idag. Här är det ofta ekonomin som spelar in genom att det kostar mer pengar att 
göra en heltäckande inventering av miljöfarligt avfall. Kortsiktigt för byggherren och 
rivningsentreprenören blir det billigare men den totala kostnaden för samhället på 100 års sikt 
med mängder av miljögifter på deponi blir mycket dyrare25. Vi är redan där eftersom det 
självklart finns farligt avfall från rivningar på senare delen av 1900-talet. För att veta vilka 
dessa ämnen är och vart de har använts, identifiering och hantering så hänvisas till bilaga 
(Bilaga F). 
 

5.8 Omhändertagande av rivningsmaterial  
Nedanstående tabeller tar upp generella råd för omhändertagande av olika typer av material 
vid rivning  

5.8.1 Tunga mineraliska material 
Betong 
Tegelsten  
Lättbetong 
Stenmaterial 
Kakel, klinker 
Takpannor  

• Hela betongelement samt natursten, kakel, klinker kan 
återbrukas 

• Takpannor och tegel som murats med kalkbruk kan 
demonteras och säljas som hela stenar 

• Betong går att krossa och användas som ballast i t ex 
väggar. Kan också eventuellt användas som 
utfyllnadsmaterial. I vissa fall måste dock armeringen 
tas bort innan. 

26 

5.8.2 Stomkomplettering, mm  
Gips • Gipsskivor kan demonteras i hela skivor och 

återanvändas 
• Återvinning av gips sker vid gipstillverkarnas fabriker 
• Kan ibland användas som utfyllnadsmaterial som rena 

mineraliska massor men inte som ren gipsfraktion. 
Spånskivor 
Plywood 
Behandlat impregnerat 
trä 

• Hela skivor kan återanvändas 
• Om virket flisas kan det eventuellt användas i 

cellulosaisolering eller i nya spånskivor 
• Förbränning (anläggning med god rökgasrening och 

tillstånd) eller deponering på kontrollerad avfallsdeponi 

                                                                                                                                                         
22 Kellner, Stålbom, Byggande och miljö - om hälsa, välbefinnande och hållbar utveckling 2001, sid 156  
23 Kellner, Stålbom, Byggande och miljö - om hälsa, välbefinnande och hållbar utveckling 2001, sid 156  
24 Kellner, Stålbom, Byggande och miljö - om hälsa, välbefinnande och hållbar utveckling 2001, sid 156 
25 Aronsson, Hopkins , Projekt Selektiv Rivning  1996, sid 3 
26 Persson-Engberg, Sigrid, Torring, Rivningshandboken 1999, sid 31 
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Rent trä 
Takstolar(obehandlade) 

• Snickeriprodukter och virke bör återanvändas om det 
inte behandlats med giftiga ämnen eller angripits av 
ohyra, husvamp eller mögel 

• Rent virke kan säljas som ved 
• Om virket flisas kan det eventuellt användas i 

cellulosaisolering eller i nya spånskivor 
• Rent trä kan förbrännas för energiutvinning eller 

komposteras 
Mineralull • Hela skivor kan återanvändas 

• Det förekommer ibland återvinning i fabriker som 
producerar ny mineralull 

• De som tillverkar mineralull har avtal med olika 
lösullsentreprenörer som lokalt kan återvinna spill eller 
utriven mineralull för att framställa lösull. 

• Får deponeras på kontrollerat avfallsupplag 
Glas • Begagnade fönster ska i så stor grad som mjöligt 

återanvändas. Gammalt fönsterglas (munblåst) bör 
återanvändas 

• Glas kan återvinnas 
• Glas kan tekniskt sett även återvinnas till bland annat 

glasull eller mikrofiller i betong 
• Får deponeras på avfallsupplag  

Cellplast  • Cellplaster kan ibland återvinnas eller återanvändas i 
form av hela skivor 

• Cellplastisolering som innehåller freon förstörs i 
godkänd anläggning. Vid rivning bör det ske varsamt så 
att CFC-avgång undviks från materialets porer. 

27 

5.8.3 Metaller, Installationer 
Kablar, radiatorer bly, 
metallrör, elektronik, 
balkar och pelare, 
räcken/trappor 

• Radiatorer, balkar, räcken, trappor mm kan återanvändas
• Återvinning via skrothandlare eller direkt till kabel- 

respektive elektronikåtervinning 

Ventilation  • Ventilationsrör/kanaler från rivningsobjekt bör inte 
återanvändas på grund av risk för föroreningar och 
smittoämnen 

• Metaller kan skrotåtervinnas 
 

Lampor, lysrör och 
lysrörsarmatur 

• Återanvändes eller lämnas till särskild avfallsbehandling 
alternativt återvinning 

Mät- och styr utrustning 
etc. 

• Äldre termometrar, termostater, nivåvakter, tryckmätare 
och pressostater kan innehålla kvicksilver. Förbud mot 
kvicksilver i dessa utrustningar förbjöds 1993 

• De instrument som innehåller kvicksilver hanteras som 
farligt avfall, övriga instrument kan återanvändas eller 
återvinnas 

                                                 
27 Persson-Engberg, Sigrid, Torring, Rivningshandboken 1999, sid31-32 
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Kondensatorer, 
transformatorer  

• Kondensatorer och transformatorer ska om det inte kan 
uteslutas att de innehåller PCB hanteras som farligt 
avfall. Återbruk av vara där kondensatorn ingår som 
komponent går bra. 

28 
 

5.8.4 Övriga material 
Plaster • Går ofta att återvinna om plasterna är i homogena 

fraktioner 
• Plaströr och plastmattor tas ibland tillbaks av tillverkare 
• Återvinning av plast bör ske lokalt/regionalt 
• Avfallsförbränning eller deponering på kontrollerat 

avfallsupplag 
Linoleum • Avfallsförbränning eller deponering på kontrollerat 

avfallsupplag 
Fogmassor • Vid rivning kan ofarliga fogmassor följa det material 

som det sitter på. Övriga fogmassor separeras och tas 
omhand med gällande föreskrifter 

Fönster, dörrar och 
inredning 

• Återanvänds 
• Om det blir avfall så hanteras det efter beståndsdelar 

Kyl och frys • Kan återanvändas eller lämnas till skrotåtervinning 
29  
 
 

                                                 
28 Persson-Engberg, Sigrid, Torring, Rivningshandboken 1999, sid33 
29 Persson-Engberg, Sigrid, Torring, Rivningshandboken 1999, sid 34  
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 6. J‐huset på Akademiska sjukhuset i Uppsala 
 

6.1 Grundläggande beskrivning av J‐huset 

6.1.1 Historia  
J-huset som är en del av Akademiska sjukhuset i Uppsala planerades 1936. På grund av 
dåvarande världsläget med ett 
utbrytande världskrig de 
kommande åren dröjde det ända 
till 1946 dvs. 10 år senare innan 
den byggdes och senare togs i 
bruk. Denna byggnad har använts 
genom åren till psykiatrisk vård. 
Just nu står stora delar av 
byggnaden tom. Det finns dock en 
del som används till 
sömnforskning och vård av 
personer som har problem med att 
sova samt forskning och 
utbildning inom psykologi.  

6.1.2 Planering 
Huset är format som ett ”T” och består av två större delar som betecknas J1 och J2, där J1 är 
den större delen och J2 den mindre. Våningarna är utformade med en korridor i mitten och 
rum på varje sida om den. De typiska vårdrummen har en storlek på ungefär 10 m2, där djupet 
är ca 4 m. På plan 2, 3, och 4 i J1 finns tre större burspråk där större rum är placerade, dessa 
rum har ett djup på ca 6m. Det finns 5 trapphus och två hissar. Trapphusen ligger utspritt och 
det största ligger där de två delarna möts. J2 har verksamhet i 3 plan. J1 kan ha verksamhet i 4 
plan. Plan 1 är ingången från kulverten som är sammankopplad med resten av sjukhuset. Plan 
2 är suterrängvåningen som har en invändig yta på ca 1400 m2. Plan 3 och plan 4 ser ungefär 
likadant ut som plan 2. På plan 5 finns det en gymnastiksal och en större altan där patienter 
kan vistas utomhus. Huset har ett sadeltak med tegelpannor och en fasad av tegel. 
                    

Del av planlösning plan 2 med beskrivning från gammal ritning 

Planlösning plan 2 
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6.1.3 Konstruktion 
Grundläggningen består av en pålad betongplatta. De bärande delarna i suterrängvåningen är 
betongväggar. På våningarna ovanför bärs huset upp på bärande ytterväggar och hjärtväggar 
av tegel. Efter provborrning i hjärtväggarna på varje plan, visade det sig att vissa delar av 
hjärtväggarna på plan 3 består av betong. Provborrningen visade också att på resterande plan 
består de av tegel. Bjälklagen mellan våningarna består av betong som bärs upp av 
ytterväggarna och hjärtväggarna. Bjälklaget som är ett fyllnadsbjälklag är uppbyggt av ett 
lager konstruktionsbetong, ovan det ligger en fyllnad som består av masugnsslagg halmstrån 
eller liknande, ovan det ligger ett lager mineralullsmatta, sist är det ett till lager överbetong 
som är ca 70 tjockt. Taket är ett sadeltak som bärs upp av takstolar i trä med en taklutning på 
20 grader och centrumavstånd på 
1200. Det finns fem trapphus i 
byggnaderna. Fyra av dem har 
rundade trapplopp med ett vilplan 
per våning. De går runt en 
rektangulär betongpelare som bär 
upp trapphuset. Väggarna runt 
om består av tegel med ett ytskikt 
av puts.  Det sista trapphuset har 
ett rakt trapplopp med två vilplan 
per våning och är en 
betongtrappa med ett ytskikt av 
stenplattor. Väggarna runt detta 
trapphus består av tegel.       

