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Sammanfattning

Vid husbyggnation har byggtiderna blivit kortare och det byggs idag betydligt torrare och mer inkapslat.
I projektets etapp 1 konstaterades att dammhalterna ofta var höga och få åtgärder vidtagna för att
minska dammhalterna. Syftet med etapp 2 var att identifiera och utvärdera befintliga åtgärder.
För de flesta arbetsmoment finns åtgärder som kan minska exponeringen. Åtgärderna är ofta inte
tillräckliga för att klara gällande gränsvärden men minskar exponering och spridning av damm.
Eftersom åtgärderna minskar exponeringen så bör de användas. Andningsskydd med P3-filter behövs
som komplement vid de flesta arbetsmoment som studerats. När dammande arbete utförs ska endast
den som utför arbetet vara i lokalen.
På byggarbetsplatser kan dammhalten vara så höga att även de som inte utför dammande arbetsmoment exponeras över gällande gränsvärden. Med ökad användning av utsug minskar även
bakgrundshalterna. Används dammsugare för städning efter avslutat dammande arbete kan spridningen
av damm hållas på en acceptabel nivå. Bakgrundshalterna kan minskas ytterligare om
allmänventilationen är i drift i större omfattning. Ett alternativ till allmänventilation är luftrenare.
Det sker en utveckling av verktyg anpassade för integrerade utsug. Förhoppningen är att det på sikt
kommer verktyg som med marginal klarar gällande gränsvärden. Det är viktigt att värdera hur effektiva
dessa nya verktyg är.
När större manskiner används vid rivning finns idag inga effektiva åtgärder. För dessa arbeten gäller
inplastning och undertryck så att damm inte sprids till omgivande arbetsplatser alternativt att arbetet
sker när inga andra vistas i lokalerna. Under och efter rivning kan dammhalterna reduceras genom
sprayning med en liten mängd vatten. Med försiktig sprayning kan vattenskador undvikas.
De verktyg som används behöver vara försedda med integrerade utsug. Detta i kombination med inkapsling av arbeten där åtgärder saknas och städning med dammsugare efter varje dammande moment
minskar dammhalterna i arbetsmiljön. Andningsskydd behövs dock vid flera dammande arbetsmoment.
Nyckelord samt ev. anknytning till geografiskt område eller näringsgren
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Summary
In construction, production times have grown shorter and construction is today much dryer and
more confined than it used to be, which probably have increased the dust exposures. In our first
study of exposure to dust in the construction industry, we concluded that dust concentrations were
often high and few control measures were undertaken to reduce exposures to dust. The aim of this
study was to identify and evaluate control measures used in construction to reduce exposure to
dust.
For most operations control measures are available that reduce the exposure. However, the control
measures are often not sufficient and do not reduce exposure below the threshold limit values for
dust, even though exposure as well as the spreading of dust is reduced. Despite the limited effects
of the control measures, they are recommended. In addition personal protective respirator with P3filter is required for most dust-generating operations. During operations generating dust no one else
but the operator should be present, in order to reduce others’ dust exposure. This report
recommends control measures that should be used during selected operations. There are other
operations generating dust, besides the ones described and evaluated in this report.
At construction sites, dust concentrations can exceed threshold limit values even for workers not
generating dust themselves. Increased use of integrated exhausts will reduce the background
concentrations. Vacuum cleaner is recommended for cleaning in order to reduce whirl up of
sediment dust. Background concentrations of dust can be reduced even more if the ventilation is
working during the entire construction process. An alternative solution is to use air cleaners.
Tools adapted for integrated exhausts are continuously being developed. We expect that tools will
be developed that will manage to reduce the exposure well below the threshold limit values. It is
important to evaluate how effective these exhausts and other control measures are.
When large machines are used for demolition, no control measures that are effective enough are
available. For these operations it is important to secure that the dust is not spread to other
workplaces by encapsulating the operation area and provide under pressure. Another alternative is
to conduct the work on hours when no one else is present in the premises. Before and after
demolition, dust concentrations can be reduced with small amounts of fine water spray. Cautious
use of water is required to avoid water damage. The tools used needs to be equipped with
integrated exhausts, which in combination with encapsulation of the working area and vacuum
cleaning after operations generating dust will reduce the dust concentrations. Personal respirators
are, however required for dust generating operations.
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Bakgrund

Under 1960- och 1970-talen utfördes omfattande mätningar av främst kvartshalten i flera branscher
med målet att utrota silikosen. Broschyrer togs fram, föreskrifter ändrades och
informationskampanjer bedrevs. Aktiviteterna blev lyckosamma. Sedan slutet av 70-talet och början
av 80-talet har antalet dödsfall och nyanmälda fall per år av silikos minskat från nära hundra till
cirka tio fall i början av 2000-talet. Under senare delen av 90-talet och början av 2000-talet
anmäldes mycket få nya silikosfall. Exponering för kvarts förekommer fortfarande. Det är viktigt att
exponeringarna är tillräckligt låga så att det även fortsättningsvis kommer att vara extremt ovanligt
med silikos.
Byggsektorn omfattades av aktiviteterna och kampanjerna på 60- och 70-talen eftersom
kvartshaltigt damm frigörs vid bearbetning av betong och vid anläggningsarbete. Byggsektorn var
en av de sektorer där det satsades mycket på att informera och utreda. Det gällde inte bara
kvartsdamm. Även andra kemiska hälsorisker studerades, t ex asbest, mineralull, isocyanater,
lösningsmedel och mjukgörare. Farliga ämnen som asbest förbjöds och andra fasades ut. Ett
extremt dammande arbete som läggning av s.k. flytande golv avskaffades. På senare år har dock
flytande golv åter börjat läggas, men nu med annan sammansättning för att minska exponeringen.
Tekniska lösningar utvecklades för att minska exponeringen för främst damm. Företag startades
som tillverkade och sålde främst olika former av mobila utsug och luftrenare. Lösningarna hade
dock ofta brister, t ex bedömdes de som tunga, opraktiska och därför inte tillräckligt mobila för
husbyggnation. På anläggningssidan började sugkåpor och dammavskiljare användas i början av
sjuttiotalet. De fick stor spridning och är idag självklara vid bergborrning.
Den generation av byggnads- och anläggningsarbetare som fick ta del av de insatser som främst
genomfördes på 1960- och 1970-talet blev väl medvetna om de kemiska hälsoriskerna och arbetade
ofta så att exponeringen minimerades.
Som med den mesta information som man får så glöms den bort om den inte upprepas eller
används med jämna mellanrum. De lösningar som utvecklades användes sannolikt på grund av de
informationssatsningar som bedrevs. I takt med att arbetsmetoder och arbetsutrustning ändrades
borde även åtgärderna ha utvecklats vidare. Så blev det inte. Dagens maskiner är betydligt
effektivare och avverkar mer material per tidsenhet än tidigare. Underentreprenörer upplever ofta
att tiden mellan offert och utfört arbete har blivit betydligt kortare. Framförhållningen på
byggarbetsplatserna är ofta mycket kort. Entreprenörer och underentreprenörer utför endast väl
avgränsade arbetsuppgifter och åker från byggarbetsplats till byggarbetsplats för att göra sin del i
byggprocessen.
Från 1990-talet fram till 2004 finns nästan inga mätningar av dammhalter på byggarbetsplatser.
Detta speglar möjligen att intresset för damm som arbetsmiljöproblem har minskat. Endast ett
byggföretag av tre, hade genomfört systematiska undersökningar av riskerna i arbetsmiljön, enligt
Arbetsmiljöverket [1]. Nästan hälften av de mindre byggföretagen saknade dessutom
företagshälsovård (2001) [1]. Större byggföretag är dock anslutna vilket medför att ca 85 % av de
anställda inom branschen har företagshälsovård [2].
Under åren 2002 - 2005 har drygt hundra personer inom byggverksamhet varje år anmält
arbetssjukdom på grund av kemiska eller biologiska ämnen [3].
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Denna rapport är den andra av två rapporter om åtgärder mot byggdamm (projektets etapp 2).
Tidigare har en rapport [9] publicerats från projektets etapp 1. En sammanfattning av resultaten
från projektets tidigare etapp ses i avsnitt 3.

2

Byggdamm – Hälsopåverkan och
hygieniska gränsvärden

2.1 Kraftiga överskridanden av gränsvärden vanligt
I Sverige har tidigare höga dammhalter uppmätts vid husbyggnad, ofta klart över gränsvärdena för
inhalerbart damm och respirabelt damm och vid arbete i kvartshaltigt material även över
gränsvärdet för kvarts, se sammanställningen som redovisas i delrapporten från detta projekts första
etapp [9].
Höga exponeringar vid byggnadsarbete är inte unikt för Sverige. Enligt en undersökning i USA var
byggnadsarbetares exponering för kvarts 0,075 – 1,28 mg/m3 (medianvärden) beroende på vilken
yrkesgrupp som studerades [19]. Författarnas slutsats:”It is concluded that urgent action is required
to reduce silica exposures in the US construction industry”.
Höga värden med mycket kraftiga överskridanden rapporteras även i en holländsk rapport [17].
Enligt en annan holländsk rapport uppmättes normalt exponeringar som överskred holländska
gränsvärdet för respirabelt kvartsdamm mer än tio gånger [18]. Det förekom halter nära tvåhundra
gånger över kvartsgränsvärdet. Författarnas slutsats: ”The most important conclusion however is
that there is a clear need to raise the awareness to the hazard of high exposure to respirable quartz
dust in the construction industry”.

2.2 Dammrelaterad ohälsa
Trots höga exponeringar är antalet silikosfall i Sverige mycket få sett i ett internationellt perspektiv.
Exponering för byggdamm kan påverka hälsan på flera sätt. En studie av Bengt Järvholm visar att
byggnadsarbetare, även de som inte röker, löper en ökad risk att avlida i KOL [7].
Risken för hälsopåverkan beror bland annat på koncentrationen av luftburet damm, tiden man är
utsatt för damm, dammpartiklarnas storlek och kemisk sammansättning. Risken för insjuknande
ökar med exponeringstiden. Eventuella besvär eller skador kommer efter lång tids exponering.
Därför är det inte lätt att inse riskerna med den dagliga exponeringen. Det är mycket ovanligt med
sjukdom efter kortare tids exponering. Inträffar det är det antingen en person som är mycket
känslig för det aktuella byggdammet eller att halterna är extremt höga eventuellt i kombination med
att dammet innehåller ämnen som kan ge akuta besvär.
Lungan har en betydligt större yta mot omgivningen än hud och mage-tarm. Riskerna för
hälsopåverkan är därför normalt sett större för de dammpartiklar som är så små att de når alla ytor i
lungorna vid inandning.
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Om man utför dammande arbete och inte vidtar dammreducerande åtgärder, innebär det också att
man riskerar att påverka sina arbetskamraters hälsa. Särskilt utsatta kan arbetskamrater vara som har
hjärt- och lungsjukdom. De kan få ökade besvär och svårare att stanna kvar i arbetet.

2.3 Partiklar och damm inomhus och utomhus
Under senare år har forskningen om och intresset för partiklar i utomhusmiljön ökat. I flera länder
och i alla världsdelar har man gjort epidemiologiska studier av partikelhalten i utomhusluften och
konstaterat att dessa partiklar ökar dödligheten [4]. Genomgående visar studierna att om halten av
partiklar som är mindre än 10 µm (0,01 mm) i diameter ökar med cirka 10 µg/m3 så dör cirka 1 %
fler människor i förtid. Om halten minskar med 10 µg/m3 så minskar antalet personer som dör i
förtid med cirka 1 %. Partikelhalten påverkar livslängden. Även förbrukningen av medicin för hjärtoch lungbesvär följer partikelhalten. Utomhusluftens halt av partiklar som är mindre än 10 µm ska
därför inte överskrida 40 µg/m3, vilket är miljökvalitetsnormen för omgivningsluften i Sverige [5].
Detta är den halt som gäller för den luft vi andas utanför arbetsplatserna från det vi föds till dess vi
dör, den livslånga exponeringen.
Miljökvalitetsnormen för omgivningsluften kan inte direkt jämföras med de gränsvärden som finns
för arbetsmiljö, eftersom miljökvalitetsnormen gäller alla oavsett hälsostatus och känslighet för
luftföroreningar det vill säga även personer som är för sjuka för att arbeta, åldringar och nyfödda.
Vid jämförelse med hygieniska gränsvärden måste beaktas att man vistas på arbetsplatsen endast en
begränsad del av livet, grovt räknat 10 %. Man måste också ta hänsyn till att gränsvärden för
arbetsmiljön enbart gäller vuxna relativt friska och arbetsföra personer. Mot bakgrund av de nya
kunskaperna om partiklar och hälsa är det väsentligt att höga halter inom byggnadssektorn åtgärdas.

