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Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och kostnadseffektivt.

Slipning av betongytorBEE.41 ROT

Byggdamm innebär en 
hälsorisk som inte alltid 
tas på allvar
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Förklaringar

Partikelfraktioner
Damm delas in i olika klasser utifrån bl a storleken på partiklarna – partikelfraktioner. 

Kvarts
Damm från olika källor kan ge upphov till olika typer av besvär. En av de vanligaste byggmaterial som är förknippad med 
flest komplikationer är stenmaterial. Stenmaterial t ex betong innehåller kvarts, ett material som kroppen har väldigt svårt 
att göra sig av med. Respirabelt (inandat) kvarts samlas i lungblåsorna och ökar risken för cancer och silikos.

Ordförklaring: 
Respirabelt damm är damm som innehåller korn med en diameter som är mindre än 0,005 mm och vilka vid inandning 
kan tränga in i lungans finaste förgreningar (lungblåsorna).

Partikelfraktion Beskrivning
Total damm De partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter vid en viss mätningsmetod (beskriven i 

Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, 
Arbetarskyddsstyrelsen/Arbetsmiljöverket). Filterdiametern som används är 25 eller 37 mm.

Inhalerbara fraktionen Den mängd damm som man andas in genom näsa och mun. Större delen av dammet fastnar 
i de övre luftvägarna.

Respirabla fraktionen Den del av det inhalerbara dammet som tränger längst ner i lungorna till alveolerna. Det 
respirabla dammet är väldigt litet (inte synligt för blotta ögat) och kan hålla sig svävande 
under en lång tid, vilket gör det extra vanskligt.
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Förklaringar

Hygieniska gränsvärden
Definieras av Arbetsmiljöverket (AFS 2011:18) som: Högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i 
inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde.
Hygieniska gränsvärden för damm på byggarbetsplatsen mäts vanligen som nivågränsvärden (NGV), d v s som ett 
genomsnittligt värde för en normal arbetsdag (8 h). Detta innebär att värdet kan överskridas vid enstaka tillfällen. 

Tänk på:
• Det är viktigt att veta mängd, partikelfraktionsfördelning och typ av damm som de olika arbetsmomenten ger upphov till 

för att kunna vidta tillräckliga skyddsåtgärder 
• Exponeringen för byggdamm ökar med ansträngningen – tungt kroppsarbete medför bl.a. djupare andetag och en högre 

andningsfrekvens (Andningsskydd är testade i laboratoriemiljö med ett luftflöde som sällan motsvarar det som uppkommer vid 
tungt arbete. Detta medför svårigheter vid val av andningsskydd till tunga arbetsmoment)

Typ av damm NGV [mg/m3] Noter
Damm, oorganiskt

Inhalerbart damm
Respirabelt damm

10
5

Damm och dimma, organiskt
Totaldamm 5

Gäller endast de ämnen som inte regleras av separata 
gränsvärden

Kvarts
Respirabelt damm 0,1

Cancerframkallande. Medicinska kontroller kan krävas 
för personal som exponeras för kvartsdamm

Källa: Arbetsmiljöverket, AFS 2011:18, Hygieniska gränsvärden 
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Förklaringar

Hälsorisker
KOL – kronisk obstruktiv lungsjukdom  är vanligen förknippad med rökare men även 
icke-rökare kan få sjukdomen t ex genom exponering för byggdamm. Sjukdomen 
innebär bland annat att lungornas väggar kollapsar.
För mer information om sjukdomen se vårdguidens hemsida: www.1177.se

Silikos är en obotlig sjukdom som minskade kraftigt efter en omfattande informations-
kampanj på 60- och 70-talen. Det finns dock tecken på att sjukdomen är på väg tillbaka. 
Sjukdomen utvecklas efter kvartsexponering, framförallt respirabelt kvarts som når ner i 
lungblåsorna där kroppen inte kan göra sig av med det. Dammkornen kapslas in i 
bindväven och lungvolymen minskar därmed. I utvecklade fall minskar syreupptagningsförmågan drastiskt vilket i 
förlängningen leder till belastningar på hjärtat. Sjukdomen uppträder vanligen inte förrän 10-30 år efter första 
kvartsexponeringen. Akut silikos som ger ett snabbt sjukdomsförlopp finns, men är ovanlig.

Man uppskattar att det idag dör ca tio personer av silikos varje år. Satistiken över hur många som idag är drabbade av 
silikos är dock osäker eftersom dagens läkare många gånger saknar kunskapen för att diagnosera sjukdomen. Det 
förekommer fall då personer fått diagnosen först då syreupptagningsförmågan halverats.