 

6.1.4 Installationsnav eller inte? 
J-huset är inte ett installationsnav i den bemärkelse som först angavs. Efter undersökningar 
som har gjorts på plats och studier av ritningar så visar det sig att de flesta genomgående 
installationer har blivit omdragna. För en närmare beskrivning av vilka installationer som 
finns och hur de ska tas omhand hänvisas till kapitel 6.7.11.  

Detaljer konstruktionsritning plan 2
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6.2 Större ombyggnationer som utförts 

6.2.1 Asbest sanering 
Asbestsanering har utförts i servicekulverten in till byggnaden under år 1993. En ytterligare 
sanering har gjorts på undertak av eternit i J1. Denna sanering ägde också rum år 1993. 

6.2.2 Vattensystemsrenovering 
Ett nytt avlopp har anslutits ovan golv med nytt rensrör i källare och dragits upp och anslutits 
till befintlig luftningsledning på plan 2 trappor(plan 5).  De gamla kallvatten- och 
varmvattenledningarna har demonterats och en ny stam har dragits upp från källaren till plan 
2 trappor(plan 5) samt att en ny varmvattencirkulationsledning dragits upp till plan 2 
trappor(plan 5). De nya ledningarna har anslutits till befintliga apparater på planen. 
Ledningarna består av kopparrör. Enligt bygghandlingen ska entreprenören ha utfört en 
asbestsanering om sådant har uppdagats på detta system. Denna renovering ägde rum 1997. 

6.3.3 Stambyte och till/från luftaggregat byte 
Ett stambyte har gjorts i byggnad J1. Det har också skett ett byte av till- och 
frånluftsaggregatet. Beställningen av detta arbete gjordes i början av 1998.  

6.3.4 Ombyggnad av fläktrum och 
injustering av luftflöden 
En ombyggnad av fläktrummet i byggnad J1 
och J2 blev färdigt i början av 1999. När denna 
ombyggnad utfördes så gjordes också en 
injustering av luftflödena.  

6.3.5 Hiss 
En mindre ombyggnad eller renovering har 
gjorts i de båda hissarna. Hissen i J1 

kompletterades med en skyddsdörr i hisskorgen mot genomgångssidan. Sen sattes 
skyddsutrustning in i öppningsområdet bestående av ett mekaniskt klämskydd på 
dörrmaskinen samt skyddsfotoceller. Hissen i J2 har kompletterats med skyddsplåtar på 
schaktdörrarnas insidor. Detta gjordes i slutet av 1990 talet. 

6.3.6 Brandlarm och brandceller 
En stor installation av ett nytt brandlarm har gjorts i två etapper. Först projekterades en 
heltäckande brandlarmsanläggning inom samtliga vårdavdelningar. I lokaler som inte är 
vårdavdelningar så projekterades brandlarmet inom utrymningsvägarna. Men på grund av 
ständigt återkommande incidenter i form av brandlarm i J1 och J2 så installerades ytterligare 
en ny och funktionell brandlarmanläggning för person- och egendomssäkerhet. Denna nya 
anläggning anslöts till det tidigare relativt nyinstallerade brandlarmsanläggningen. Den första 
installationen projekterades 1997 och den senare 2001 och den var även färdiginstallerad 
under senare delen av 2001.  

6.3.7 Fönster 
En större genomgång av fönstren har gjorts under senare delen av år 2000. Åtgärder som har 
gjorts är målning av fönsterbleck, karmar och foder samt byten av haspar, gångjärn, skruvar, 

Fläktrum plan 7
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dropplister och tätningslister etc. Arbete med att hyvla bågar och bottenstycken har också 
utförts. 

6.3 Skäl till rivning 
Skälet till rivningen är många: 
 I landstingets fastighetsutvecklingsplan för akademiska sjukhuset så är planerna bl a att  
flytta stora delar av huvudbyggnaderna för att skapa en ny huvudentré till sjukhuset där J-
huset idag ligger. Behovet av parkeringar är väldigt stort så kan området utnyttjas till det så 
vore det bra. Den största anledningen till rivningen av J-huset är dock att det är i så dåligt 
skick samt att stora delar står tomma. Det lönar sig helt enkelt inte att ha kvar huset.  

6.3.1 Planeringsaspekter 
På grund av J-husets utformning och dagens krav på vårdlokaler så lämpar sig inte dessa till 
att bedriva vårdverksamhet. När det byggdes så var det helt andra krav på lokalerna än vad det 
är idag. För att kunna använda dessa till att bedriva en bra vårdverksamhet så krävs stora 
ombyggnationer, korridorerna är för smala, toaletterna är för få och för små samt vårdrummen 
är inte anpassade för dagens sjukvård. Därför anser landstinget att det är bättre att riva huset 
på grund av att ombyggnadskostnaden är för stor. Det har funnits tankar på att använda huset 
till kontor men eftersom den långsiktiga planen för sjukhusområdet är att den nya 
huvudbyggnaden ska ligga där J-huset står idag så har detta förslag lagts åt sidan. Även vid 
byte till kontorsverksamhet så krävs omfattande ombyggnationer på grund av husets 
bristfälliga kvalité. Alla delar av byggnaden, även de som har verksamhet idag, har stora 
problem med fukt och mögel. 

6.3.2 Ekonomiska aspekter 
1989 gjordes en ny värdering på hus J där det värderades till 13 159 426:- Avskrivningstiden 
sattes då till 30 år. År 2006 började landstinget med differentierade avskrivningstider, det vill 
säga att avskrivningarna skulle börja tidsättas utifrån varje investerings tekniska livslängd. På 
detta sätt så anpassas avskrivningstiderna till hur länge investeringarna verkligen håller.  
Dagens kapitalvärde på hus J är ca 5 miljoner och då är dels avskrivningar på ett brandlarm 
och flyttkostnader inräknade i detta belopp. 
 
Anläggning Belopp Avskrivningar/månad 
UAS J1, J2 4 683 047,20 :- -36 553,99 
Flyttkostnader P OM&VÄT    446 524,24   -1 393,78 
UAS J1, överordnat brandlarm      34 859,38      -355,71 
Kap.värde 0710 
 
Om rivningen genomförs kommer det bokförda värdet avskrivas som en förlust det året 
rivningen utförs. Här tillkommer även kostnaden för rivningen som också den kommer att bli 
en förlust för landstinget det året. Landstinget beräknar själva rivningskostnaden till ca 10 
miljoner för J-huset. Totalt kommer det då att kosta ca 15 miljoner kronor att utföra rivningen.  
 
J-huset går på senare år med en förlust eftersom stora delar är outhyrda vilket medför att stora 
hyresintäkter uteblir. På grund av huset utformning och att installationerna som finns där inte 
är moderna gör att det inte går att stänga av en del av huset. Därför försörjs hela huset med 
värme och annan media vilket medför att huset går med en förlust.   
Budgeten för 2008 (se bilaga D) säger att kostnaden för att driva J-huset är ca 3 miljoner 
kronor. Det ska dock sägas att eftersom planerna är på att flytta ut de som hyr delar av 
lokalerna under våren 2008 så har hyresintäkterna bara beräknats ett par månader under våren. 
Med nuvarande hyresintäkter beräknat över hela året kommer det ändå gå med en förlust på 
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ca 1.5 miljoner. Att ha denna förlust ett par år kommer att medföra att den täcker upp 
kostnaden för rivningen inklusive kvarvarande avskrivningar. 

6.3.3 Hyresgäster 
Hyresgästerna i J-huset har en muntlig överenskommelse om att hyresavtalet upphör vid 
utflyttning. Detta är lite speciellt eftersom landstingsservice anser att lokalerna är i så dåligt 
skick och därför vill de riva huset så fort som möjligt. Landstingsservice hyr ut till 
Akademiska sjukhuset som i sin tur hyr ut i andra hand till universitetet. Universitetet får 
själva leta efter nya lokaler medan lokalplanerarna på Akademiska hittar nya lokaler till 
sömnforskningen.   

6.4 Kommunala föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun 

6.4.1 Utveckling de senaste åren 
Byggande och rivning hör ihop, ju mer det byggs desto mer rivs det. Byggnationer sker 
väldigt sällan på jungfrulig mark utan oftast är det på platser där det redan är byggt och därför 
krävs oftast rivning innan byggandet kommer igång. Konjunkturen på byggområdet styr över 
hur mycket bygg- och rivningsavfall som framställs. Största delen avfall är olika typer av 
jordmassor som omhändertas på schaktmasseupplag. I Uppsala har nu det kommunala 
monopolet avlägsnats på omhändertagandet av bygg- och rivningsavfall samt jord- och 
schaktmassor så det har tillsammans med ökad återvinning medverkat till att andelen 
deponerat bygg- och rivningsavfall har minskat på Hovgården.30 (Se bilaga E för 
mottagningsavgifter på Hovgårdens Avfallsanläggning) 

6.4.2 Bygg‐ och rivningsavfall 
Farligt avfall skall sorteras ut innan rivningen påbörjas. Bygg- och rivningsavfall delas upp i 
avfallstyperna trä, metallskrot, tegel, betong och dylikt, jord- och schaktmassor, brännbart och 
övrigt.  
 