2.4 Dammpartiklarnas storlek
Dammpartiklarna kan nå olika långt ner i luftvägarna beroende på storlek. I arbetsmiljön delas
därför dammpartiklarna in i tre storleksfraktioner, inhalerbart, bronkialt och respirabelt. För två av
fraktionerna, inhalerbart och respirabelt, finns gränsvärden, d v s regler för vilka halter som
maximalt kan accepteras i arbetsmiljön. För en av fraktionerna bronkialt finns inga svenska
gränsvärden. Den bronkiala fraktionen diskuteras därför ej i denna rapport. Dessutom finns en
äldre mindre väldefinierad storleksfraktion ”totaldamm”, se Bilaga 1 för utförligare beskrivning av
partikelfraktionerna. Avlånga partiklar med ett längd till breddförhållande på minst 3:1 kallas fibrer.
För fibrer finns särskilda definitioner och gränsvärden. Fibermätningar och analyser behandlas inte i
denna rapport.
Inhalerbart damm är den grövsta fraktion (största partiklarna) som mäts vid arbetsmiljömätningar.
Inhalerbart damm är de partiklar som man andas in genom näsa och mun [6].
Mycket av det damm som avsatts på ytor och som kanske virvlar upp vid kraftiga luftrörelser, kan
vara för grovt för att ingå i den inhalerbara fraktionen. För detta grövre damm finns inget
gränsvärde.
Respirabelt damm är de partiklar som man andas in och som är så små att de når längst ner i
luftvägarna, ända ner till lungblåsorna [6]. Den respirabla fraktionen är alltså en del av det
inhalerbara dammet.
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Respirabelt damm kan följa med luftrörelserna under en lång tid eftersom det sedimenterar
långsamt och hinner därför spridas och avsättas över stora ytor. Halten avtar dock med ökat
avstånd från källan. Hur mycket halten avtar med avståndet beror på lokalernas utformning,
ventilation och volym. Avsatt damm på ytor består till en större andel av stora partiklar än det
luftburna dammet eftersom stora partiklar sedimenterar snabbare än mindre. Det respirabla
dammet som avsätts på ytor blir i mindre omfattning åter luftburet än stora dammpartiklar,
eftersom små partiklar binds relativt hårdare till ytor än stora partiklar. Återuppvirvlat damm består
därför av större andel stora partiklar än det ursprungliga dammet.
Respirabelt kvarts är den del av det respirabla dammet som består av kvarts [6]. Respirabelt kvarts
kan analyseras specifikt i laboratorium. Alternativt beräknas kvartshalten i ett respirabelt prov
utgående från andelen kvarts i det bearbetade materialet. Kvartsdamm som inte är respirabelt
fastnar i de övre luftvägarna och betraktas inte som farligare än annat damm.
Totaldamm är en äldre fraktionsbenämning och har för flera ämnen ersatts med inhalerbart
damm. Totaldamm är inte den totala mängden damm som finns i luften, utan den fraktion damm
som man fångar upp vid provtagning med en viss provtagningskassett. Jämförande mätningar har
visat att halten inhalerbart damm normalt är betydligt högre än totaldammhalten, hur mycket högre
beror på dammets storleksfördelning.
För utomhusluft finns andra storleksdefinitioner, PM10 som avser partiklar <10 µm i diameter
(aerodynamisk diameter som är kopplad till partiklarnas rörelse i luft) och PM2,5 som avser partiklar
<2,5 µm i diameter (aerodynamisk diameter) [5]. PM10–fraktionen hamnar mellan inhalerbart och
respirabelt i storleksordning och PM2,5 är mindre än respirabelt damm.
Gemensamt för partiklarna (PM10 och PM2,5) är att de är luftburna och följer luftrörelserna. Det tar
lång tid innan partiklarna avsätts genom sedimentation. Ofta kan luften relativt snart se ut att
innehålla mindre mängd damm. Det beror på att de större partiklarna som vi kan se har
sedimenterat medan de mindre respirabla och inte synliga partiklarna är luftburna betydligt längre.
Det tar så lång tid för små partiklar ska sedimentera att i praktiken måste luft som förorenats med
partiklar filtreras eller bytas ut genom ventilation för att luften ska bli ”ren”.
För fiberformiga partiklar, till exempel asbest och glasfibrer, förekommer begreppet respirabla
fibrer, vilket avser antalet fibrer som uppfyller vissa form- och storlekskrav. Denna rapport
omfattar inte åtgärder mot exponering för fiberformigt damm. De rekommendationer om åtgärder
som gäller för isolermaterial som glas och mineralull kan användas även för eldfasta fibrer under
förutsättning att man använder sådana eldfasta fibrer som är lättlöslig i lungvävnad (hygieniskt
nivågränsvärde 1,0 f/ml). Det finns också eldfasta fibrer som bedöms som mindre lösliga
(hygieniskt nivågränsvärde 0,2 f/ml), men för brandisolering av byggnader finns det normalt ingen
anledning att installera dessa mer hälsofarliga fibrer. Asbest bedöms som så farligt att det krävs
särskild utbildning för att avlägsna asbesten. Gränsvärdet för är 0,1 f/ml, vilket är lägre än för andra
fibrer. Det krävs även tillstånd för att hantera asbest.

2.5 Hygieniska gränsvärden
I Arbetsmiljöverkets föreskrift Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS
2005:17) [6] finns gränsvärden för flera luftföroreningar som förekommer på byggarbetsplatser. De
gränsvärden som varit aktuella i detta projekt är:
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10 mg/m3
5 mg/m3
0,1 mg/m3
2 mg/m3

Tidigare totaldamm 10 mg/m3.

Ett överskridande av ett hygieniskt gränsvärde kan innebära risk för ohälsa direkt eller senare i livet
och är dessutom ett lagbrott. Alla de aktuella gränsvärdena är nivågränsvärden vilket innebär att den
genomsnittliga exponeringen över arbetsdagen inte får överskrida gränsvärdet. Under kortare
perioder kan exponeringen få vara högre så länge den genomsnittliga exponeringen under dagen
ligger under gränsvärdet. För att kunna jämföra uppmätta halter med det hygieniska gränsvärdet bör
provtagningsutrustningen helst bäras en hel arbetsdag av den som arbetar. Mätningen ska minst
täcka 75 % av arbetstiden.
Vid mätningar under flera dagar på samma arbetsplats varierar värdena beroende på variationer i
arbetet, omgivande aktiviteter, osäkerhet i mätinstrument och analyser mm. Nu behöver man bara
mäta under en dag vid jämförelse med gränsvärdet, men osäkerheten i det uppmätta värdet är
relativt stor. Om resultatet från exponeringsmätningar som gjorts under en arbetsdag och under
normala förhållanden ligger på halter under halva gränsvärdet kan man vara relativt säker på att
arbetet inte ger exponeringar över gränsvärdet vid arbete under likartade förhållanden en annan dag
[30]. Överstiger man däremot halva gränsvärdet bör någon form av åtgärd vidtas, eftersom det
finns en naturlig variation i halterna mellan olika dagar. Om halter på halva gränsvärdet eller något
mer uppmäts under en dags mätning, är det inte statistiskt säkerställt (p<0,05) att man ligger under
gränsvärdet andra dagar. På motsvarande sätt är det inte statistiskt säkerställt (p<0,05) att man
ligger över gränsvärdet andra dagar om mätvärdet är lika med eller upp till två gånger gränsvärdet.
Gränsvärdet får dock inte överskridas, inte ens under en arbetsdag.
När man arbetar och förflyttar sig till och inom arbetsplatsen har man ofta verktyg och
byggmaterial att släpa på. Tungt arbete medför att exponeringen ökar eftersom man andas in mer
luft och därmed även det damm som finns i luften. Arbetstyngden finns dock inte med som en
faktor vid bedömning av exponeringen genom jämförelse med hygieniska gränsvärden för luftburna
ämnen och partiklar.
I följande avsnitt under punkt 2.6 beskrivs kortfattat hälsoeffekterna. Mer ingående beskrivs dessa i
Bilaga 2.

2.6 Hälsorisker med damm
2.6.1

Inhalerbart oorganiskt damm

Gränsvärdet för oorganiskt inhalerbart damm (tidigare totaldamm) är inte närmare kopplat till en
specifik hälsopåverkan utan är satt som ett tak för vad som anses vara en rimlig gräns för hur
dammigt det maximalt får vara. Det går dock inte att utesluta att det kan finnas hälsoeffekter av
exponering för halter i nivå med gränsvärdet, även om det idag inte finns några studier som visar
detta. Det svenska gränsvärdet för inhalerbart damm är i nivå med andra västländers gränsvärden.
Inhalerbart damm innehåller både större partiklar som fastnar i näsan och svalget och en finare
fraktion av partiklar som fastnar i lungans större luftrör (bronkiala fraktionen) samt respirabla
partiklar som huvudsakligen fastnar i lungans mindre luftrör och lungblåsorna. De större partiklarna
kan främst ge upphov till irritationer i näsa och svalg. Stora partiklar som innehåller
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allergiframkallande ämnen kan orsaka allergier, astma och hösnuva. Stora partiklar av trädamm kan
även orsaka cancer. Därför är gränsvärdet för trädamm lägre än för inhalerbart damm och satt för
den inhalerbara fraktionen.

2.6.2

Respirabelt oorganiskt damm

Respirabla partiklar når längst ner i lungorna. Eftersom små partiklar sedimenterar långsamt följer
en del av dem med utandningsluften. Andra fastnar i lungans fina kapillärer och lungblåsorna. Är de
lättlösliga förs de bort med blodet men är partiklarna svårlösliga kan de stanna kvar länge i lungan.
Vissa svårlösliga partiklar som kvarts och asbest har kroppen svårt att avlägsna. Istället kan de med
tiden bli inbäddade i ärrvävnad som med tiden växer och påverkar lungfunktionen eftersom ytan
för utbyte av syre – koldioxid minskar. Respirabla partiklar är så små att de inte kan ses med blotta
ögat. De håller sig svävande länge i luften.
Det finns flera undersökningar från både arbetsmiljö och utomhusmiljö som visar hälsopåverkan av
partiklar som är små nog att nå lungan. Epidemiologiska studier av partiklar i utomhusluft visar ett
samband mellan partikelhalt och både luftvägsbesvär och hjärt- och kärlsjukdomar. På senare år har
även studier utförts av exponeringen för respirabelt damm i arbetsmiljön som tyder på att liknande
hälsopåverkan inte kan uteslutas.
En sjukdom som sannolikt orsakas av partiklar små nog att nå lungans finaste kapillärer är KOL
(Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom). KOL har tidigare förknippats med främst rökning. Vid KOL
minskar ytan för gasutbytet precis som vid exponering för kvarts och asbest, men här sker det
eftersom lungans vägg kollapsar vilket leder till försämrat gasutbyte. I långt framskridet stadium
leder KOL till andnöd och syrebrist. KOL går inte att bota. Byggnadsarbetare har KOL i större
omfattning än övriga arbetare [7].