Cancer
I föreskriften om Hygieniska gränsvärden är både kvarts- och trädamm C-märkta, vilket innebär att ämnena anses vara 
cancerframkallande. Trädamm kan framförallt ge cancer i näsa och bihålor medan kvarts innebär en ökad risk för 
lungcancer.

http://www.1177.se/
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Personsäkerhet — Riskinventering

Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 Mycket allvarlig (>300     - ” - )

Arbetsmoment: Byggdamm vid slipning av betong

Arbetsmoment & Problem S K Risk= S*K Åtgärd

Inandning av farliga ämnen 10 70 700 Använd andningsskydd, skyddsmask. 
Maskiner som tar hand om damm direkt.
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Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Andningsskydd vid dammande arbete
Då det oftast är svårt att säkerställa att exponeringen under en dag understiger 
det hygieniska gränsvärdet är det alltid viktigt att använda andningsskydd som 
komplement vid dammande arbeten. Detta gäller för samtliga som vistas i 
utrymme där dammande arbeten sker – även de som inte aktivt deltar i det 
dammande arbetsmomentet.

Andningsskyddet ska minst vara av typen halvmask med P3-filter. Vid tungt 
arbete används fläktmatat andningsskydd. 

Masken ska vara anpassad för individ och 
användaren ska vara renrakad så att masken 
sluter tätt. Andningsskyddet ska regelbundet 
underhållas med rengöring och filterbyte. 
Förvaring ska ske skyddat från damm och 
annat smuts.

Tillverkarens anvisningar ska följas!

Andningsskydd – halvmask med P3-filter Ett gott föredöme
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Utrustning och maskiner

1(2)

Utrustning och maskiner
 Luftrenare

En luftrenare måste vara anpassad för situationen 
(med avseende på framförallt flöde och filtertyp) 
och underhållet är avgörande för att bibehålla kapaciteten.

 Bilningsmaskin med utsug
Dagens maskiner avverkar mer material vilket innebär 
en större dammalstring. 
Därför blir det allt mer viktigt med integrerat utsug. 
Utsuget ska sitta så nära spettet som möjligt och kopplas 
till en industridammsugare med god effekt.

 Central suganläggning alternativt industridammsugare
Används vid städning och till verktyg med integrerat utsug. 
Dammsugaren ska ha god kapacitet och HEPA-filter. 
Underhåll är viktigt för att bibehålla kapaciteten. 
Om tid saknas för underhåll kan utrustningen istället hyras från maskinuthyrare.
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Material

2(2)

Material
 Material för avskärmning – plast, tejp m m.

För att avskärmningen ska ge effekt måste den sluta tätt 
runt dörröppningen. 
Avskärmningen bör kompletteras 
med en luftrenare där avluften leds 
utanför avskärmningen. På så sätt 
skapas ett undertryck vilket motverkar 
att dammet sprids i springor och 
andra otätheter.

Avskärmning – dragkedja underlättar Luftrenare skapar undertryck 
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Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godkänd/ej

1 Andningsskydd anpassat till arbetsmoment 
och användare

2 Andningsskydd rätt underhållet
(gäller förvaring, rengöring och filterbyten)

3 Utsug nära dammkälla

4 Avskärmning av område När det är
möjligt

5 Städning Med industri-
dammsugare

Vid behov 
dock minst 1 
gång/vecka 

6

7

8

9

10

11

Mall & instruktion
1(2)
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Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan. Var observant på att relationshandlingarna 

inte alltid stämmer. 
• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och 

hantering av material, hjälpmedel etc
som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att
• Komplettera arbetsmiljöplanen med åtgärder för att hantera damm (framförallt kvartsdamm).
• Byggdammet drabbar även de som uppehåller sig i lokalen utan att delta i det dammande arbetsmomentet. 

Skyddsåtgärder ska vidtas för samtliga!
• Planera så att efterföljande arbete inte påbörjas innan arbetsplatsen/utrymmet där slipning genomförts har 

städats tillfredsställande.

Viktiga punkter
2(2)
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Slipning betongytor

Åtgärder:
• Spackla på betongen och slipa istället 

spacklet (spackel innehåller betydligt 
mindre kvarts och det finns t o m vissa 
sorter som är kvartsfria).

• Integrerat utsug
• Inplastning med slussar och kraftigt 

utsug
• Andningsskydd bör alltid användas som 

komplement
• Luftrenare placerad nära dammkällan

Slipning i tak – notera det 
integrerade utsuget Slipning av betongväggar
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Städning

För att hålla dammspridningen på en låg nivå måste dammsugare 
användas vid städning. Sopning ska alltid undvikas då det får dammet 
att virvla upp. Även gummiskrapa ska undvikas 
eftersom städning med skrapa, trots att det är 
bättre än sopborste, ger upphov till höga 
dammhalter i luften. 
Som en skyddsåtgärd bör andningsskydd användas.

Centraldammsugare
Vid ROT-arbeten i flerfamiljshus kan en 
centraldammsugare med fördel användas. 
Från dammsugaren dras ett antal ventilationskanaler 
till varje våningsplan. Städningen underlättas genom 
att inget behöver flyttas mellan våningar och 
utrymmen. Men den största fördelen ligger i att 
enheten kan vara placerad på sådant sätt att damm 
inte riskera följa med avluften ut igen till utrymme där 
personer vistas.

En centraldammsugare kan med fördel 
placeras utomhusUndvik gummiskrapa


	Arbetsmiljö - Byggdamm
	1(5)
	2(5)
	3(5)
	4(5)
	5(5)
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12