• Brännbart avfall tas emot hos Uppsala energi AB:s avfallsvärmeverk eller annan 
godkänd anläggning.  

• Sorterat avfall lämnas till Hovgårdens avfallsanläggning eller till 
återvinningsanläggning för aktuellt avfallsslag.  

• Tegel- och betongskrot samt jord- och schaktmassor ska i första hand återanvändas på 
plats eller lämnas hos Hovgårdens avfallsanläggning. Vedyxa schaktmassetipp eller 
annan av tekniska beställarnämnden anvisad plats.  

• Rivningsvirke skall i första hand materialåtervinnas eller lämnas till Hovgårdens 
avfallsanläggning eller särskilda flisningsföretag för flisning och återvinning. 

• Avfall som har som slutbehandling att hamna på deponering transporteras till 
Hovgårdens avfallsanläggning.31 

                                                 
30 Avfallsplan, Uppsala Kommun 2004 
31Kommunala föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun 
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6.5 Materialinventering 
Materialmängder ,se Bilaga B. 

6.5.1 Ytskikt 
Utsidan av husen består av en tegelfasad med en 
betongsockel. På taket ligger det tegelpannor. I huset är 
det i största allmänhet plastmatta på golven och målad 
puts på väggarna. Det finns även sten- och parkettgolv 
och på vissa toaletter klinkergolv. Det finns oftast 
kakelpartier runt tvättställ och i vissa dusch- och 
sköljrum är kaklet nästan heltäckande på väggen. I 
vissa våtrum förekommer ibland även plastmatta på 
väggarna. I korridorerna är det ljudabsorberande plattor 
i taket med undantag för plan 2 där det är betong. 
Ljudabsorberande plattor finns även i ett fåtal vårdrum 
men övrigt är det målad puts. 
 
6.5.2 Innerväggar              
De bärande innerväggarna består av tegel eller betong med målad puts på båda sidor. 
Väggarna är 300 mm tjocka där putslagren är ungefär 15 mm på vardera sida. Tjockleken på 
väggarna tyder på att teglet är murat med 1 stens tjocklek. Mellanväggarna är murade väggar 
av tegel med målad puts. Ett fåtal väggar är också s.k. kloasong väggar med målad puts. Det 
finns också ett fåtal enkla regelväggar med gipsskivor.   

6.5.3 Ytterväggar 
På suterrängvåningen består ytterväggarna av betong med en träullsplatta som invändig 
isolering. På de övre våningarna är det troligtvis massiva tegelväggar utan isolering. Detta 
grundas dels på att innerytan är ungefär lika kall som fönstren och när huset byggdes var det 
vanligt att isolera tegelväggar med träullsplattor på insidan32. Vid provborrning hittades dock 
inga träullsplattor. Tegelväggens tjocklek är ungefär 400 mm och detta motsvarar 1½ sten 
tjocklek och puts. En 1½ stens vägg har ett U-värde ungefär likställt med ett bättre 
treglasfönster dvs. 1,1 W/m2K vilket stärker antagandet om att väggen inte har någon 
isolering33. 

6.5.4 Tak 
Takkonstruktion består av trätakstolar c/c 
1200 som bär upp yttertaket. På takstolarna 
ligger råspont +papp. Ovan pappen ligger 
det en läkt som bär upp tegelpannorna. 
Vinden är kall och isoleringen ligger i 
bjälklaget under.  Taket är ett sadeltak med 
en taklutning på 20 grader. På vinden finns 
det också ett antal förråd. Här ligger också 
maskinrummet till en av hissarna. 
 

                                                 
32 Hamrin, Byggteknik Del A 1996, sid 98 
33 Hamrin, Byggteknik Del A 1996, sid 98 

Korridor plan 2 hus J1 

Takkonstruktion
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6.6 Miljöinventering 
Efter att materialinventeringen har genomförts och alla byggnadsmaterial har identifierats är 
det dags att göra miljöinventeringen. Denna inventering är mycket viktigt både för 
kretsloppanpassningen i branschen samt arbetsmiljön för de som utför rivningsentreprenaden.    

6.6.1 Underlag för vidare miljöinventering 
En vidare undersökning är av största vikt för att konstatera utifall det förekommer olika typer 
av miljöfarliga ämnen och dess mängd. Vi misstänker att dessa ämnen kan finnas och därför 
är det av stor vikt att göra en utvidgad undersökning. 
 
 
Ämne Nuvarande vetskap Vidare undersökning 
Asbest • Förekommer i rörisolering på 

vinden 
• Vissa branddörrar t ex dörren 

upp till vinden 
I dessa fall är det utmärkt med 
klisterlapp 

• Kontrollera kakelfix och 
kakelfog i vissa kök och rum 
med ytskikt av kakel på 
väggarna 

• Kontrollera isolering kring 
ledningsböjar i kall- och 
varmvattenledningar samt 
värmeledningar 

• Kan även förekomma i PVC-
mattor innan 1976 men det är 
oklart om sådana finns, 
troligtvis inte. 

Bly  • Förekommer troligtvis i rörfogar 
i gamla rör som t ex avloppsrör  

• Blysalter kan finnas i PVC-rör 
PCB  • Kontrollera på ställen där det 

troligtvis kan finnas exempelvis 
i golv- och fogmassor.  

Fukt och 
mögel 

Bjälklagsfyllning, källarvåningens 
vägg mot mark. En undersökning har 
gjorts av Tom Follin under 200634 

• Förekommer troligtvis på ett 
flertal ställen, t ex bjälklag och i 
källarvåningen. 

Kvicksilver  • Kontrollera avloppsledningar 
och vattenlås 

• Elektrisk utrustning i 
undercentral 

Kadmium  • Kontrollera de plastgolv med 
klara nyanser av rött och gult 
(källaren bland annat) 

 
 

                                                 
34 Follin Rapport från undersökning av hus J vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala 2006  
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6.7 Hur ska J‐huset rivas? 
Vi föreslår att J-huset rivs med en selektiv rivningsmetod. Vi förespråkar en separeringsgrad 
som är relativt hög. Detta för att rivningen ska bli så miljövänlig som möjligt. Detta följer 
också Uppsala landstings generella miljömål om att mängden konventionellt avfall 
(brännbart) ska minska.35 
 
Vi föreslår att materialen ska indelas på följande sätt: Osorterat avfall, brännbart, sten- 
tegel- och betong, trä, glas, metall, elprodukter, plast för återvinning och farligt avfall. 
Detta följer även Kretsloppsrådets basnivå för sortering vid rivning36. Den osorterade 
fraktionen ska minimeras. Det ska dock sägas att det inte behövs ha alla containrar stående 
där samtidigt utan det är nog bättre om materialen tas ner en fraktion åt gången. Eftersom det 
inte finns överdrivet med plats på området så är detta nog att föredra. Det är inte nödvändigt 
att stänga ner onödigt stora delar av området för rivningen utan då är det bättre att ta ner huset 
fraktionsvis. 
 
Eftersom huset består av tegel så kommer det att damma en hel del när det rivs så därför 
måste det finnas vatten för att kunna blöta ner materialet. För att vattnet inte ska rinna ner i 
kulverten så måste ingångarna täckas för. Lämplig säkerhetsutrustning och liknande under 
själva rivningen är också viktigt att installera.  

6.7.1 Farligt avfall 
Borttagning av farligt avfall är det första som ska göras. Här är det viktigt att ta hänsyn till 
arbetsmiljön och de lokala föreskrifter som gäller.  

6.7.2 Installationer 
Rivningen av olika typer av installationer ska göras innan själva huset rivs. Alla synliga 
installationer såsom sanitetsporslin, rör, diskbänkar och elinstallationer mm. tas bort 
alternativt kapas vid bjälklag och väggar. Vid borttagning av installationer som entreprenören 
vill återanvända krävs särskild försiktighet. Det är då också viktigt att fästen och liknande tas 
bort samt tejpas fast på den installation som den är ämnad för. För att inte till exempel 
bjälklaget ska klassas som blandat avfall så är det viktigt att alla ledningar och liknande tas 
bort från dem. Om det inte går att göra detta före rivningen av bjälklaget så kan det sorteras 
bort när det krossats.  

6.7.3 Invändiga ytskikt 
Plastmattorna som finns rivs upp med förslagsvis en mattupptagare på de stora ytorna. För de 
mindre ytorna som t ex vissa toaletter görs detta för hand. Vi föreslår att plastmattorna 
förbränns, Kakel och klinker monteras ner för hand och sorteras i en container för sten, tegel 
och betong. Stengolv finns också i vissa delar av huset som t ex trapphus. Detta är också 
något som går att använda om det monteras bort med försiktighet. Väljer entreprenören att 
inte återanvända det sorteras det i samma container som kaklet och klinkern.    