2.6.3

Respirabelt kvartsdamm

För kvartsdamm är gränsvärdet mycket lågt, 0,1 mg/m3. Kunskapen om exponering och
hälsoeffekter är god. I andra västländer finns rekommendationer på både lägre och högre
gränsvärden för exponering under en hel arbetsdag, till exempel 0,05 mg/m3 i USA (NIOSH) och
0,3 mg/m3 i England (HSE). För femtio år sedan var silikos (stendammlunga) en vanlig
yrkessjukdom i Sverige. Sjukdomen orsakas av kristallin kiseldioxid, bland annat kvarts. Fortfarande
händer det att kvartsexponerade arbetare får silikos även om silikos idag är en ovanlig sjukdom i
Sverige. I de flesta andra västländer har dödsfall i silikos fortsatt på en relativt hög nivå jämfört med
Sverige och först under de senaste tjugo åren minskat och närmat sig Sveriges låga siffror. I större
länder som USA dör dock årligen fortfarande arbetare i silikos. Bland dödsfallen finns även
byggnadsarbetare. Nästan samtliga silikosfall bland byggnadsarbetare inträffar dock efter
exponering i samband med anläggningsarbete eller sandblästring [20]. Statistiken för hur många
arbetare (och byggnadsarbetare) som dör i silikos är osäker för Europa respektive USA. Förutom
silikos kan kvarts även orsaka cancer.
Gränsvärdet för respirabelt oorganiskt damm är 5 mg/m3. Om dammet innehåller mycket kvarts,
sänks den maximalt tillåtna respirabla dammhalten i arbetsmiljön. Om dammet till 100 % består av
kvarts är den tillåtna respirabla halten 0,1 mg/m3. Innehåller dammet 50 % kvarts är gränsen 0,2
mg/m3 och vid 10 % kvarts 1 mg/m3. Kvartshalten har stor betydelse för hur mycket damm som
får finnas i byggarbetsplatsens luft. Med tanke på de sjukdomar som kvarts kan orsaka är det viktigt
att dammhalterna hålls låga om dammet kan innehålla kvarts.
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Gränsvärdet för kvartsdamm är mycket lågt. Syns damm vid bearbetning av kvartshaltigt material är
det sannolikt att gränsvärdet överskrids [16].
Om kvarts upphettas sker en förändring i kristallstrukturen och tridymit bildas (vid 870oC). Vid
fortsatt upphettning bildas kristobalit (1470°C). Omvandlingen till tridymit och kristobalit går
relativt långsamt. Gränsvärdet för respirabel tridymit och respirabel kristobalit är 0,05 mg/m3, det
vill säga hälften av gränsvärdet för respirabel kvarts. Om upphettning fortgår till ännu högre
temperaturer försvinner den kristallina strukturen och kvartsen blir amorf. Då orsakar kvartsen inte
längre silikos. Vanligt tegel kan innehålla upp till 30 % kvarts. Bränntemperaturen är cirka 1000oC
varför en del av kvartsen kan ha omvandlats till tridymit. Eftersom tegel görs av leror kan
kvartshalten variera. Eldfast tegel kan innehålla högre halter av kristallin kiseldioxid.

2.6.4

Inhalerbart trädamm

Trädamm kan ge besvär och skador i både de övre och nedre luftvägarna till skillnad från kvarts där
endast det respirabla dammet når ut i lungans finaste kapillärer som är skadligt. Därför gäller
gränsvärdet för trädamm för inhalerbar fraktion. Trädamm kan vara irriterande för slemhinnor i
näsa och luftvägar och kan orsaka allergiska reaktioner. Det är främst lövträd och vissa exotiska
träslag som kan orsaka allergier. Exponering för trädamm under lång tid kan ge cancer i framförallt
näsan. Slutligen kan trädammet orsaka kronisk bronkit, en långvarig hosta med mycket slem i
luftvägarna.

2.6.5

Damm på byggarbetsplatser

2.6.5.1 Kvartshaltigt damm

Kvarts är ett vanligt mineral i den svenska berggrunden. Andelen uppskattas till 15 – 35 % [8].
Ungefär 75 % av berggrunden består av kvartshaltiga bergarter med 20 – 45 % kvarts. Det finns
givetvis mineraler med både betydligt lägre och högre kvartshalter.
Kvartshaltigt material kan förekomma i åtskilliga produkter på byggarbetsplatsen och i mycket
varierande halter. Några exempel på produkter som kan innehålla kvarts är:
 betong
 murbruk
 utjämningsmassor
 putsmassor
 spackel.
De moment som kanske innebär den största silikosrisken vid husbyggnad är bearbetning av betong,
exempelvis bilning och spårfräsning. I beräkningar för bedömning avkvartshalten vid
utvärderade åtgärder i denna rapport har vi antagit att betongens kvartshalt är 30 %.
Eftersom kvartshalten kan variera kraftigt kan det förekomma att betong med både högre och lägre
kvartshalt. Betongdammet kan också vara uppblandat med annat damm. Därför redovisas också en
bedömning om kvartshalten är 10 och 70 %. Det sistnämnda värdet gäller om stenmaterial med
ovanligt hög kvartshalt förekommer och används.
I en holländsk studie var kvartshalten för det luftburna betongdammet mellan 10 och 30 % [17]. I
extrema fall kan kvartshalten vara upp mot 80 %. I en annan holländsk studie var kvartshalten 2 %
när gipsväggar sattes upp [18]. Eftersom gips inte ska innehålla kvarts kommer kvartsen från annat
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dammande byggarbete. Enligt rapporten var kvartshalten cirka 10 % i damm från rivningsrester
(blanddamm som även innehåller grus), porös betong cirka 20 % och sandhaltig kalksten cirka 30
%.
Dammets kvartshalt beror inte enbart på kvartsinnehållet. Det beror också på hur materialet
bearbetas. De flesta byggmaterial är blandningar av olika material, ofta med olika hårdhet. Kvarts
och sten är relativt hårda material medan andra material i produkten är mer lättbearbetade. Vid
försiktig bearbetning blir de lättbearbetade materialens andel högre i det luftburna dammet.
Kvartshalten i ytskiktet kan vara lägre än i materialet i övrigt. Vid slipning kan då kvartshalten
förväntas bli lägre än materialets. Vid djupare och kraftigare bearbetning tenderar kvartshalten i det
luftburna dammet kvartshalt att närma sig materialet. Exempel på det sistnämnda är spårfräsning,
kapning och proppning.

2.6.5.2 Övrigt byggdamm

På en byggarbetsplats kan byggnadsarbetare exponeras för damm både från det egna arbetet och
från andras arbete. Byggdammet är ofta en blandning av damm från olika aktiviteter. Även om man
själv inte arbetar med kvartshaltigt damm eller glasfibrer kan man exponeras för detta. Har
dessutom träbearbetning skett är det inte självklart vilket gränsvärde som ska tillämpas, inhalerbart
damm, kvarts eller trädamm. Sågas det i material som innehåller formaldehydbaserat bindemedel
kan dessutom formaldehyd friges. Om ingen bearbetning nyligen utförts och det inte uppenbart är
trädamm eller annat organiskt damm antas att uppvirvlat damm är grovt med stort oorganiskt
inslag. Ofta används gränsvärdet för oorganiskt inhalerbart damm för exponeringsbedömningen.
Gränsvärdet för inhalerbart damm är inte kopplat till någon särskild hälsopåverkan.

3

Några erfarenheter från projektets första
etapp.

I detta avsnitt sammanfattas några erfarenheter från projektets första etapp [9]. Huvudsakligen
redovisas synpunkter och uppfattningar om arbetsmiljön som framkommit i samtal och intervjuer
med funktionärer inom byggindustrin och maskinleverantörer till byggindustrin. Samtal med
företrädare för byggherrar och fastighetsägare redovisas också, liksom resultaten från en workshop
som hölls inom projektet med deltagare från arbetsmarknadens parter, byggare, verktygstillverkare,
maskinuthyrare, företagshälsovård mm. Samtal, intervjuer och workshop har inte utförts i en
omfattning att det kan vara underlag till en statistisk utvärdering. De synpunkter som redovisas ska
betraktas som exempel på uppfattningar och idéer om lösningar.
En stor del av mätresultaten som redovisas i rapporten från etapp 1 [9] finns också kortfattat med i
denna rapports resultatredovisning, kapitel 7. De slutsatser som framkom i projektets etapp 1 finns
med i denna rapports diskussion och slutsatser.

3.1 Medvetenheten om risker med damm
Vid samtal och intervjuer konstaterades att kunskaperna om hälsorisker med damm på
byggarbetsplatser varierade. En slutsats var att det behövs mer information om riskerna med
byggdammet. Vid besöken framkom att många byggnadsarbetare funderade på om dammet var
farligt och i en enkätstudie som utfördes för cirka tio år sedan uttryckte en stor andel av
byggnadsarbetarna en oro för byggdammet [10]. Erfarenheterna från mätningarna och samtalen
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med dem som burit mätutrustning var att man ofta underskattade den egna dammexponeringen.
Bland företagsledare i småföretag och företrädare för större byggföretag var man mer medveten om
dammproblemet, men även här hade man inte fullt ut insett hur vanligt det var med hög
dammexponering.
Ett problem var att byggnadsarbetare eller andra anställda på bygget inte kan bedöma dammhalten.
Flera efterlyste en enkel metod för att göra en sådan bedömning. Tyvärr finns det idag inget enkelt,
billigt och tillförlitligt sätt att bedöma dammhalten. Däremot finns erfarenhet av och kunskap om
vilka dammhalter som förekommit vid olika arbetsmoment och arbetsmetoder. Denna kunskap bör
spridas, tillsammans med rekommenderade åtgärder för olika arbetsmoment. När kunskap saknas
bör sådan snarast tas fram och spridas till byggarbetsplatserna. Detta projekt är ett led i denna
kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling.

3.2 Uppkomst och spridning av damm
Byggsektorn har förändrats under de senaste decennierna, bland annat har byggtiderna förkortats.
”Det mesta skulle helst ha varit gjort igår.” En återkommande uppfattning vid besöken var att de
pressade byggtiderna bidrar till bristerna i arbetsmiljön. De pressade byggtiderna leder till kort om
tid för planering, vilket leder till sämre framförhållning och samordning.
En bidragande orsak till att dammhalterna har ökat eller kvarstår på tidigare nivåer trots åtgärder
kan vara åtgärder mot fukt i byggkonstruktion. Idag bygger man betydligt torrare och mer inkapslat
för att minska risken för fuktskador samt för att förkorta byggtiden.
Det påtalades även att verktygen har utvecklats och ofta blivit betydligt effektivare och därmed kan
alstra mer damm.
På byggarbetsplatser finns ofta underentreprenörer i flera led. Vid arbetsplatsbesök i den första
etappen stötte författarna till rapporten vid flera tillfällen på bemanningsföretag som utförde de
smutsigaste och mest dammande arbetsmomenten. Efter mätningarna skickades resultatet till
arbetsplatsen eller entreprenören. I ett fall fanns inget företag registrerat på det uppgivna namnet.
Underentreprenörer som deltagit i projektet hade ofta undermålig utrustning och dålig personlig
skyddsutrustning. Ofta var de anställda av utländsk härkomst vilket försvårade kommunikationen.
Många kunde varken prata svenska eller engelska. De anlitades under en kortare tid för att sedan
åka vidare till nästa byggarbetsplats.
Vid intervjuerna riktades också kritik mot hanteringen av arbetsmiljöplanen. Den ansågs vara en
pappersprodukt som kopieras mellan byggena och anpassas till den nya arbetsplatsen för att sedan
finnas i en pärm på kontoret. Andra kommentarer som framfördes var att arbetsmiljön står så långt
ner på byggmötenas dagordning att den ofta inte hinns med utan bordläggs för att tas upp på nästa
byggmöte och så vidare. Det är dock stor skillnad mellan olika entreprenörer.
När det gäller att tillhandahålla resurser framfördes nästan inga klagomål, med undantag för
avsaknad av bygghissar på vissa arbetsplatser.
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3.3 Tekniska åtgärder
Under främst 1970- och 1980-talen utvecklades åtgärder som reducerade dammhalterna på
byggarbetsplatser, främst genom ändring av arbetsmetoder och tekniska åtgärder. Vid städning
rekommenderades till exempel att skrapa och dammsuga upp byggavfallet istället för att torrsopa.
Några av de tekniska lösningarna fick aldrig genomslag. Under senare år har dammet åter
uppmärksammats bland annat som ett resultat av de medicinska effekter, t ex KOL som
rapporterats och många byggnadsarbetares oro för byggdammets hälsopåverkan. Även resultat som
redovisades från etapp 1 av detta projekt bidrog till denna uppmärksamhet. Vid företagsbesöken
framkom att en anledning till att tekniska åtgärder inte används är att många byggnadsarbetare
tycker att utrustningen är för tung och klumpig. Ibland är arbetsmomenten så korta och antalet
förflyttningar i byggnaden så många att man tycker det är enklare att använda andningsskydd än att
bära med sig extra utrustning utöver den mest nödvändiga för arbetet. En nackdel är att det blir
dammigt på byggena och att andra som arbetar i närheten blir dammexponerade trots att de själva
kanske inte utför ett dammande arbete.
På den workshop som hölls inom projektet deltog flera större maskinuthyrningsföretag och
maskintillverkare. Enligt maskintillverkarna diskuteras dammproblem även i andra länder. Förr var
Sverige och andra nordiska länder ofta tidigt ute med önskemål om tekniska åtgärder. Utvecklingen
av tekniska åtgärder begränsades dock av att den nordiska marknaden ofta ansågs för liten för
utveckling av verktyg. Med ökad efterfrågan från andra länder i Europa, bör fler lösningar succesivt
utvecklas och spridas. Några av de möjliga åtgärder som identifierades i projektets etapp 1 redovisas
nedan.
Stambyten. Renovering av badrum och bortbilning av gamla rör i samband med stambyten är ett
arbete som dammar kraftigt. En lösning som diskuterats är att använda en mindre bilningsrobot så
att byggnadsarbetarens arbete underlättas. Andra lösningar som diskuterats är att använda hålet som
bilats upp som tillfälligt störtschakt för att underlätta uttransport av bilningsmassor.
Rör- och elinstallationer. VVS-rör och el dras i utanpåliggande lådor på våningsplan och i
särskilda schakt mellan våningsplan för att underlätta framtida underhåll och felsökning.
Bättre rutiner för byggstädning. Normalt ska varje bygglag grovstäda efter sig. Ibland städar ett
bygglag inte efter sig och dessutom händer det att utebliven städning inte påtalas. Nästa bygglag får
då städa både efter sig själva och föregående lag, vilket kan resultera i att ingen städar.
Byggledningen behöver därför säkerställa att varje bygglag grovstädar efter sig. Rutiner bör införas
och man kan diskutera någon form av sanktion om man inte grovstädar efter sig. Ett alternativ, om
man inte vill kontrollera att varje bygglag städar efter sig, är att anställa eller utse särskilda städare.
Städrutinerna behöver innefatta bra städmetoder, vilket innebär att städning inte får ske genom
torrsopning, som river upp och sprider damm. Istället ska dammsugare eller skrapa användas. I
etapp 2 har inhalerbara halter uppmätts som var betydligt över gränsvärdet när gummiskrapa används, varför
rekommenderad metod nu enbart är dammsugare.
Ventilation. Industridammsugare och fläktar måste användas i större utsträckning än vad som var
fallet vid mätningarna i etapp 1. Många gånger användes de inte för att de var tunga att flytta, trots
att arbetsgivaren tillhandahöll dem. Ett alternativ till att varje entreprenör tar med egna
dammsugare och fläktar, är att placera en större central dammsugare utanför fastigheten och dra
ventilationskanaler med ett antal anslutningar till varje plan. Då kan varje byggnadsarbetare ansluta
sina verktyg med integrerade utsug till den gemensamma anläggningen. För att detta ska fungera
väl, är det viktigt att det finns adaptrar som förenklar anslutningen av verktyg till ventilationen.
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Väljs en central fläkt med högre undertryck kan systemet även användas som centraldammsugare
och byggstädningen underlättas.
Vid mätningarna upptäcktes att små fläktar och dammsugare som användes ofta hade för låg
kapacitet för det dammbildande arbete som utfördes. Ofta var även dammsugarnas och fläktarnas
filter igensatta. Rekommendationerna i rapporten var att hyra utrustning från maskinuthyrare om
man inte har tid att underhålla sin egen utrustning. En av slutsatserna angående utsug var att det
fanns ett behov av lätta men effektiva utsug som enkelt kunde anslutas till de verktyg som
användes.