6.7.4 Yttertak                     
Tegelpannorna lyfts ner och beroende på om rivningsentreprenören vill använda dem så 
sparas de. Annars sorteras det i en container för sten, tegel och betong. Pappen och råsponten 
under tegelpannorna rivs bort för hand. Takstolarna lyfts lämpligen bort med kran. Om 
rivningsentreprenören väljer att använda takstolarna så sorteras de ut annars sorteras de som 
                                                 
35 Landstinget i Uppsala län, Miljöprogram för nybyggnad och större ombyggnation 2007-05-11  
36 Kretsloppsrådet, Avfallshantering vid byggande och rivning – kretsloppsrådet riktlinjer del 1 2006,  sid 19 
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trä efter att de har spikrensats. Råsponten sorteras även den som trä efter spikrensning, 
Pappen sorteras som osorterat avfall. Detta beror på hur separerbarheten är mellan pappen och 
råsponten, är den låg föreslås förbränning istället. Plåtdetaljerna på yttertaket tas bort och 
sorteras som metall. 

6.7.5 Fasad 
Vi föreslår att demonteringen sker med hjälp av en grävmaskin. Först ska fönster- och 
dörrpartier tas bort, genom att först ta bort dörrblad och fönsterbågar och sedan karmar. 
Särskild försiktighet krävs om fönstret eller dörren ska återanvändas. Fönsterglasen sorteras ut 
och resten sorteras efter materialslag eller som osorterat avfall.  Beroende på om 
rivningsentreprenören vill återbruka hela tegelstenar så sker en sortering av hela stenar. 
Resten sorteras i en container för sten, tegel och betong.  

6.7.6 Mellanväggar 
Beroende på hur åtkomsten är för grävmaskinen så används den i första hand. 
Mellanväggarna är för det mesta av tegel därför rivs det på samma sätt som fasaden. Där 
grävmaskinen inte kommer åt rivs det istället för hand. Sorteringen sker på samma sätt som 
för fasaden. Det finns ett fåtal väggar som inte består av tegel och puts. Dessa är en typ av 
kloasongvägg eller en typisk gipsvägg. Gipset monteras ner i så stora bitar som möjligt för att 
undvika dammbildning. Gipset sorteras på lämpligt ställe. 

6.7.7 Trappor och undertak och andra stomkompletteringar 
Vill entreprenören använda trapporna så är det av stor vikt att först dokumentera storlek och 
andra mått av intresse. Trapporna i J-huset består av betong och därför kan de slås sönder och 
sorteras i containrar avsedda för sten, tegel och betong. Undertaken monteras ner för hand och 
sorteras på lämpligt ställe. De undertak som finns är i korridorerna och ett begränsat antal 
rum. Dessa består av ljudabsorberande plattor uppsatta på lättreglar av stål.  
 

6.7.8 Bjälklag 
Vi föreslår att bjälklaget slås sönder med 
hjälp av en grävmaskin, alternativt så kan 
en förlängd arm användas på grävmaskinen 
för förbättrad räckvidd. Där den inte 
kommer åt kan bjälklaget bilas bort. Det 
sorteras i en container avsett för sten, tegel 
och betong. 

6.7.9 Grunden 

Vi föreslår att betongen krossas och 
sorteras i containern för sten, tegel och betong. Armeringen separeras och sorteras som metall. 
Grävmaskin är ett lämpligt verktyg.  
 

6.7.10 Gångkulvert 
Mellan ambulansvägen och husets östra fasad går en kulvert som går in till J-huset men också 
vidare till G-huset. Denna kulvert ska behållas efter rivningen. Kulverten går in till J-huset vid 
”björnkorset”, det finns även en ingång längs östra sidan via ett litet trapphus. Vid rivningen 
bör inte marken ovanpå kulverten belastas(se bilaga E). Det lilla trapphuset som leder in till J-
huset på östra sidan vilar på kulverten och ett av husets grundfundament. Att låta hela lasten 
från trapphuset vila på kulverten kan vara en risk därför bör trapphuset kapas från kulverten 

Bjälklagets utformning plan 5
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först. Om det ska byggas parkering efteråt kan kulverten påverkas av lastutbredningen men 
det beror på hur långt ut mot ambulansvägen parkeringarna kommer. Lastutbredningen i mark 
sker med en faktor 2:1 så om parkeringen anläggs på dagens marknivå och slutar vid J-husets 
yttervägg så påverkas inte kulverten. 
 
Den lilla kulverten som leder in till J-huset från ”björnkorset” ska inte vara kvar efter 
rivningen. Förslagsvis gjuts öppningen vid ”björnkorset” igen sedan fylls kulverten med t.ex. 
schaktmassor i samband med rivningen.  
 

6.7.11 Installationer 
Vid rivningen av J-huset krävs särskild hänsyn till installationerna. Problemet i detta fall är att 
en del system är sammanlänkade med andra byggnader och behöver i vissa fall dras om. Ett 
vanligt problem med rivning av just sjukhusbyggnader är att de ofta har sammanlänkade 
installationer med andra byggnader runt omkring. 
 

6.7.11.1 Normalkraft 
Normalkraften går separat till J-huset. Två huvudkraftledningar går in i rum 2036 på plan 2 
från huvudkulverten. Dessa ledningar kommer från nätstationen B14. Vid rivningen så 
behöver dessa bara kopplas ur. Hålen efter ledningarna i kulverten måste även täckas igen. 
 

6.7.11.2 Rörpost 
Rörpostsystemet går i gångkulverten hela vägen till 
J-huset. Rörposten som ska vidare till G-huset går 
också in i J-huset för att kopplas vidare. Detta borde 
gå att koppla om på ett enkelt sätt vid 
”björnkorset”, korsningen där den lilla kulverten till 
J-huset börjar, eftersom det är där alla 
rörpostledningar till och från J-huset och vidare till 
G-huset går. Det kan dock behövas en 
omprogrammering där stationerna i J-huset plockas 
bort. Innan rivningen börjar så är det bra om detta 
kontrolleras 
  

6.7.11.3 Fjärrvärme 
Fjärrvärmen går in i J-huset vid ”björnkorset” till 
undercentralen på plan två, rum 2034. Det är 
samma fjärrvärme till och fjärrvärme retur som går 
vidare till G-huset. Därför är det ett måste att den 

förgrening som finns vid korset avlägsnas.  
     

6.7.11.4 Datanät 
Datanätet till J-huset går via separat ledning och behöver därför bara kopplas ur. 
         
6.7.11.5 Utebelysning 
En del av utebelysningen i det här området försörjs från J2. Vid rivningen behöver detta 
kopplas om via en annan försörjningskälla för att den ska fungera.  
 

Fjärrvärmeledningar vid ”björnkorset” 
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6.7.11.6 Dagvattensystem 
Det går två dagvattenledningar under hus J1. Dessa två kan ligga kvar om schaktningen inte 
blir så djup att den berör dessa. Det finns också ledningar som går utanför huset och borde 
därför inte beröras vid rivning. För en kommande parkering behöver en ny dränering utföras. 
 

6.7.11.7 Rikstelefoni 
En rikstelefoniledning går in i undercentralen i hörnet av J1 och vidare ner i kulverten. Vid 
rivningen bör denna dras om så att den kommer ner i kulverten utan att den går igenom J-
huset. Vi tycker också att det vore bra om det sker en ordentlig omdragning av denna kabel 
eftersom det kommer att ske stora byggnationer på denna plats i framtiden. Därför vore det 
lika bra att göra en långsiktig lösning när en del av den ändå ska dras om på grund av 
rivningen. 
 

6.7.11.8 Brandlarm 
Ett brandlarm finns installerat i J-huset. Vid rivningen så måste detta kopplas bort. 
 

6.7.12 Upplag för sortering, maskiner mm. 
Husets placering på området gör det också lättare att inte störa omgivande verksamheter så 
mycket när det ligger i ena hörnet av området. Sjukhusområden är annars ganska känsliga 
områden vilket kan göra det svårt att arbeta med rivningar eftersom hänsyn måste tas till 
ambulanser och liknande som måste ha en väg fram samt annan räddningstjänst om det skulle 
inträffa något akut. (Se situationsplan för exempel på uppställning av arbetsplats (bilaga C))  
Rivning kommer att ske från den västra sidan eftersom marken längs den östra sidan inte bör 
belastas av tunga maskiner p.g.a. att en gångkulvert ligger precis bredvid fasaden och intill 
går en sjukhusväg som inte är lämplig att blockera 

6.7.13 Förslag på återanvändning av material 
Massiva trädörrar finns på plan 3 och 4. Dessa anser vi vara i bra skick och det kan eventuellt 
finnas ett värde i dem. Storleken är standard och finns i storlekar mellan 900-1200x2100. Det 
finns ett antal företag som köper in och säljer tegel och då speciellt taktegel. Vi har varit i 
kontakt med företag i denna bransch och de säger att de finns en stor marknad för just 
begagnat taktegel.  Därför skulle det gå att erbjuda att rivningsentreprenören får tillgång till 
detta för att kunna sälja det vidare. Då skulle priset på entreprenaden kunna gå att få ner. Vi 
tycker också att det kan vara på sin plats att skriva i kontraktet att det är ett måste att 
återanvända och sälja just takteglet vidare för miljöns skull. Vi tycker däremot inte att det är 
nödvändigt att återanvända fasadteglet eftersom marknaden för begagnat fasadtegel är mycket 
mindre och därför blir det mycket svårare att sälja det vidare. Då är det bättre om det krossas 
och används som ballastmaterial istället. 
 

6.8 Råd till landstinget om fortsatt arbete 
• Gör en ordentlig miljöinventering utifrån underlaget i denna rapport. 
• Koppla om och ur installationer som berör J-huset och dess omgivning, se 

beskrivningar i rapporten.  
• Ställ krav på att rivningen ska utföras selektivt och med hög separeringsgrad, 

förslagsvis används de avfallsfraktioner som står i rapporten. 
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6. 9 Förändring och omorganisering för hyresgästerna i J‐huset 

6.9.1 Hyresgästernas synvinkel 
De som arbetar och har sin verksamhet i J-huset idag har överlag en positiv syn till den 
kommande rivningen. Detta visar de intervjuer som har gjorts angående flytten och den tänkta 
rivningen. Det som de ser som negativt i denna process är att de förmodligen måste flytta två 
gånger, dels till provisoriska lokaler och sedan även till det nya psykiatrins hus när det är 
färdigställt. När detta nya hus kommer att stå färdigt är ännu inte helt klart men det beräknas 
vara byggt inom några år. Den motivering som hyresgästerna har fått till rivningen av J-huset 
är att det ska bli parkeringar. Därför tycker de flesta att det är onödigt och flytta innan det nya 
psykiatrins hus står färdigt. Det vill säga att hyresgästerna vill vänta med rivningen. Efter att 
intervjuerna har gjorts har det märkts att informationen inte har varit helt lyckad från högre 
instanser till de som har sin arbetsplats i huset. De känner att den har varit otydlig och inte så 
välmotiverad. På grund av detta så har det uppkommit en del rykten som har gett olika och 
oklara besked som inte gynnar förtroendet hos hyresgästerna. Detta betyder dock inte att just 
informationen har varit dålig från landstingservice till hyresgästen utan det kan ha brustit i 
informationen från hyresgästledningen till de som arbetar i huset. Inställningen är lite mer 
positivt hos lärarna än de som arbetar på kliniksidan.  
 
Klinikpersonalen som idag befinner sig på sömnforskningsavdelningen tycker att avdelningen 
är i för dåligt skick med exempelvis för få toaletter och duschar kontra antalet patienter. 

6.9.2 Landstingsservices synvinkel  
Anledningen till att detta hus ska rivas är bla på grund av att pågår en stor omflyttning på hela 
området, se även avsnitt 6.3. Det kommer att ske en förflyttning av ett flertal avdelningar och 
stora delar av området kommer därför att påverkas. Rivningen av J-huset är ett första steg i 
denna plan. Så småningom kommer det eventuellt att bli en ny huvudentré till sjukhusområdet 
på denna sida där J-huset ligger. Men ett första steg är att bilda parkeringar eftersom det är en 
stor bristvara på området och efter det är planen att nya huvudbyggnader ska byggas på 
området där J-huset en gång stod. Huset är också väldigt gammalt och detta innebär att det 
finns många och stora brister med mögel och fuktproblem som framkallar dåligt lukt och det 
kan bidra till att arbetsmiljön blir sämre för personal och patienter. Det har dock inte skett 
några direkta underhåll de senaste åren och detta kan bidra lite till hur situationen är idag. 
Huset har även andra brister som för få toaletter och duschrum för patienter och personal. 
Huset är inte direkt anpassat för modern vårdverksamhet som det ser ut just nu. Sen vill 
landstingsservice även kunna samla liknande verksamheter i samma hus. I detta fall ska 
forskning och utbildning inom psykiatrin samt den kliniska delen (sömnforskning) flyttas 
tillsammans med andra avdelningar och verksamheter inom området psykiatri till samma hus. 

6.9.3 Kopplingar till litteratur och forskning  
Den förändring som kommer att ske i och med denna rivning är vad som brukar kallas en 
förebyggande förändring. Det finns även förändring som görs när det är absolut akut. 
Vad är fördelarna respektiver nackdelarna med de båda? Fördelarna med att genomföra en 
förändring när det verkligen behövs, alltså vid krissituation är att det är lättare att motivera 
medarbetarna, man har ett medvetet behov. Nackdelarna är att man har lite tid, lite resurser 
och låg kontroll. Fördelarna med att genomföra en förebyggande förändring är att det finns 
gott om resurser, mer tid och att man har kontroll över den. Nackdelarna är att det är svårt att 
motivera en sådan, det finns inget medvetet behov. Det är när man gör en förebyggande 
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förändring som man ofta möter ett motstånd bland medarbetarna.37 Förändring kan göra så att 
personerna som innefattas av förändringen känner sig otrygga. De vet inte vad som ska hända. 
Det missnöje som finns vid denna förändring i J-huset grundar sig främst på dålig information 
när det gäller var, hur och när det ska ske. Intervjupersonerna har bara fått veta att det skulle 
byggas parkeringar och någon hade hört något om en ny entré till sjukhusområdet. Då är det 
naturligt att tycka att rivningen borde skjutas upp tills det nya huset är klart. ”Att vara 
informerad” är en subjektiv upplevelse och känsla, där känslan av att vara hörd och 
kommunikation med chefen är en viktig del, detta gör det lättare att genomföra förändringar38. 
Det ska också sägas att alla intervjupersoner hade varit enbart positiva till en flytt om det hade 
skett direkt till det nya huset.  Om de då istället hade haft ett ordentligt informationsmöte där 
hela planen för området gåtts igenom och där det visas att parkeringen bara är tillfällig tills 
nya huvudbyggnader ska byggas på J-husets ursprungliga plats så hade kanske reaktionerna 
blivit ännu mer positiva. Sedan ska också sägas att de lokaler som 
sömnforskningsavdelningen tillfälligt flyttar till är betydligt bättre än de nuvarande lokalerna. 
Det kan också finnas personliga anledningar till missnöje vid en förändring. I fallet med 
sömnforskningen, ligger de nya lokalerna inte lika centralt både när det gäller övriga 
sjukhusområdet samt centrala Uppsala, vilket kan skapa missnöje hos personal och patienter 
p.g.a. längre avstånd till arbetet o.s.v. trots att själva verksamheten kommer att fungera bättre 
i de nya lokalerna. 
 
De flesta av oss uppfattar troligen varje form av påtvingad förändring som något i grunden 
negativt39.  Detta för att vi är tvungna att ändra vårt beteende och levnadsmönster. I detta fall 
så blir denna förändring, flyttningen till nya lokaler något som gör att de som arbetar i J-huset 
blir tvungna att ta nya vägar till jobbet samt att det kräver att de anpassar sig till de nya 
lokalerna vad gäller rutiner och arbetsätt. Bekvämligheten som hör till att jobba i vissa lokaler 
är något människor ser som viktigt. En av våra intervjupersoner sa just det att huset var så fint 
och det var synd att det skulle rivas. Om detta innerligt beror på bekvämligheten av att 
”tillhöra” en viss lokal eller inte är frågan men kan ofta vara en viktig del för många. Det är 
också vanligt att vi börjar jämföra det gamla med det nya när en förändring står för dörren. 
Att tala om förändring, alldeles oavsett vad förändringen avser eller om det handlar om något 
som redan har förändrats eller eventuellt kommer att förändras, innebär för det första ett 
samtidigt jämförande med något annat, det vill säga en form av åtskillnad 40. 
 

6.9.4 Råd vid förebyggande förändring 

 
• Håll en god kommunikation med alla berörda. Detta för att alla ska känna sig 

delaktiga. 
• Planera förändringen väl och var säker på att den genomförs på ett bra sätt och 

uppfyller målet för förändringen. Tänk även på de som drabbas av förändringen så att 
den blir så smidig som möjligt för dem. 

• Kom ut med informationen i god tid innan samt kom med hela ”paketet” på en gång, 
lämna inga bitar oklara. Detta för att motverka ryktesspridning. 

                                                 
37 Loeb, Föreläsning Arbetslivspsykologi 16/3 2007 
38 Ahrenfeldt, Förändring som tillstånd 2001, sid 105 
39 www.foi.se hämtad 2007-11-07 kl.10.00 
40 www.foi.se hämtad 2007-11-07 kl.10.00 
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7. Slutsatser ‐ Planeringshjälp med rivning i fokus 
 

7.1 Kan rivningar skjutas upp eller undvikas i byggprocessen? 
 
Att byggnader rivs idag beror på att de antingen har tjänat ut sitt syfte eller att de har så 
mycket problem med exempelvis fukt och liknande att det inte blir ekonomiskt försvarbart att 
rusta upp dem. Det kan även bero på att det finns andra större planer för just det området och 
då behövs en rivning för att det ska kunna gå och genomföra de stora planerna. Den 
sistnämnda går inte att planera bort redan i projekteringen och själva byggskedet men de två 
första går mycket väl att motverka om det finns en längre tanke från början. Att det har tjänat 
ut sitt syfte går att motverka om byggnaden byggs och planeras på ett sådant sätt att det är lätt 
att göra ombyggnationer och planera om innemiljön. För att kunna genomföra 
ombyggnationer på ett enkelt och smidigt sätt så är det viktigt att skilja på olika delar av 
byggnaden. För att en byggnad ska fungera och ha en plats i samhället krävs vissa delar: 

1. Stommen - bär upp byggnadens övriga skikt 
2. Klimatskydd - tak och ytterväggar skyddar mot vind och nederbörd. 
3. Installationer - förser byggnaden med media 
4. Verksamhet - syfte med byggnaden 
5. Inredning och ytskikt- väljs för att bistå verksamheten på bästa sätt.   