3.4 Övriga åtgärder
I samtalen framkom även förslag till några andra åtgärder:
 Rivare och andra som utför dammande arbeten har ofta låg status på byggena. Statusen
måste höjas, exempelvis genom certifiering, tävlingar där man utser ”årets rivare” och
diverse andra aktiviteter som stärker yrkesrollen.
 Beställaren kan och måste ta ett större ansvar vid upphandlingen genom miljö- och
arbetsmiljökrav på de metoder som används. I samtal med några mindre entreprenörer
framkom att det var skillnad mellan olika beställare.
 Myndigheterna bör ställa krav och dessutom kontrollera att gällande lagar följs.

3.5 Prispress påverkar valet av arbetsmetoder
De företagare som har intervjuats i etapp 1 har uppskattat att offerten skulle bli 5-50 % dyrare (de
flesta 10-15 %) för att säkerställa en god arbetsmiljö under hela byggtiden. Man var medveten om
att det var svårt att klara kraven på god arbetsmiljö med de anbud som lämnades. Företagarnas
bedömning var att man riskerade att inte få jobben om man la på 10 – 15 %.
Det fanns redan då företag med affärsidén att byggarbetsplatsen skulle vara så ren (sprida så lite
damm) att kunden kunde fortsätta sin ordinarie verksamhet samtidigt som ombyggnaden pågick.
Kostnaden för byggarbetet blev större, kanske upp till 50 %, men kunden tjänade på att den
ordinarie verksamheten kunde fortgå relativt opåverkad.
Med ett renare stambyte i ett hyreshus blir det mindre olägenheter för och färre klagomål från
kvarboende hyresgäster.

3.6 Samtal med företrädare för byggherrar och
fastighetsägare
Telefonsamtal med företrädare för byggherreorganisationer gav en bild av deras situation. Nedan
redovisas några punkter som poängterades vid samtalen:
• Byggherren har huvudansvaret för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen.
Arbetsmiljöansvaret för byggprocessen brukar överföras till huvudentreprenören.
Byggherren har oftast inte detaljkunskap om hur arbetet ska bedrivas och oftast inte
heller om vare sig risker eller skyddsåtgärder. Denna kunskap borde finnas hos
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huvudentreprenören samt hos underentreprenörer. Det är därför naturligt att en stor
del av arbetsmiljöarbetet i praktiken hanteras av dessa. Byggherren kan dock inte helt
friskriva sig från ansvar.
Arbetsmiljöfrågorna hanteras av byggherren genom att skriva in ansvarsfördelning i
avtal med entreprenörer. På byggarbetsplatsen ska det finnas en arbetsmiljöplan, som
oftast enligt avtal tas fram av huvudentreprenören
Man är medveten om att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar dåligt i
praktiken.
Det är allvarligt om man kalkylerar i att inte följa lagar och föreskrifter om
arbetsmiljön, vilket nämndes efter information om problem med kostnadstäckning för
arbetsmiljöåtgärder.
Ordning och reda viktigt.
Logistiken viktig.
Det går att bygga dammfritt.

Samtal med företrädare för fastighetsägare gav få konstruktiva förslag till förändring. De såg inte
byggprocessen som en del av sitt ansvarsområde. De arbetsmiljöproblem som kan uppstå ska vara
lösta med avtal och AMP (arbetsmiljöplanen).

4

Syftet med etapp 2

Målet med detta projekts andra etapp är att utvärdera befintliga dammreducerande åtgärder vid
husbyggnation samt ta fram underlag till informationsmaterial för de arbeten där det finns effektiva
dammreducerande åtgärder.

4.1 Avgränsning
Anläggningsarbete och arbete med isoleringsfibrer ingår inte i studien. Anläggningsarbete har
uteslutits för att begränsa studiens omfattning. Isoleringsarbete har studerats i flera andra studier i
samband med frågeställningen om olika mineralullsfibrer och eventuella hälsoeffekter.

5

Val av dammande arbetsmoment som bör
åtgärdas

De dammande arbetsmoment som borde åtgärdas togs fram genom möten med företrädare för
olika branscher inom husbyggnation. Dessutom togs även arbetsmoment med som utvärderats eller
diskuterats under projektets första etapp [9]. Därefter fördes samtal med företrädare för
verktygstillverkare som utvecklat verktyg med utsug som enligt branschföreträdare ansågs ligga i
framkant. Kontakt togs även med företag som tillverkar luftrenare och utsug och är etablerade
inom byggbranschen. I tabell 1 redovisas vilka dammande arbetsmoment som förekommer för
olika yrkesgrupper, vilka material som dammar samt kommentarer om åtgärder.
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Tabell 1. Arbetsmoment som branschföreträdarna hade önskemål om skulle prioriteras i
åtgärdsutvärderingen. De med svagt färgad bakgrund är de som prioriterats inom projektet och med röd
och fet text de arbetsmoment som blev kartlagda inom projektets ekonomiska ramar. Ibland kunde
mätningar utföras på arbetsuppgifter som inte var prioriterade. Orsaken var i regel att man var på en
arbetsplats där exponering för arbetsmomentet förekom. Mätningarna utfördes då i väntan på andra mer
prioriterade mätningar.

Yrkesgrupp

Elektriker

Arbetsmoment

Material

Proppning
Spårfräsning
Spårfräsning/Håltagning

Betong
Betong
Murbruk/
tegel/gips
-

Städning
Rivare/
Håltagare

Helhetslösning för rivning

Bilning med robot

VVS

Klippning

Betong,murbruk, tegel
Betong

Hålsågning med klinga

Betong

Vajersågning
Tigersågning
”Finbilning”
Uttransport, stora mängder
Städning. Höga dammhalter
idag orsakade av kvarliggande
damm efter rivning
Utvärdering av olika lösningar
Bilning för stambyte

Betong
Installationer
Betong

Fräsning och håltagning
Rivning kakel
Uttransport, mindre mängder
Städning
Plattsättare

-

Betong,
murbruk,
klinker

Städning efter parkettläggning

Diskuteras i särskilt avsnitt

Fräsning utvärderad, håltagning diskuteras
Finns med, men ej som särskilt moment

Städning tas upp generellt och ej för varje
arbetsmoment.

Rivning, parkett

Parkettläggning

Normalt ingen åtgärd, ev ibland
befuktning.
Upplevs inte damma i särskilt mycket. Ev
utförs mätningar för att kontrollera
dammhalterna.
Se kommentar för Hålsågning

Städning tas upp generellt och ej för varje
arbetsmoment.
Åtgärder föreslås men dessa är ej
utvärderade

Plattkapning, pulverhantering

Golvmattor, rivning
Flytande golv

Städning tas upp generellt och ej för varje
arbetsmoment.
Inriktas på dammande moment där
dammhalterna är höga och bra dammfria
metoder saknas. Arbetet inriktas på
avskärmning av arbetsplatsen.

Städning tas upp generellt och ej för varje
arbetsmoment.

Golvutjämning badrum normalt ej
golvläggare
Städning
Parkett/mattläggare

Kommentarer

Sand

Cirkelsåg
Sticksåg
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Idag kiselsyrabehandlad sand för mindre
dammning, men kärras fortfarande.
Tidigare känt dammande arbete som kan
orsaka silikos. Mätvärden från dagens
metodik saknas.
Normalt utsug
Normalt ej utsug.
Stor sopborste används, kan ej skrapa.
Städning tas upp generellt och ej för varje
arbetsmoment
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Yrkesgrupp

Arbetsmoment

Material

Kommentarer

Golvslipning

Parkett

Golvslipning

Utjämningsmassa, betong

Alltid utsug. I hörn etc kan slipning med
andra verktyg förekomma.
Alltid utsug. I hörn etc kan slipning med
andra verktyg förekomma.
Ofta städa även före vid mattläggning.
Städning tas upp generellt och ej för varje
arbetsmoment
Ofta städa innan jobbet kan påbörjas.
Problem med andra yrkesgrupper.
Städning tas upp generellt och ej för varje
arbetsmoment.

Städning, övrigt
Målare
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Slipning, efter spackling
Städning

Snickare
Murare

6

Gipsskivor, uppsättning
Fasadputsning
Pulverhantering

Åtgärder föreslås men dessa är ej
utvärderade

Utvärdering av åtgärder

6.1 Mätplatser
Mätningarna utfördes på byggarbetsplatser när byggnadsarbetare använde de åtgärder som skulle
utvärderas. Inga särskilda åtgärder vidtogs på mätplatsen inför respektive mätning utan normal
byggverksamhet pågick. Byggnadsarbetarna var vid de flesta mätningarna vana att använda de
åtgärder som utvärderades. Vid några mätningar tillhandahölls nya verktyg som byggarbetarna
enbart använde under mätningen. I några fall utfördes mätningarna med leverantörer av utsug,
dammsugare och luftrenare närvarande på byggarbetsplatsen. De deltog dock inte i mätningarna
utan var med för att tillhandahålla utrustning och åtgärder. Vid en mätning hjälpte leverantören till
med handräckning och i ett fall gavs även synpunkter på utrustningens handhavande.
Nackdelen med att utföra utvärderingarna på byggarbetsplatser är att man har mindre möjlighet att
styra över de parametrar som kan påverka uppmätta halter, till exempel lokalstorlek och
luftomsättning. Fördelen är att de uppmätta värdena är realistiska och kan förekomma när arbetet
utförs på byggarbetsplatser. Vid några mätningar har dammhalten från omgivande byggaktivitet
dock varit så hög att det påverkat möjligheten att utvärdera en åtgärd på annan plats i huset, (se
diagram 1).
Mätplatserna kartlades med några undantag före mätningen med avseende på golvyta, rumsvolym
och skattning av luftomsättning. I flera fall påbörjades arbetet i en lokal eller lägenhet för att sedan
fortsätta i andra mer svårdefinierade utrymmen som trapphus. I trapphusen kunde också
luftomsättningen variera kraftigt över tiden, beroende på hur stor del av tiden som porten stod
öppen. I andra fall kunde dammhalten variera kraftigt beroende på andra dammande byggarbeten.
En del dammande arbeten utfördes även i trapphusen för att det inte skulle bli så dammigt i
lägenheterna.
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Klockan

Diagram 1. Dammhalten i tilluften
när mätning av ett dammande
arbetsmoment skulle utföras. Orsaken till de höga dammhalterna i
tilluften är en annan byggnadsarbetares dammande arbete i en
annan lokal i huset. 1000 µg/m3 = 1
mg/m3. Halten i tilluften ligger
ibland över nivågränsvärdet för
inhalerbart oorganiskt damm (i
diagrammet markerat med rött
streck).

Byggarbetsplatser besöktes även för utvärdering av alternativa byggtekniker. I flera av dessa fall
bedömdes att mätningar inte behövdes. Åtgärder diskuterades också med flera leverantörer.
Leverantörer och maskinuthyrare har varit mycket positiva till projektet och ställt upp med fri
utlåning av utrustning. Däremot har det tagit tid att komma överens med byggföretag och
platsansvariga för att få tillgång till byggarbetsplatser. Vid ett tillfälle fick vi även avbryta
utvärderingen på direkt order från en platsansvarig.

6.2 Mät- och utvärderingsmetoder
Mätningarna för utvärdering av åtgärdernas betydelse för exponeringen för damm har utförts med
personburen uppsamlande utrustning (filterprovtagning) och personburen direktvisande utrustning
samt direktvisande instrument handhållet av mätpersonalen eller stationärt placerat nära den som
utför det dammande arbetet (bild 1 – 6).

6.2.1 Mätstrategi, dammätningar
Mätningarna utfördes när åtgärden användes under normal byggverksamhet. Resultatet från
mätningen med åtgärd har jämförts med tidigare mätning utan åtgärder. Ibland utfördes också en
mätning utan åtgärd i anslutning till mätningen med åtgärd. Få mätningar har utförts för respektive
åtgärd. Få mätdata är ett problem som är vanligt vid utredningar där exponeringsmätningar krävs
för utvärdering av arbetsmiljön och innebär att diskussionen om olika åtgärder blir kvalitativ.
Baserat på erhållna mätresultat förs en diskussion om åtgärdens betydelse för exponeringen. Som
komplement till redovisningen av mätningar från detta projekt, presenteras ibland liknande
mätningar från andra länder.
Mätningarna utfördes endast under det dammande arbetsmomentet. Ibland ingår kortare tid för
flyttning av utrustningen till annan lokal för att fortsätta arbetet där. I arbetet förekommer även
andra arbetsmoment till exempel etablering av arbetsplatsen genom att dra el och ta fram verktyg
och material. Efter arbetet ska materialöverskott, verktyg mm forslas bort. Dessa moment är inte
med i mätningen. Mättiden varierade normalt mellan några minuter och cirka fyra timmar. Normal
mättid var cirka två timmar. Gränsvärden är satta för en hel dags exponering. Vid jämförelse med
det hygieniska gränsvärdet ingår även exponering under tid när dammande arbete inte utförs. Den
genomsnittliga exponeringen under hela arbetsdagen är därför i regel lägre än den som redovisas
vid dessa mätningar. Eftersom tiden när andra mindre dammande arbetsuppgifter inte är
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medtagen i mätningarna överskattas i regel byggnadsarbetarbetarnas exponering om man
enbart utgår från uppmätta värden. De uppmätta värdena som representerar en normal

arbetsdag kan jämföras med aktuellt gränsvärde. Önskvärt vore naturligtvis om åtgärden är så
effektiv att även det uppmätta värdet underskrider gränsvärdet, vilket motsvarar att arbetsmomentet
vid behov kan utföras under en hel arbetsdag utan att gränsvärdet överskrids.

6.2.2

Dokumentation av lokal och ventilation

Om arbetet sker i en stor eller en mindre lokal, välventilerad eller dåligt ventilerad påverkar givetvis
exponeringen. Därför noterades lokalens storlek och luftväxlingen skattades. I vissa fall anges inte
lokalmåtten. Det gäller främst större lokaler som inte är klart avgränsade mot andra lokaler eller när
arbetet pågick i flera lägenheter och ibland även inklusive trapphus. Stora lokaler undveks med
några få undantag. Mätningarna utfördes huvudsakligen vid ROT-arbete i kontorsbyggnader eller
flerfamiljs bostadshus. Mätningar utfördes även vid nybyggnad av främst bostäder. Utöver
lokalstorlek och luftutbyte påverkas dammbildningen av maskinens effekt och vilket verktyg som
ansluts t ex borr av viss diameter och hur djupt man borrade. Även byggmaterialet som bearbetas
påverkar givetvis också dammbildningen, men även med vilket gränsvärde som uppmätta
dammhalter ska jämföras.
Luftomsättningen bedömdes med undantag för några få mätningar. Vid vissa arbeten till exempel
håltagning ökade luftomsättningen under mätningen med ökat hål till angränsande utrymme.
Lokaler med stor variation i till- och frånluftsflöden under mätningarna redovisas inte eftersom det
är stor osäkerhet i skattningarna av luftomsättningen. Mätning av luftrörelser utfördes normalt med
varmtrådsanemometer modell 8385 från TSI (bild 9). Ibland användes även rökampull vid skattning
av lufthastigheten.

6.2.3

Damm från annat dammande arbete

Eftersom mätningarna utfördes på byggarbetsplatser kunde det förekomma annat dammbildande
arbete i närheten som påverkade mätningarna. Dammhalten i lokalens tilluft mättes därför samtidigt
med samma typ av instrument stationärt placerat (bild 8). Dammhalten mättes i den luft som drev
mot det aktuella arbetet som underlag för bedömning av hur stort bidrag till exponeringen som
andra arbetsmoment och bakgrundshalten gav. Mätningen utfördes med samma typ av utrustning
och givetvis samtidigt med exponeringsmätningen.

6.2.4

Luftflöden i punktutsug

Verktygens punktutusugsflöde mättes genom att verktyget placerades i en kartong mot
kartonggolvet och/eller fritt inne i kartongen (bild 9 – 12). Öppningen för verktygets utsugsslang,
elkabel och den persons arm som höll verktyget tätades med tejp (bild 10). I kartongens ena
kortsidan var ett plaströr med 10 cm i diameter monterat. I röröppningen mättas lufthastigheten
med det tidigare nämnda instrumentet från TSI och utsugets flöde beräknades (bild 11).

6.2.5

Dammhalt i återförd luft från dammsugare

Dammsugares luft återförs normalt till lokalluften varför det är viktigt att partiklarna avskiljs. Få
dammsugare har utvärderats, eftersom det var svårt att få stabila värden efter filtret. Det är då
osäkert att bedöma dammsugarens avskiljningsgrad. Avskiljningsgraden mättes mycket grovt
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genom mätning i dammsugarnas frånluft (bild 12). Mätinstrumentet Grimm hölls i mitt i
dammsugarnas utblås på cirka en centimeters avstånd (bild 12). Denna mätning är inte iso-kinetiskt
korrekt. Avskiljningsgraden skattades grovt genom jämförelse med partikelhalten i lokalluften.

6.2.6

Mätmetod för damm

Provtagning utfördes genom uppsamling på filter genom att luft sögs genom filtret med hjälp av en
batteridriven pump (bild 1). Filtret var placerat i en kassett som i sin tur var placerad i en provtagare
på byggarbetarens ena axeln (se bild 2 och 3). Beroende på om provtagningen avsåg inhalerbart
damm (bild 2 och 3) eller respirabelt (bild 3) användes olika filterhållare. Filtret vägdes före och
efter provtagningen. Vägningarna utfördes i regel av Institutionen för Tillämpad Miljöteknik vid
Stockholms universitet. Eftersom små mängder ska vägas ökar säkerheten i viktdifferensen med
ökad provmängd. Provtagningstiden bör därför vara så lång som möjligt. Provtagen luftvolym
bestämdes genom mätning av luftflödet och mättiden. Filtren kan analyseras med avseende på
dammets kemiska sammansättning eller morfologi. I projektet har inga analyser utförts utöver
viktbestämning för beräkning av dammhalten[11]. Exponeringen för eventuellt respirabelt
kvartsdamm har beräknats för tre kvartshalter, två för relativt normala halter ( 10 och 30 %) och en
extremt hög halt (70 %). Den extrema halten kan förekomma när stenmaterial hämtas från platser
med mycket hög kvartshalt eller kan förekomma i produkter som av olika skäl innehåller mycket
kvarts.
Parallellt med filterprovtagningen mättes dammhalten nära arbetaren med två direktvisande
instrument, pDR 1000 från MIE (bild 4, 5 och 8) och Grimm 1.108 från Grimm (bild 4, 7 och 8).
Ofta bar arbetstagaren det direktvisande instrumentet pDR 1000 (bild 5) ofta i brösthöjd eller nära
midjan om arbetstagaren tyckte att instrumentet störde arbetet. Eftersom Grimm är tyngre bar en
av de som utförde mätningen instrumentet (bild 6) och höll instrumentet nära byggnadsarbetaren
eller så placerades instrumentet stationärt nära arbetaren (bild 7).
Båda instrumenten är optiska och måste kalibreras för aktuellt damm för att mätvärdena ska kunna
jämföras med gränsvärdet. Eftersom mätningar i regel utfördes parallellt med filterprovtagning
finns kontroll över eventuella avvikelser mellan metoderna. För korta arbetsmoment blir
filtervägningen osäker på grund av för liten provmängd. I dessa fall baseras utvärderingen enbart på
direktvisande instrument. Om provtagningen utfördes under längre tid används värdet för
inhalerbart damm från filtret. Vid tider kortare än en timme används värdet från GRIMM. Ibland
delades mätningen upp på olika arbetsmoment som var betydligt kortare än en timme. Filtret och
GRIMM gick parallellt hela tiden. GRIMM användes för att redovisa halterna för de olika
arbetsmomenten. Eventuell skillnad mellan instrumenten för hela mätperioden räknades om till en
kalibreringsfaktor som sedan används för att justera mätvärdena från GRIMMS korttidsmätningar.
pDR 1000 och Grimm var normalt inställda för att kontinuerligt registrera dammhalten med ett
medelvärde var sjätte sekund. Vid några tillfällen var dock instrumenten inställda på att registrera
medelvärdet varje minut. Grimm registrerar parallellt de tre faktionerna respirabelt, bronkialt och
inhalerbart. Den bronkiala fraktionen redovisas inte eftersom gränsvärde saknas för denna fraktion.
pDR 1000 visar en storleksfraktion som är mindre än den inhalerbara och relativt nära PM10. Två
direktvisande instrument användes, ett av dessa var främst avsett som reservinstrument. Eftersom
uppmätta värden med pDR avviker mer från fraktionerna respirabelt och inhalerbart än Grimm,
redovisas normalt inte värdena från pDR.
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Bild 1. Batteridriven pump placerad på det
orange bältet

Bild 2. Provtagning av inhalerbart damm.
Provtagaren sitter nedanför målarens vänstra
axel.

Bild 3. Provtagningsutrustningen i närbild.
Provtagaren för inhalerbart damm är
ansluten till pumpen. Ska respirabelt damm
provat byts provtagaren ut mot den
provtagare som ses till vänster.

Bild 4. Från vänster ses pump med provtagare
för inhalerbart damm. Från vänster
Grimm 1.108 och intill pDR1000, två
direktvisande instrument för bestämning av
dammhalter.
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Bild 5. Mätning med pDR 1000 personburet.

Bild 7. Ibland placerades ett eller
båda direktvisande instrumenten
stationärt nära byggnadsarbetaren.
På bilden ses Grimm.
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Bild 6. Mätning med Grimm. Instrumentet
är för tungt för att bäras av byggnadsarbetaren så instrumentet hålls av
mätpersonalen nära arbetaren eller placeras
stationärt nära arbetaren.