Med detta menar vi inte att vi ska börja planera ett hus utifrån stommen för att sen arbeta oss 
nedåt i listan utan att dessa delar ska vara fristående från varandra för att underlätta 
ombyggnationer och renoveringar. Att i så stor grad som möjligt bygga upp och planera huset 
skiktvis. Ett självklart exempel är att inte gjuta in installationer i stommen. Eftersom varje del 
har olika livslängd kan det innebära onödiga kostnader vid renoveringar om delarna är direkt 
beroende av varandra. Stommens livslängd avgör i de flesta fall byggnadens livslängd. Att då 
ha installationer med kortare livslängd ingjutna i stommen resulterar då i att det måste göras 
ingrepp i stommen när installationen ska bytas. Krångliga och dyra renoveringar kan medföra 
att det väntas med att genomföra renoveringen vilket ofta resulterar i att problem växer. Om 
detta pågår under en längre tid kan det resultera till att byggnadens livslängd förkortas och 
därmed kan det behövas en rivning i förtid vilket kunde ha motverkats redan innan huset 
byggdes. 

7.1.1 Långsiktighet 
Vad ska sättas i fokus när en byggnad planeras? Det är många bitar som ska beaktas när en 
byggnad planeras och den största är verksamheten. Här menar vi dock att långsiktigheten ska 
sättas som ett övergripande fokus. Att tänka långsiktigt medför en kvalitetshöjning!  
 
För att kvalitetsmässigt utvecklas så kanske det ska byggas på ett gammalt sätt med moderna 
metoder. Med dagens teknik men med längre byggtid. Längre byggtid medför att exempelvis 
torktiderna för betongen ökar och detta motverkar exempelvis fuktproblem. Detta är självklart 
en ekonomisk fråga som gör att byggkostnaderna ökar. Men vi anser att genom att sätta 
långsiktigheten i fokus så kommer kostnaden för byggnaden med all dess underhåll och 
renoveringar bli mindre över tid. Den ökade kostnaden som blir vid förlängd byggtid kommer 
att tjänas igen av att förvaltningsskedet blir billigare. Byggnadens totala kostnad över hela 
dess livslängd minskar. Problemet med detta är att det många gånger inte är brukaren som 
väljer att bygga åt sig själv. Är det så att förvaltaren väljer att bygga så kommer denne med all 
säkerhet välja att bygga med långsiktighet i fokus. Denne ser då att kostnaderna för förlängd 
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byggtid kommer att tjänas in under förvaltningsskedet vilket är byggnadens längsta skede. 
Sätts inte långsiktigheten i fokus i planerandet kan det bli väldigt dyrt att förvalta vid ett 
senare skede. 
 
Landstinget är ett exempel på en byggherre som försöker bygga med långsiktigheten i fokus 
eftersom de själva kommer att förvalta sina egna byggnader. Sjukhusbyggnader anser vi dock 
vara en typ av byggnad där det kan vara väldigt svårt att tänka långsiktigt mycket beroende på 
att dagens utveckling kring medicinteknik är så snabb. Ny vårdutrustning kan väga väldigt 
mycket vilket medför konstruktionsförbättringar för att huset ska klara av att bära upp den nya 
utrustningen. En lösning kan vara att överdimensionera stommen för att gardera sig mot högre 
hållfasthetskrav i framtiden. Vetskapen om hur framtiden ser ut på medicinsidan är som 
tidigare nämnts väldigt svår att förutse. Ett exempel är att behovet av vårdplatser har minskat 
den senaste tiden, idag kan många patienter gå hem samma dag som de opererats tack vare 
utvecklingen inom kortvårdskirurgin. Materialvalen i sjukhusbyggnader kanske också ska 
väljas utifrån vad de olika delarna av lokalerna ska användas till, exempelvis entrén där det 
inte finns så stor risk att den används till något annat väljs material som är beständiga och 
tåliga vilket gör att det inte behöver bytas så ofta. Likaså så väljs material i de delar som ska 
användas till vårdverksamhet utefter dessa förutsättningar. Det vill säga med tanke på att 
medicinutvecklingen går så snabbt så behövs inte exempelvis ett bra material med lång 
livslängd som marmor på golven i denna del av lokalen utan det kanske räcker med material 
som inte håller lika länge och är eventuellt billigare att lägga in. Men framförallt 
ombyggnadsvänligt.  
 
Men nu så byggs det inte bara sjukhus i landet utan även andra byggnader som bostadshus där 
utvecklingen inte alls går lika snabbt fram och därför borde det vara lättare att planera för en 
lösning som är långsiktig. Det är svårt att hitta en helt optimal lösning på detta med flexibla 
byggnader och då speciellt sjukhus men vi menar ändå på att det är bra om det finns ett 
övergripande fokus om långsiktighet när byggnader planeras då kommer resultatet oftast bli 
bättre.   
 
Materialvalen i huset är också en viktig del för att stärka långsiktigheten och främja en 
enklare förvaltning. Det gäller att välja materialen efter ändamålet. Ett exempel är att välja 
ytskikt som klarar av den grad av slitage som kommer att vara, så att det inte behövs bytas ut 
redan efter något år. Att konstruktionsmässigt tänka långsiktigt är också viktigt. Om 
verksamheten kommer att behöva expandera kan stommen överdimensioneras så att fler 
våningar kan byggas till. Detta är också en bra lösning ekonomiskt för t.ex. expanderade 
företag som då inte behöver bygga nytt utan bara bygga till. Inom vården kan detta vara en 
bra lösning på ökat behov av utrymme på grund av större vårdutrustning.  
 
När vi menar att byggnaden ska kunna ha en lång livslängd på 50- 100 år och kunna genomgå 
renoveringar och ombyggnationer på ett smidigt sätt betyder det inte att byggnaden ska vara 
tråkigt utformad med bara funktionaliteten som grund. Utan det vi menar är att det ska byggas 
på ett sätt som sätter långsiktigheten i fokus. Detta kanske inte är så lätt men det är definitivt 
ett mål som ska kunna uppnås i relativt stor grad. Rivningen ska vara en åtgärd som inte beror 
på att huset förfaller utan att det är en effekt av huset måste bort för att andra planer och 
samhällsnyttiga mål ska kunna uppnås.  
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7.1.2 Underlätta rivningen vid byggprocessen 
När rivningen ska göras kan det ofta vara svårt att få fram heltäckande information om 
byggnaden. Byggnader står oftast ett antal decennier och därför kan ritningar komma bort. 
Det har ofta genomförts ett antal ombyggnationer vilket har gjort att byggnaden inte ser 
likadan ut som den gjorde när den en gång byggdes. Dokument från gamla ombyggnationer är 
inte så lätt att finna utan de finns oftast undangömda i arkiv eller liknande. För att kunna 
genomföra en bra rivning underlättar det mycket om det finns en bra dokumentation över 
huset. Att göra en ingående materialinventering utan underlag tar mycket längre tid att 
genomföra. Längre tid medför högre kostnader. Att veta på ett ungefär vart och vilka ämnen 
som klassas som miljöfarligt avfall medför att tiden det tar att genomföra miljöinventeringen 
minskar. För en fastighetsförvaltare så underlättar det även att veta vad dennes byggnader 
består av. Det är både positivt vid rivningen men även under förvaltningsskedet av 
byggnaden. 
 
Val av material i bygg- och projekteringsskedet underlättar rivningen. Att välja bra material 
som är lätt att ta omhand vid rivningen och som inte är miljöfarliga är väldigt viktigt. Här 
kommer också problem med separerbarheten in. Ju lättare ett material är att ta isär desto 
renare fraktioner blir det vid rivningen. Detta medför att det blir lättare att återvinna och 
återanvända byggnadsmaterial. Att riva utan selektiv rivning är nästan inte ett alternativ idag 
eftersom det kostar för mycket att lägga allt rivningsmaterial på deponi41. Selektiv rivning är 
också något som de flesta beställare idag kräver.     
 
En långsiktig förvaltningsplan är bra att göra redan i byggprocessen. I denna plan ingår det att 
anpassa LPU-arbeten (Långsiktigt Planerat Underhåll) samt att veta hur långa kontraktstider 
som kan sättas på hyresavtalen. Att ha en bra överblick över husets förvaltningsskede är 
viktigt för att kunna förutse rätt underhållskostnad. Detta hänger ihop med avsnittet om 
långsiktighet där vi menar på att det ska byggas med långsiktighet i fokus, det vill säga om det 
byggs på ett kvalitetsmässigt bra sätt så blir förvaltningsplanen enklare att utföra eftersom det 
troligtvis inte uppkommer lika många oväntade underhåll, som till exempel fuktproblem.  
 
Så därför föreslår vi följande: 

• Bygg med material som har lång livslängd och bygg så att livslängden utnyttjas, 
här gäller det också att inte välja ett material som håller i all evighet när det 
troligtvis finns en stor risk 
att det ska bytas inom en 
snar framtid. Ett exempel 
kan vara medicin-
utvecklingen som ändrar 
förutsättningarna för 
sjukhusbyggnader snabbare 
än materialen byts ut. 
Försök göra en bra 
framtidsanalys över 
verksamheten och huset 

• Överdimensionera stommen 

                                                 
41 Santala Mika J & M Entreprenad 2007-11-21 
 

Exempel på hur ett installationsschakt kan byggas 
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för att få större flexibilitet när verksamhet byts, eftersom det ger större 
möjligheter, t.ex. bygga på våningar eller att ny utrustning kräver större 
bärighet.  

• Planera byggnaden med stor flexibilitet så att det blir lätt att göra 
ombyggnationer i huset. Planera huset skiktvis så att system med olika 
livslängd kan underhållas utan större ingrepp i varandra. Husets konstruktion 
ska inte störa flexibiliteten. 

• Använd mekaniska ihopsättningar i så stor mån som möjligt istället för kemiska 
lim och liknande.  

• Bygg inte så att ”halva huset” måste rivas vid byte av installationer dvs. bygg 
inte in installationer i stommen. En lång livslängd på byggnaden innebär 
garanterat en större renovering av alla typer av installationer eller t.o.m. byte 
av system. Bra lösningar kan vara att bygga ett installationsschakt och placera 
installationerna i undertaket. 

• Använd i största möjliga mån naturliga material, för att förenkla hanteringen vid 
rivningen samt främja miljön. 

• Försök att göra en så bra förvaltningsplan som möjligt redan i byggprocessen för 
att veta ungefär vilka underhållskostnader som kommer att uppkomma. 
 

 

7.2 Att tänka på vid rivningsplaneringen 
 
Rivningen påverkar nästan alltid verksamheter som bedrivs i den byggnad som ska rivas. Att 
då veta hur hyresavtalen är skrivna är väldigt viktigt för att kunna behandla hyresgästerna på 
ett bra sätt. Enligt hyreslagen så kan hyresvärden säga upp ett avtal om byggnaden står inför 
en rivning (se kap 5.1.4). Vi tycker att om det finns vetskap om att byggnaden ska rivas så kan 
det vara bra att informera och förhandla med hyresgästen tidigare än just nio månader innan 
för att denne ska kunna ha en bättre chans att hitta nya lokaler. Vid bristfällig informering kan 
det bli problem med uppsägandet av hyreskontraktet vilket kan leda till onödiga och utdragna 
processer. Detta kan göra att relationen mellan hyresvärd och hyresgäst inte försämras mer än 
nödvändigt. Ett bättre förhållande kan underlätta framtida avtal mellan dessa två. För 
landstinget och andra organisationer som har interna hyresavtal så är det lite annorlunda. Här 
ska de följa de regler som är uppsatta för just deras organisation. Här tycker vi också att det är 
viktigt att organisationen hittar nya lokaler som är anpassade till verksamheten. Detta så tidigt 
som möjligt för att det ska bli en så smidig förändring som möjligt för 
verksamhetspersonalen.  
 
Vi föreslår: 

• Förhandla och informera tidigare än vad lagen kräver vilket är 9 månader för att 
hyresgästen ska ha en bättre förutsättning för att hitta nya lokaler. Tänk också på att en 
återinflyttning av hyresgäster i de nya lokalerna kan vara aktuell vid byggnation av ett 
liknande hus.  
 

Att göra en bra materialinventering över huset är alltid bra, detta arbete underlättas om det 
finns ordentligt med dokumentation kring huset sen tidigare i form av ritningar och liknande. 
Men det kan också vara så att dokumentation inte finns eller att den är väldigt bristfällig. Om 
detta är fallet måste det ske en ordentlig materialinventering på plats.  
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Detta föreslås vid materialinventering: 

• Gå igenom alla rum och dokumentera ytskikten, titta även på om det förekommer 
några extra installationer.  

• Titta efter synliga skador. Om byggnaden är fuktskadad kan det ofta synas på 
ytskikten i form av missfärgningar och fuktbubblor.  

• Beroende på om det finns bra ritningar eller inte bestäms graden av provtagningarna. 
Bra ritningsunderlag ger färre provtagningar. Sämre ritningsunderlag ger fler och mer 
utförliga provtagningar. 

• Gör provtagningar i förmodade hjärtväggar för att kontrollera vad stommen består av.  
• Undersök om byggnaden innehåller material av väsentlig mängd som kan 

återanvändas och säljas exempelvis taktegel. Ta kontakt med återförsäljare för att 
bestämma hur det eventuella materialet ska tas omhand. Ska rivningsentreprenören 
plocka ner det eller ska återförsäljaren ta hand om nedplockning och försäljning är 
frågor som kan besvaras. Med detta kan priset på rivningen förhandlas ned.  

• För att en närmare vetskap om hur mycket rivningen kan kosta så kan en 
mängdberäkning utföras så att en kalkyl lättare kan göras. Hur många kvadratmeter, 
kubikmeter eller löpmeter finns det på varje material? Ju exaktare mängdberäkning 
som görs desto bättre rivningskalkyl kan göras.   

• Kontrollera vilka installationer som finns och hur de är dragna. Är byggnaden 
sammankopplad med andra byggnader via installationerna? Om så är fallet är det av 
stor vikt att undersöka om dessa installationer ska dras om för att inte stänga av 
medieförsörjningen till andra närliggande byggnader. Exempelvis så är 
sjukhusområden en plats som sammankoppling av fastigheter genom installationerna 
vanligt förekommande. 

• Kontrollera också så att inte exempelvis dagvattenhanteringen och utebelysningen 
påverkas vid en rivning. Om så skulle vara fallet så ska dessa åtgärdas före rivningen.  
 

 
Efter att materialinventeringen har gjorts är det viktigt att genomföra en miljöinventering. 
Denna inventering ska visa på om det finns något farligt avfall eller andra miljöfarliga 
material i huset. Innan rivningen sker måste dessa material tas omhand. För att göra en bra 
miljöinventering krävs ett bra underlag från materialinventering. Att veta vad byggnaden 
består av och hur den är uppbyggd behövs för att identifiera miljöfarliga ämnen. Det har ofta 
gjorts vissa saneringar på gamla hus, vilket är viktigt att ha vetskap om för att slippa lägga ner 
tid och pengar på onödiga undersökningar. Ta en dag eller två för att leta efter gamla 
handlingar och liknande för att få en så heltäckande bild som möjligt. Om vetskap finns om 
vart det miljöfarliga materialet finns kommer denna miljöinventering att gå snabbare vilket 
medför att det kommer att bli billigare att genomföra. Att veta exakt vad som finns kanske är 
svårt men ju mer vetskap det finns innan rivningen genomförs desto mindre överraskningar 
blir det vid rivningen. Därmed kommer själva rivningen att flyta på smidigare och ta kortare 
tid vilket medför mindre kostnader. 
 
Vi föreslår att: 

• Gå igenom all information om huset noggrant för att identifiera farligt avfall, t.ex. 
gamla branddörrar som kan innehålla asbest. 

• Gå igenom gamla undersökningar som kan ha gjorts för att få en bättre överblick. 
Fastighetsägare har ofta gjort miljöundersökningar på sina fastigheter. 



(44) 
 

39

• Materialinventering kan ge fingervisningar vart miljöfarligt avfall kan förekomma, till 
exempel bly i avloppsskarvarna beroende på vad avloppsstammen består av för 
material. 

• Vid osäkerhet om ett ämne finns eller inte kan ett prov skickas in på laboratorieanalys. 
• För att bestämma exakt var och hur mycket det finns av varje ämne behövs det ofta 

anlitas en miljökonsult, om inte sådan finns i organisationen. Har ett förarbete gjorts så 
går arbetet fortare för konsulten vilket resulterar i mindre kostnader. 

 
 

7.3 För att få en så miljövänlig rivning som möjligt  
 
”Kretslopp innebär att det som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas, 
återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning 
och utan att naturen skadas”42  
 
Detta ovanstående tycker vi är ett mål som byggbranschen ska sikta mot. Det sammanfattar 
vad det hela går ut på, på ett bra sätt. Men det ska dock sägas att det inte är något lätt mål som 
är uppsatt. Dagens utveckling kring selektiv rivning och att det är den mest använda metoden 
för rivning just nu gör att vi tycker att det känns som om vi är på rätt väg. När vi har varit i 
kontakt med företag i branschen så har de berättat att det inte är ekonomiskt försvarbart att 
riva på något annat sätt. Vid konventionell rivning blir de blandade avfallsfraktioner större 
vilket är ett exempel på en bidragande orsak till att priset på rivningen går upp. Därför tycker 
vi att det är bra med höga deponiavgifter och höga kostnader för blandade fraktioner. Vi 
tycker ekonomin som styrmedel är det bästa sättet att påverka eftersom ekonomin är den 
största styrande faktorn i företagsvärlden.  
 
Vi vill återigen trycka på vikten av att välja bra material samt bygga för att förenkla 
separeringen. Den selektiva rivningen underlättas mycket av att ha ett litet ”rivningstänk” i 
byggprocessen. 
 