Bild 8. Bakgrundsmätning. Mätning för kontroll av
dammhalten av luften som utanför som drev mot
arbetsplatsen.
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Bild 9. Kontroll om ventilationen
är påslagen med hjälp av en
varmtrådsanemometer TSI 8385.
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Bild 10. Verktygets flöde fastställs. Verktyget är
placerat i en låda och öppningen för slang, kabel
och arbetarens arm är tätad med tejp. Mätningen
sker i en öppning där varmtrådsanemometerns
mätkropp är placerad., vilket inte syns på bilden.

Bild 11. Mätning för grov skattning av flödet
från utsug. På bilden ses öppningen där
instrumentets mätkropp hålls.
Bild 12. Mätning av partikelhalt i
dammsugarens utblås.
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Åtgärder

I en studie i med över tusen mätningar inom byggindustrin kom man till följande slutsats: ”Only
the combined use of more than one control measure can reduce exposures to acceptable levels”.
(Enbart genom att kombinera flera olika åtgärder kan exponeringarna reduceras till acceptabla nivåer) [21]. I
samma studie kom man även till följande slutsats om andningsskydd: ”Respiratory protection might
not always reduce exposure sufficiently” (Andningsskydd räcker inte alltid för att reducera exponeringen
tillräckligt.). Effekten av punktutsug var i genomsnitt cirka 15 %. Betydligt bättre var att fukta
materialet vilket gav en reduktion med cirka 35 %. Utvärdering av andningsskydd visade på
reduktion med cirka 65 %. Artikeln är från 2003 och publicerade mätdatat ännu äldre. Sedan
artikeln skrivits har det kommit nya verktyg med utsug. Det är främst dessa nya verktyg som
utvärderas i denna studie. IVL har i en studie av andningsskydd inom bland annat byggindustrin
kunnat konstatera att andningsskydden ofta inte hade den uppgivna skyddsfaktorn [22].

7.1 Verktyg med integrerade utsug eller utsug
placerade intill bearbetningspunkten
7.1.1 Förutsättningar för effektiva utsug
För att utsug ska ge önskad effekt krävs att:
• Utsuget ska kunna placeras nära källan så att det kan fånga in föroreningarna.
• Utsuget har tillräcklig kapacitet (tillräckligt luftflöde) och de byggdammsugare som verktyg
ansluts till behöver ha tillräcklig kapacitet så att flödet genom utsuget blir tillräckligt.
• Anslutning för utsugsslang, luftkanaler genom verktyget och utsugsslangen ska vara så
grova att luftflöde inte stryps så mycket att det blir otillräckligt.
• Använd om möjligt inte en lång slang mellan dammsugare och verktyg, eftersom det ger ett
”motstånd” som minskar luftflödet.
• Om luften återförs till lokalen ska filtret ha tillräckligt effektiv avskiljning.

7.1.2 Respirabla partiklar är enklast att fånga in
Vid bearbetning, t ex slipning kastas partiklar iväg. Partiklarnas hastighet beror på vilken
rörelseenergi de får från verktyget. Verktyg med höga periferihastigheter kastar ut avverkat material
med hög hastighet. För t ex större kapskivor kan periferihastigheten vara 70 - 80 m/s vilket innebär
att partiklarna kan kastas iväg med samma hastighet. Det är svårt att fånga in inhalerbara partiklar
som kastas iväg med så höga hastigheter om de inte är kastas mot utsuget. Om möjligt bör man
använda verktyg med lägre periferihastigheter.
En bit från bearbetningspunkten har partiklarnas rörelseenergi minskat på grund av friktionen mot
den omgivande luften. Med ökat avstånd från utsuget minskar också hastigheten på den luft som
sugs mot utsuget. Om partiklarna inte rör sig mot punktutsugets öppning måste partiklarna ”fångas
in” av utsugets luftflöde. För detta krävs att luftens hastighet in mot utsuget är så stor att
partiklarnas rörelseenergi övervinns. Partiklarnas rörelseenergi beror på deras hastighet och massa.
Små partiklar har liten massa och därmed liten rörelseenergi, vilket medför att de är lättare att fånga
in än större partiklar. Detta innebär att punktutsugen är mer effektiva för respirabelt damm än för
större dammpartiklar. Stora partiklar fångas inte in av punktutsuget om inte utsuget är placerat
mycket nära källan i kombination med stor lufthastighet alternativt att källan är inkapslad och utsug
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är anslutet till inkapslingen. För att utsug ska vara effektiva, krävs att de fångar in hela den
inhalerbara fraktionen, inte enbart den respirabla.
Mycket grovt damm som kastas ut med hög hastighet än svårt att fånga in med utsug. Mycket grova
partiklar faller snabbt till golvet och räknas därför inte i det luftburna dammet.

7.1.3 Utsugens placering
Utsug som integreras i verktyg sitter med få undantag vid eller på den del av verktyget som där
emissionen sker. Vid sågning roterar normalt sågklingan ner genom materialet eftersom man då får
mindre damm upp i luften och den sågade skarvens ovansida blir snyggare. Klingan för det damm
som bildas nedåt där utsuget är betydligt mindre effektivt. Det hade varit bättre om klingan roterat
åt andra hållet och fört upp dammet mot utsuget som då hade kunnat fånga in dammet mer
effektivt. Material där det krävs snygg fog hade då behövt hållas med baksidan uppåt för att skarven
skulle bli snyggare.
Risken för att utsugets effektivitet störs av drag ökar med ökat avstånd mellan utsug och källa.
Även snabb förflyttning av verktyget kan påverka effektiviteten negativt.

7.1.4 Utsugens luftflöde
Behov av utsugsflöden har studerats vid svetsning. De partiklar som bildas (svetsröken) har ingen
rörelseenergi mer än den som alstras av termiken, d v s den uppåtstigande varma luften från
svetspunkten. Partiklarna är mycket små, nästan alla under en µm i diameter. De få större ofta
glödande partiklar som bildas är en försumbar del av de bildade partiklarna och är så stora att de
snabbt faller till golvet. Termiken påverkar främst de små partiklarna. På 1 centimeters avstånd var
flödesbehovet av 5 m3/h, 2 cm 15 m3/h, 5 cm 100 m3/h[12]. För svetsrök på 30 cm
rekommenderas cirka 600 m3/h [13] och 50 cm minst 1000 m3/h [14].
I en rapport om byggdamm studerades dammhalten vid kapning med kapskiva [16] i mursten. För
effektiv dammreduktion bör det integrerade utsuget ha ett flöde på nästan 17 m3/h och cm
kapskiva (kapskivans diameter). För en 11,5 cm kapskiva motsvarar detta nära 200 m3/h och för en
kapskiva på 18 cm cirka 300 m3/h.
Exempel på luftflöden från byggdammsugare som behövs för olika användningsområden ges i
tabell 2.
Tabell 2. Grov skattning av behov av luftflöde för några olika verktyg och arbetsmoment. [Till stor del
efter ref 15]. Olika verktyg, material och arbetssätt kan påverka bildningen av damm. Tabellen anger
storleksordningen på det flöde som krävs för att utsuget ska vara effektivt.

Tillämpning

Flöde, m3/h

Integrerade utsug från handverktyg (t ex mindre mejselhammare,
proppning, borrning, cirkelsåg etc.), mindre rengöring
Rengöring, integrerade utsug från de flesta handverktyg (t ex
golvslip och kapmaskiner)
Centraldammsugare, punktutsug vid dammande arbeten eller
kopplat som integrerade utsug på verktyg och maskiner

150 - 300

Slangdiameter,
mm
38 - 50

200 - 800

50 - 76

800 - 1500

70 - 110
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7.1.5 Om luftflöden och undertryck hos byggdammsugare
Undertryck

Byggdammsugare suger in dammet. I byggdammsugaren skapas ett undertryck som gör att luften
sugs in i dammsugaren. Undertrycket bör vara minst 20 kPa och helst betydligt högre. De flesta
dammsugare som påträffats i projektet hade maximala undertryck mellan 20 och 25 kPa. I diagram
2 ses ett exempel på en dammsugares undertryck och flöde. Det är viktigt för utsugets effektivitet
att flödet och lufthastigheten är hög. I byggdammsugarens inlopp är lufthastigheten ofta över 20
m/s. I utsuget är hastigheten ofta betydligt lägre. Hur hög hastighet som krävs i utsuget beror på
hastighet och riktning som verktyget överför till partiklarna. Allt som hindrar luftens väg från
lokalen genom verktyg och slang fram till byggdammsugaren reducerar flödet.
Diagram 2. Med ökat tryckfall
mellan en dammsugare och utsugets
öppning minskar flödet. Utan
tryckförluster är flödet i det skissade
exemplet cirka 200 m3/h.
Det är viktigt att slang, verktygets
anslutning och kanaler genom
verktyget är utformat så att flödet
påverkas så lite som möjligt. Varje
strypning minskar flödet.
Källa: Broschyr från Dustcontrol
AB [31].
På marknaden finns även utsugsfläktar avsedda att ge höga flöden vid små undertryck. Dessa kan
tappa mycket i flöde om undertrycket stiger och är därför normalt inte lämpliga att använda till
integrerade utsug. Dessa fläktar kan ibland inte återföra luften till lokalen eftersom det krävs ett för
stort tryck att pressa luften genom ett HEPA-filter än vad fläktarna är dimensionerade för. Om
luften leds utomhus istället för att återföras behövs inte HEPA-filter.

Dammsugarslangen

Mellan dammsugaren och verktyget transporteras luften i en slang. Lång slang och smal slang
begränsar flödet. Det beror på friktionen mellan den strömmande luften och slangens innervägg.
Om sträckan mellan dammsugaren och verktyget är lång kan flödesförlusten reduceras om en
grövre slang används. Tycker man att det är opraktiskt med grov slang till verktyget är det bättre att
sätta en skarv och ha mindre diameter den sista delen av sträckan fram till verktyget.
Om flödet i slangen är under cirka 17 m/s kan man få dammavsättning i slangen [16]. Flöden i
slangen kring 20 m/s är optimalt [16]. För en slang med fem centimeters innerdiameter blir flödet
vid 20 m/s cirka 130 m3/h. De i tabell 2 angivna värdena medför betydligt högre hastigheter från
cirka 20 m/s och upp till flöden som är i storleksordningen 60 m/s. För dessa högre flöden krävs
en mycket effektiv dammsugare.
Grov slangdiameter är särskilt viktigt om man har en större dammsugare placerad i markplanet och
lång slang upp till arbetsplatsen. Slangen fram till den aktuella arbetsplatsen behöver vara grov, för
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att inte luftflödet ska minska alltför mycket. På arbetsplatsen kan sedan en kortare tunn slang
anslutas.
Om dammsugaren klarar stora undertryck kan slangdimensionerna hållas nere.

Verktyget

Luftvägarna genom verktyg med integrerat utsug måste vara tillräckligt stora för att
byggdammsugare ska få tillräckligt flöde att fånga in och transportera bort partiklarna. Idag finns
det en del verktyg med mycket små anslutningshål för utsugsslangar. Har verktyget litet
anslutningshål kan det vara ett tecken på att verktygstillverkaren inte utformat verktyget för bra
utsug. Välj ett verktyg där man utformat verktyget för ett effektivt utsug. Anslutningen och
luftkanalerna i verktyget bör om möjligt ha en öppningsarea nära öppningsarean hos den slang som
ansluts från utsuget.
För borrning av mindre hål kan mindre anslutningshål och slangdiameter accepteras än vad som
anges i tabell 2. Vid borrning kan flödet vara relativt lågt eftersom luften sugs från en liten yta och
att verktygets hastighet är låg.

7.1.6

Om rening av frånluften från dammsugare

Vill man säkerställa att gränsvärden inte överskrids, krävs vanligtvis en byggdammsugare, vilket kan
vara besvärligt, särskilt på ROT-arbeten där bygghiss ofta saknas. Enklare är det på de
byggarbetsplatser där centraldammsugare installerats. Centraldammsugare brukar ha ett högre flöde
och fångar därför effektivt in dammet som alstras av anslutna verktyg. Nackdelen är att om flera
samtidigt vill använda det centrala utsuget sjunker flödet. Det krävs ofta lång slang mellan
centralsugets anslutningspunkt på våningsplanet och platsen där arbetet ska utföras.
Byggdammsugare ska ha ett effektivt filter så att luften från dammsugaren inte kontaminerar
lokalluften när dammsugaren används och luften släpps ut inomhus. Särskilt viktigt med bra
avskiljning är det om dammsugarna används för ämnen där den respirabla fraktionen innebär
hälsorisker, t ex innehåller kvartshaltigt damm. Hepa-filter klassas idag enligt den europeiska
normkommissionens standard EN1822:2009. Företag som Dust-Control och Pullman Ermator
använder H13-filter d v s absolutfilter. Med dessa filter är frånluften t o m renare än luften
utomhus. Även OSHA (Occupational Safety and Health Administration) i USA rekommenderar
HEPA-standard och anger avskiljningsgraden till minst 99,97 % [16]. Det finns dammsugare på
marknaden som har sämre avskiljningsgrad trots att det ibland anges att filtret har HEPA-kvalitet.
Tidigare fanns tre klasser under H13 (H10-H12) som ofta beskrevs som HEPA-filter. För H10 fick
maximalt 15 procent passera filtret av den partikelfraktion som filtret fungerade sämst för. För H12
var motsvarande värde 0,5 %. Dessa sämre filterklasser benämns idag E10 – E12. Ett genomsläpp
på 15 % (E10) kan tyckas mycket, men är avskiljningen bättre eller betydligt bättre för övriga
storleksfraktioner blir den totala avskiljningsgraden betydligt bättre än 85 %. Ofta är
partikelstorlekar kring 0,5 µm svårast att avskilja. Detta medför att mindre partiklar t ex
nanopartiklar avskiljs i större omfattning än partiklar i intervallet 0,1 – 1 µm. Med ökad ansamling
av damm i filtren (kallas ibland att filtren sätter igen) ökar avskiljningsgraden samtidigt som flödet
minskar. För damm där gränsvärdet är satt för det inhalerbara dammet kan filter med lägre
filterklass än H13 användas. Om dammsugare med olika filterklasser används på en arbetsplats
finns risk för att en dammsugare med sämre filterklass används för utsug från bearbetning av
kvartshaltigt material. Då kan luften från dammsugaren bidra till att sprida kvarts och därmed bidra
till kvartsexponeringen.
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En nackdel med de effektiva filter som H13 och det ännu effektivare H14 är det stora tryckfallet,
men det går kompensera med kraftigare motor och/eller större filterarea, Större filterarea eller
högre motoreffekt ger en tyngre utrustning. H13-filtren är också dyra, ofta så dyra att man försöker
vänta med filterbyte så länge som möjligt. Under projekten har vi träffat på luftrenare som inte
längre hade något mätbart flöde eftersom filtret var igensatt. För att spara filterkostnad finns i regel
förfilter och ofta även cyklon före H13-filtret.
Kan flödet bli för högt? Svar ja. Verktyg som ska föras över en yta t ex väggslipning eller fräsning
kan bli tröga att flytta om verktyget nästan sugs fast mot underlaget. Här gäller det att utforma
verktyget så att avståndet till ytan blir rätt samtidigt som utsuget suger in en stor andel av
partiklarna.
Idag går utvecklingen mot ackumulatordrivna (batteridrivna) handhållna verktyg. En fördel är att
man slipper elsladden och därmed blir mer flexibel. Det kan även finnas lampor på verktyg, vilket
innebär att vid mindre arbeten behövs inte ens arbetsplatsbelysning. Det finns även
ackumulatordrivna verktyg som suger in dammet till en särskild behållare. Ackumulatordrivna
verktyg med utsug upplevs ofta som tunga och klumpiga, särskilt om det samtidigt finns mycket
damm i behållaren. Utsugsflödet är ofta inte tillräckligt högt, eftersom det kräver en effektivare
inbyggd fläkt än de vi sett under arbetsplatsbesöken. Frågan är om det idag finns en tillräckligt bra
och lätt fläkt som också har så låg elförbrukning att den kan användas på handhållna verktyg utan
att snabbt ladda ur batteriet.

7.2 Luftrenare
Luftrenare består av en fläkt och ett filter. Luften tas in på en eller flera sidor och blåses ut på en
annan sida. Normalt blåses luften ut med en hastighet av flera m/s för att minska risken för
kortslutning. Eftersom luften återförs till arbetsplatsen är det viktigt att återluften är renad från
luftföroreningar, normalt partiklar. Luftrenarna är därför normalt försedda med HEPA-filter.
Observera att det finns luftrenare som har eller alternativt kan förses med filter med lägre
filterklass. Kontrollera att det sitter minst ett H13-filter om det kan förekomma höga halter av
ämnen med gränsvärden för den respirabla fraktion.
Den luftvolym som passerar luftrenaren minskar med filtrets täthet. För att välja rätt fläkt är det
viktigt att veta om det av tillverkaren angivna flödet avser fläktens flöde obelastad, med viss
filterkvalitet eller även med viss kringutrustning. Det är också viktigt med ett fungerande underhåll,
så att filtren byts ut regelbundet.
Under arbetsplatsbesöken sågs tre olika sätt att använda luftrenare:
• Punktutsug för att samla in bildat damm innan det sprids i lokalen d v s samma funktion
som punktutsug kopplade till dammsugare.
• Förhindra spridning av damm från ett utrymme till angränsande lokaler genom att placera
en luftrenare i utrymmet eller genom att skapa undertryck mellan lokalen med dammande
verksamhet och angränsande lokaler. Luftrenaren suger dammig luft från utrymmet och
släpper ut luften efter filtrering i ett angränsande utrymme.
• Allmänventilation för att sänka dammhalten genom att späda ut dammig luft med filtrerad
luft. Luftrenaren placerades i korridorer eller andra utrymmen med pågående
byggnadsarbete.
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Placering av luftrenare i samma rum som det dammande arbetsmomentet minskar exponeringen
obetydligt om inte arbetstagaren står direkt i den filtrerade luften från luftrenaren eller att
luftrenaren är placerad intill dammkällan eller att utrymmet är mycket litet i förhållande till
luftrenarens kapacitet. Är dammbildningen mycket kraftig som vid skyffling och skottning av
bortbilat torrt badrumsgolv är normalt använda luftrenares kapacitet klart otillräcklig. Anledningen
till den ofta obetydliga effekten är att den som utför arbetet vistas nära dammkällan och
exponeringen påverkas endast marginellt av en luftrenare som inte fångar in dammet vid källan.
Luftrenare sänker bakgrundshalten i lokalen och den sjunker dessutom snabbare efter att det
dammande arbetet upphört. För att luftrenaren ska ge så god effekt som möjligt, bör den om
möjligt användas som utsug och placeras så nära dammande verksamhet som möjligt eller
kompletteras med punktutsug som minskar spridning av damm från källan.
Placering av luftrenare i t ex dörröppningen under rivning i samband med stambyte är i regel inte
tillräckligt. Mycket damm passerar luftrenaren särskilt om kraftigt dammande arbete pågår. För att
effektivt minska dammspridningen monteras ofta plastfolie i dörröppningen. I plastfolien görs ett
långt snitt genom vilket man kan passera in och ut. Luftrenarens intag brukar placeras i ett hål i
plasten och luften tas från arbetszonen, till luftrenaren och blåses ut utanför arbetszonen. Eftersom
detta sätt att använda luftrenaren skapar undertryck i arbetszonen kommer luften utanför
arbetszonen att strömma in i det dammiga utrymmet. Undertryck kan man konstatera genom att
man ser att plasten buktar inåt mot arbetszonen.
Utplacering av luftrenare på byggarbetsplatsen utan hänsyn till var dammande arbete förekommer
är ineffektivt. Luftrenare är effektivare om de placeras nära dammkällan. Luftrenare i större
utrymmen kräver flöden på åtskilliga tusen m3/h för att vara effektiva.
Behovet av luftrenare kan beräknas mycket grovt med följande ekvation [23]

där
C0 = ursprunglig koncentration (µg/m3)
n = medelavskiljningsgrad hos filtret
qcirk= luftrenarens flöde (m3/s)
q = ventilationsflöde (m3/s)
C = koncentration i lokalen efter luftrening ( µg/m3)
Om luftrenarna placeras nära dammkällorna blir effekten på dammhalten i lokalen högre än vad
ekvationen ovan anger. Om luftrenaren placeras på stort avstånd från föroreningskällorna
överskattar sannolikt ekvationen istället effekten av luftrenaren.

7.3 Allmänventilation
Allmänventilationen påverkar primärt bakgrundshalter och i mindre omfattning dammhalterna nära
dammkällan. Endast utsug nära dammkällan är effektivt för att minska exponeringen för den som
utför det dammande arbetet. Allmänventilation behövs dock för att hålla nere bakgrundshalterna.
Utan allmänventilation och stor byggaktivitet kan bakgrundshalterna av damm bli höga efter några
timmars byggverksamhet. I projektet har vid några tillfällen bakgrundshalter uppmätts som ligger
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över nivågränsvärdet för inhalerbart damm. Med så höga bakgrundshalter är det svårt att vidta
åtgärder i det egna arbetet för att klara gränsvärdet.
I byggnader med mekanisk ventilation är denna ofta avstängd vid ROT. I äldre hus med
självdragsventilation är denna i drift under ombyggnaden om den inte är avstängd för att ersättas
med mekanisk ventilation. I nybyggda hus sker stor del av byggnationen innan ventilationen
monterats och tagits i drift.
Ofta används större varmluftsfläktar för främst varmhållning och uttorkning. Fläktarna är normalt
på tills varmvattnet släpps på.
Vid besök har vi noterat att fläktarna i genomsnitt ger 2 – 4 l/s och m2. Omräknat till
luftomsättning motsvarar det grovt räknat för ett ordinärt rum 2 – 4 nominella omsättningar i
timmen. Luftomsättningen är dock ojämnt fördelad. På många arbetsplatser där vi utfört mätningar
var fläktens påverkan på föroreningshalterna försumbar. Luften var nästan stillastående.
Den allmänventilation av någon betydelse som normalt fanns på besökta arbetsplatser var självdrag
genom tillfälligt öppna dörrar och fönster samt andra öppningar och otätheter på grund av
ombyggnaden. Vid ombyggnad av två fastigheter fanns det större öppningar i ytterväggen. I ett fall
var det en ej helt tät plast istället för yttervägg och i ett fall saknades fönster och dörrar i
ytterväggen. Vid båda fallen skapade detta en viss luftomsättning, men inte större än att
luftrörelserna var mindre än 0,2 m/s.
Vid mätningarna under nybyggnation var det yttre skalet klart. På några arbetsplatser var en tillfällig
mindre tät port monterad och i andra fall saknades dörrar mellan trapphus och lägenheter. Vid
nybyggnation bidrog ibland byggtorkar till luftomsättningen.
Dammhalten vid byggverksamhet påverkas av att ventilationen är avstängd under byggnationen
eller ännu inte installerad vid nybyggnad. Vid ROT är det en fördel om ventilationen är avstängd så
kort tid som möjligt. Byggfläktar har viss påverkan på dammhalterna. Låt byggfläktarna stå kvar så
länge som möjligt. Om byggfläktarna cirkulerar luften i lokalen ska de vara försedda med filter med
tillräckligt hög avskiljningsgrad.
På ett bygge som besökts i ett tidigare projekt installerades tillfälligt mekanisk ventilation efter att
höga kvartsexponeringar konstaterats.

7.4 Inkapsling och avskärmning
Om dammande bearbetning alstrar höga dammhalter och det saknas effektiva åtgärder som kan
fånga in dammet är det viktigt att planera för att andra inte ska exponeras för byggdammet. Det kan
ske på olika sätt, till exempel:
• Arbetsplatsen kapslas in exempelvis genom att skärma av med tillfälliga plastväggar. Om
arbetet utförs i en lokal, stängs dörrarna till lokalen.
• Inkapsling och stängda dörrar behöver kompletteras med att lokalen sätts under
undertryck, så att dammig luft inte läcker ut från lokalen. Undertryck kan skapas med en
luftrenare, byggdammsugare eller fläkt, om frånluften leds ut utomhus. Har utrustningen
HEPA-filter kan luften släppas ut inne utanför lokalen där det dammiga arbetet utförs.
• Arbetet utförs på tider när inga andra vistas i lokalen.
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När det dammande arbetet är avslutat, är det viktigt att utrymmet städas ordentligt så det
inte finns kvar damm som kan virvlas upp när någon annan arbetar eller vistas i rummet.
Om lokalen med det dammande arbetet inte kan avskärmas, måste även angränsande
lokaler städas efter avslutat arbete.