Kretsloppsrådet bildades 1994 för att producentansvaret i byggbranschen skulle lösas på 
frivillig väg istället för genom lagstiftning. Det syftar till att under hela livscykeln minska 
negativa effekter på hälsa och miljö samt hushålla med naturresurser. Ansvaret för en 
byggnads material ligger dock fortfarande hos fastighetsägaren.43 I byggsektorns 
handlingsplan för det frivilliga åtagandet kring producentansvar finns nio mål uppsatta (se 
bilaga G). Målen utformades 1995 och nu tolv år senare är det svårt att få ett mätbart resultat. 
Detta beror helt enkelt på att åtta av nio mål inte är mätbara. Vi tycker att kretsloppsrådet ska 
försöka omformulera målen så att de blir mätbara och därför lättare att arbeta mot.  Ett större 
producentansvar av byggmaterial kan medföra att producenterna av material blir tvungna att 
dokumentera vad det innehåller och hur det ska tas omhand. Ett exempel kan vara att lagstifta 
att alla producenter av byggmaterial måste göra byggvarudeklarationer av sina produkter. 
Undersökningar visar att idag gör ungefär hälften av företagen byggvarudeklarationer som 
lämnas till byggherren44. Ett exempel på ett bra system för byggvarudeklarationer är Milab (se 
bilaga H). När byggnader projekteras och senare byggs så skulle ett större ansvar göra att de 
material som används till byggnaden har ett fungerande livscykelperspektiv och inte är bara 
                                                 
42 Kretsloppsprincipen Miljöbalken 2 kap. 5§ 
43 Miljödepartementet, Resurs i retur - Slutrapport från utredningen för översyn av producentansvaret, 2001, sid 
77 
44Boverket, Miljöarbete inom bygg- och fastighetssektorn, 2007 sid 67 
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något som sätts in och senare uppdagas inte problemen förrän byggnaden rivs. De som 
ansvarar för rivningen får då en massa nya problem att ställas inför. Det ställer krav på att 
producenten grundligt går igenom sina produkter och försäkrar sig om att det går att återvinna 
eller återanvända och inte hamna på deponi. Problemen med branschen är att den uppvisar en 
viss tröghet när det kommer till förändringar och det är svårt att få igenom förändringar på 
bred front45. I dagens byggbransch stoltseras ofta med miljöanpassade pilotprojekt för att visa 
på en bra miljöutveckling, men sanningen kan ofta vara att miljöanpassningen stannar i 
pilotprojekten och påverkar inte det vanliga byggandet i branschen på en gång. Men eftersom 
det finns en tröghet i branschen kommer nog tekniken i 2000-talets pilotprojekt appliceras i 
kommande byggnationer om ett par år.  
 
Så vi föreslår följande: 

• Anpassa lagar och avgifter för att gynna miljövänliga rivningar. Till exempel så kan 
ett utvidgat producentansvar göra att det blir lättare att se hur olika material ska tas 
omhand vilket gör att rivningar blir enklare att genomföra. 

• Redogör för alla ingående material och mängder på dessa i varje hus för att enkelt 
kunna se vad huset består av. Vid ombyggnationer så ska denna redogörelse 
kompletteras för att hela tiden vara aktuell. Detta medför att rivning blir betydligt 
enklare att genomföra och arbetet med att inventera går mycket smidigare och 
snabbare. 

• De mål som sätts upp ska vara mätbara. Detta för att det ska bli enkelt och följa upp 
och se om de har haft någon genomslagskraft. Det blir lättare att se om målen 
uppfylls om det är mätbara. 

• Ha rivningen i åtanke vid val av byggmetod och material i byggnadsskedet, detta 
skulle t.ex. kunna gynnas av ett större producentansvar. 

 

                                                 
45Boverket, Miljöarbete inom bygg- och fastighetssektorn, 2007 sid 69  



(44) 
 

41

8. Diskussion kring frågeställningar 
 
J-huset som installationsnav? En av de frågor som ställdes i början av arbetet. Nu så här i 
efterhand och efter att inventeringarna har gjorts så visade det sig att de flesta installationerna 
hade dragits om de senaste åren och det var i stort sett inga installationer som gick igenom J-
huset och sedan vidare. Den stora kulverten som går precis utanför J-huset och sedan vidare 
mot G-huset innehåller de mesta av installationerna vilket är väldigt bra för detta gör att 
rivningen kommer bli lättare att genomföra eftersom hänsyn inte behöver tas till 
installationerna på det sättet. Arbetet hade redan gjorts och knutpunkten ligger istället i 
”björnkorset” som ligger i kulverten utanför huset och inte i huset som det förmodades från 
början. De enda installationerna som gick igenom eller hade sin försörjning från J-huset var 
en telekopparledning, utebelysningen samt rörpostsystemet. Dessa är dock väldigt lätt att 
koppla om och förbi J-huset. Tanken från början att det skulle vara ett komplicerat 
installationsnav visade sig dock efter arbetets gång inte alls vara lika komplicerat utan att det 
mesta var åtgärdat.  
 
Från början när vi började undersöka hur J-huset skulle rivas och vilka förutsättningar som 
fanns så tänkte vi att det bästa sättet var att riva konventionellt med sortering. Detta för att de 
flesta materialen i huset inte gick att återanvända utan det mesta skulle återvinnas. Vår 
kunskap i början var begränsad och bilden vi hade av selektiv rivning var lite primitiv. Det 
visade sig att spektrat på selektiv rivning var större än vi hade trott, det behöver inte vara sten 
för sten utan separeringsgraden kan vara betydligt mindre. Efterhand visade det sig också att 
det i stort sett bara utförs selektiva rivningar idag eftersom det är så höga deponiavgifter och 
därför inte ekonomiskt försvarbart att göra på något annat sätt. Därför beslutade vi oss att 
rekommendera en selektiv rivning med en hög separeringsgrad. Valet blir enkelt eftersom 
selektiv rivning är det mest fördelaktiga för ekonomin och miljön. 
 
Eftersom ritningarna över J-huset var väldigt undermåliga så var det svårt att få en klar bild av 
byggnaden. Därför var vi tvungna att göra stora praktiska undersökningar på plats och gå 
igenom huset för att bestämma material och ytskikt i huset samt konstruktionen. För att få en 
helt korrekt bild av husets uppbyggnad var vi tvungna att utöka antalet provtagningar flera 
gånger. Detta för att senare ha möjlighet att kunna föreslå lämplig rivningsmetod. Så här i 
efterhand så kunde vi ha gjort det lättare för oss genom att inte göra om provtagningarna utan 
gjort som vi gjorde på slutet. Vi kanske skulle ha tänkt ut lite mer exakta provtagningsplatser 
innan och inte tagit lite här och där som vi gjorde från början. Hade vi gjort upp en mer exakt 
plan för dessa provtagningar kanske vi inte hade behövt lika många, men som sagt så har vi 
lärt oss det nu vilket blir en erfarenhet som vi kan ta med oss till nästa gång. 
 
Miljöfarliga ämnen i huset var också något som vi skulle undersöka och vilka åtgärder som 
måste tas till för att gå vidare med mer exakta miljöundersökningar. Här låg 
materialinventeringarna som vi hade gjort innan till grund för våra slutsatser. När vi visste hur 
huset var uppbyggt kunde vi veta lite mer vilka ämnen som kunde finnas. Vi skulle kanske ha 
kunnat vara mer exakta i vår bedömning, men eftersom ritningsunderlaget var dåligt kunde vi 
inte specificera exakt vart i huset farliga ämnen kunde finnas. Men vilka ämnen som kan 
finnas är däremot klarlagt. Vi har dock inte gjort provtagningar för dessa ämnen men här har 
vi med hjälp av litteratur kommit fram till vilka ämnen som kan finnas. Här kanske det skulle 
ha gjorts laboratorieundersökningar för att veta mer exakt om ämnen finns eller inte. Men 
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eftersom detta är ett underlag till landstinget så lämnar vi det beslutet till dem om att 
eventuellt genomföra dessa vidare undersökningar.  
 
Vår intervjustudie som har gjorts på dem som för närvarande arbetar i J-huset kunde ha gjorts 
ännu mer djupgående och innefattat fler personer. Men vi anser att vi fick en ganska 
heltäckande bild av hur de kände inför den kommande rivningen. De frågor som vi använde 
oss av var av sådan art att vi ville att intervjupersonerna skulle berätta så öppenhjärtligt som 
möjligt och inte bara ge korta frågesvar. Vi anser också att situationen som de står inför är rätt 
enkel och ensidig det vill säga att de flesta är positiva till flytten till det nya psykiatrins hus 
men eftersom det inte byggts färdigt och de tvingas flytta till provisoriska lokaler under tiden 
så känner de lite oro. Det var viktigt att lyfta fram den enskilda personens uppfattning, det vill 
säga den som direkt påverkas av den kommande förändringen för att kunna genomföra den så 
smidigt som möjligt. Denna aspekt är något som kanske inte alltid tas upp vid rivningar och 
därför kände vi att den var viktig. 
 
De erfarenheter som vi har dragit från J-huset har resulterat i vår planeringshjälp. Denna 
planeringshjälp tar inte bara upp händelser som är relaterade till J-huset. Det är genom arbetet 
med J-huset som generella slutsatser kunnat dras även till andra byggnader genom att vi blivit 
mer insatta i ämnet.  
 
Hur har Landstingsservice bemött oss under tiden vi arbetat med examensarbetet? Jo vi tycker 
att vi hela tiden har fått den hjälp som vi velat ha och har alltid bemötts positivt. Vi har dock 
själva fått ta första kontakten men det tycker vi inte är något negativt utan det är bättre 
eftersom det har gjort att vi hela tiden själva måste veta vad vi vill ha fram. Ett examensarbete 
tycker vi ska vara ett självständigt arbete. I det här arbetet så har vi inte fått några exakta 
direktiv som landstingservice vill ha ut från oss men eftersom det själva inte riktigt vet vad 
som kommer att hända med J-huset så har det gått bra. Men andra examensarbeten som de 
väljer att låta studenter göra så ska kanske direktiven och målet med arbetet vara lite mer 
exakta eftersom det underlättar arbetet för studenterna.  
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