Ju mindre det inkapslade utrymmet är, desto högre blir dammhalterna eftersom de sprids i ett litet
utrymme. Ju mindre utrymmet är, desto effektivare kan dammhalten reduceras med luftrenare.

7.5 Befuktning
Fukt binder damm. Fuktas material före bearbetning dammar det betydligt mindre från den del av
materialet som blivit fuktigt. Ofta kan bara ytan fuktas. Vid bearbetning kan det då bildas damm
från underliggande torrt material. Om befuktningen upprepas allt eftersom nya ytor kommer fram
minskas dammbildningen även om det inte blir dammfritt. Används ett munstycke som sprider en
fin vattendimma, kan mycket material fuktas med lite vatten och risken för fuktskador i byggnaden
minskar. Det är också viktigt att vattenstrålen inte är så kraftig att den virvlar upp damm.
Befuktning är ofta mer effektivt än punktutsug. Enligt en större utredning i genomsnitt mer än
dubbelt så effektivt [21]. Befuktningens effektivitet varierar givetvis med verktyg och byggmaterial.
Vid t ex betongsågning med större diamantskiva hålls sågytorna fuktiga genom vattentillförsel vilket
kraftigt reducerar dammbildningen.
De flesta massor som innehåller murbruk appliceras fuktiga. Vissa pumpas fram och får rinna ut,
andra läggs på manuellt, t ex spackel. Ibland sprutas massan ut, t ex vid sprutspackling och
påläggning av väggputs. När påläggningen sker med större kraft (hög hastighet) eller sågning med
hög periferihastighet kan damm frigöras trots att metoderna är våta.
Det är inte alltid man kan använda fukt för att förhindra dammspridning. För mycket fukt i
byggnaden innebär risk för fuktskador och att huset senare blir ett ”sjukt hus”. Betong är starkt
basisk. Om fukt finns i betongen kan kemiska reaktioner ske med vissa ytmaterial t ex plastmatta.
Fukt i byggnaden kan givetvis också leda till mögel och svampangrepp. Särskilt pappen på
gipsskivornas yta kan bli beväxta med svamp om skivorna är fuktskadade. Detta är en mycket
vanlig orsak till att huset blir ”sjuka” och att de som bor eller arbetar i huset får olika typer av
besvär och i värsta fall blir sjuka. För att undvika fuktskador minimeras vattenanvändningen vilket
kan resultera i högre dammexponeringar.
Vid bilning med större spett sprejas cirka en liter vatten under tre minuter (350 ml/min) [16].
Vattnet sprejas kontinuerligt under bilningen.
Utöver vattenskador så kan befuktning skapa produktionsproblem, exempelvis om vatten fryser
vintertid och elskador eftersom vatten kan orsaka kortslutningar.

7.6 Större maskiner inomhus
Vid större rivningsarbeten ersätts ofta handbilning med större bilningsmaskiner monterade på ett
mobilt chassi som styrs av en operatör som befinner sig i samma rum. Ibland används en hydraulisk
sax istället för bilningsspett. Uttransporten sker med små lastmaskiner istället för hinkar eller
skottkärra. Självklart ökar dammbildningen betydligt när större maskiner används. Vid bilning med
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större maskiner dammar det så mycket att det är viktigt att förhindra dammspridning till andra
arbetsplatser.
Vid anläggningsarbeten är i stort sett alltid de större bergborrmaskinerna försedda med en
dammsugare och utsug. Vid husbyggnation däremot har större maskiner nästan aldrig utsug. Vid
husbyggnation är det ofta trångt och maskinerna måste vara kompakta för att kunna användas i så
stor utsträckning som möjligt. Det hade varit en fördel om det gått att komplettera maskinerna med
både dammsugare och utsug. För att underlätta transporten till bearbetningsplatsen skulle
dammsugare och utsug kunna vara demonterbart.

7.7 Andra material
Vid val av de produkter som ska användas, är det ibland möjligt att undvika produkter med farliga
ämnen eller som sprider mycket damm när de hanteras. Exempel på metod- och produktval som
minskar dammspridning är:
• Torra främst cementprodukter som ofta kan ersättas med färdigblandade fuktiga
produkter.
• Eldfasta fibrer för tätningar i pannrum och för brandisolering. Idag finns två huvudtyper
av eldfasta fibrer, en med gränsvärdet 1 f/ml och en farligare med gränsvärdet 0,2 f/ml.
Välj den med högre gränsvärde som är mindre farlig och inte misstänks kunna ge cancer.
• Istället för att slipa betong kan man spackla betong och sedan slipa främst spacklet istället
för betongen. Betong innehåller kvarts och inandning av damm från betongen innebär risk
för silikos. Använd om möjligt ett kvartsfritt spackel.

7.8 Andra byggmetoder
Särskilt dammande arbete i betong bör minimeras med tanke på att dammet är kvartshaltigt.
Ett tungt och dammande arbete är uttransport av bilningsmassor. Ofta bärs de ut med hink eller
körs ut med skottkärra. En entreprenör brukar vid stambyte använda stammen eller hålen efter
stammen för att transportera bilningsmassorna.
För byggarbetsmiljön är det värdefullt om mindre bearbetning utförs på byggarbetsplatsen och mer
på byggelementfabrik eller vid annan prefabtillverkning. På byggelementfabriken eller annan
prefabtillverkare har man större möjligheter att vidta åtgärder som minskar exponeringen för
damm.

7.8.1

Badrum- och köksrenovering

Ett stort arbetsmiljöproblem är dammet vid traditionell badrums- och köksrenovering vid stambyte.
Badrumsrenovering är ett moment där åtskilliga arbetsplatser besökts. Vi har studerat arbetsmiljön
vid allt från totalrenovering till att bygga ett badrum i badrummet.
Vid totalrenovering är det inte bara exponeringen för damm som är ett arbetsmiljöproblem. Det är
även tungt arbete att bila, lasta och bära ut rivningsmassor. Normalt bilas eller fräses även
väggytorna. Det är främst i badrummen som all väggyta och golv byts ut. Enligt en tillverkare av
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prefabricerade badrum (Prefab i Gävle AB) är kostnaden för ”klassisk” helrenovering inklusive
stambyte i storleksordningen 250 000:-/badrum och kan ta cirka två månader för ett flerbostadshus.
Motsatsen till omfattande helrenovering är relining som kostar cirka 50 000:-/badrum. Vid relining
åtgärdas endast de gamla stammarna, som kläs med en härdplastyta efter att rören rengjorts och
besiktigats. Det finns frågetecken eftersom mycket relining utförs med allergiframkallande härdplast
och relining innebär vanligtvis mycket manuell hantering av allergiframkallande ämnen och stor risk
för hudkontakt och inandning av ångor. I samband relining kan ändå golvbrunnar och en del andra
främst horisontella rör behöva bytas (Relino Rör AB). En fördel utöver kostnaden är att det går
fort. Enligt en leverantör tar det bara några dagar (DaKKI).
Andra alternativ är olika nivåer av prefabricerade badrum. Med ökad grad av prefabricering minskar
givetvis de dammande momenten. Ett alternativ är att man låter den gamla stammen ligga kvar och
drar ny stam med VA som läggs vid badrummets ena vägg. Den nya stammen är i en kassett där
även toaletten kan hängas. På så sätt tar den nya stammen minimalt med plats. Det är också lätt att
besiktiga de nya ledningarna eftersom de kan ses om man öppnar kassetten. VA-ledningar till
handfat, och dusch kan dras under underliggande vånings tak. Ibland kan även köket nås. Taket
eller delar av taket i toaletten blir då några dm lägre. Ibland har vi sett att man installerar denna
kassett, men även bilar bort de gamla rören. Vinsten blir givetvis mindre men man slipper ha gamla
kanske fuktiga rör som kan ge problem i framtiden.
En alternativ metod är att inte bara ersätta VA med ny kassett utan hela rummet ersätts med ett nytt
badrum i det gamla badrummet. Badrum från före sextiotalet var inte särskilt stora och varje
centimeter är värdefull. I miljonprogrammet byggdes ofta stora badrum där en förlust med kanske
några cm åt varje sida och något mer i höjdled inte betyder så mycket. Spalten mellan det gamla och
nya badrummet ventileras av badrummets frånluftssystem. En fördel är att asbest som normalt
fanns i kakelfixet, golvmatta mm inte behöver saneras om man kan undvika asbesten när de nya
rören ska installeras. Med ventilation i spalt runt badrummet bör även risken för fuktskador minska.
Kostnaden för ett rum i rummet är cirka 130 000:- och tar cirka sju dagar att utföra.
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Utvärdering av befintliga åtgärder

I detta kapitel presenteras resultat från mätningar som utförts i etapp 2. Orsaker till uppmätta
dammhalter diskuteras liksom åtgärderna. Utförda mätningar beskrivs kortfattat i detta avsnitt.
Kompletterande information om lokaler, använda mätmetoder med mera redovisas i bilaga 3. I
bilagan redovisas de olika mätningarna i samma ordning som i detta avsnitt, det vill säga
kompletterande uppgifter till avsnitt 8.1 finns under avsnitt 1.
Inga kvartsanalyser har utförts i projektet. Istället finns en teoretisk beräkning av kvartshalterna, där
beräkningarna bygger på antagandet att det luftburna dammet från betong och andra kvartshaltiga
byggmaterial innehåller 10, 30 eller 70 procent kvarts. För förklaring se avsnitt 2.6.3.
I resultattabellerna nedan har värden som är högre än något av Arbetsmiljöverkets nivågränsvärden
markerats med röda siffror, även om mätningen inte gjorts under en hel arbetsdag. Alla redovisade
värden är medelvärden om inget annat framgår av texten.
Normalt har arbetsplatsbesöken i samband med utvärderingarna varat i tre – sex timmar. Den tid
som kunnat utvärderas har ofta varit betydligt kortare på grund flera orsaker. Några exempel: det
kan ha varit höga värden från omgivande arbete som medfört att utvärderingen måste avbrytas tills
dammhalterna återgått till normal nivå, driftavbrott, arbetsmoment som inte skall ingå har av olika
skäl behövt utföras mitt under den planerade mätningen (till exempel skärbränning för att få bort
en stålbalk när bilning skall utvärderas).

8.1 Håltagning, kapning och fräsning av
kvartshaltigt material
Vid de håltagningsmoment som har utvärderats används både stora (fjärrstyrda) maskiner och
mindre (handhållna) maskiner. I håltagning av stora hål ingår bilning, klippning och sågning med
klinga. I mindre håltagning ingår bilning, proppning. Spårfräsning ingår också i detta avsnitt. Även
bortbilning av ytlager i badrum ingår.

8.1.1

Håltagning med fjärrstyrda maskiner

Rivning med spett
Vid bilningsmomentet användes en fjärrstyrd maskin (modell Brokk 90) från Brokk AB försedd
med bilspett (bild 13). Delar av en murad tegelvägg och golv bilades bort. Mellan bilningarna
lastades tegel- och betongskrotet på en dumper (bild 14)för transport till en container utanför
byggnaden. När dumpern inte forslade bort rivningsmassor var den avstängd. Maskiner och arbete
visas på bilderna 13 - 16.

Åtgärder

Dammspridningen reducerades med hjälp av vatten (bild 15). Bevattning gjordes av ytan som skulle
bilas, under bilningen och av bilade massor. Glapp uppstod i bevattningen när assisterande personal
utförde andra arbetsuppgifter t ex uttransport.
Bildat damm reducerades med en luftrenare som var placerad cirka fem - sju meter från bilmaskin
(bild 14). Luftrenaren var av fabrikatet Nordic Cleaning Systems AB och modellen Filterbox 430.
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Maximalt flöde är 4680 m3/h (uppgift från tillverkaren). Luften till luftrenaren togs in i närheten av
bilmaskin och fördes genom en cirka tio meter lång slang (bilderna 13, 14 och 16) till luftrenaren.
Slangens diameter var 200 mm. Slangöppningen var i regel placerad mer än en meter från bilspettet.
Luftrenarens frånluft släpptes ut efter filtrering i lokalen med luftrenaren. Utsläppet var placerat i
samma lokal som bilningen för att minska dammhalten genom utspädning.

Resultat

Resultatet av mätningarna vid föraren av bilmaskin och i en punkt i samma lokal (bakgrundshalten i
lokalen) framgår av tabell 3. I tabellen redovisas även dammhalten i luftrenarens frånluft. Det
bildade dammet är grovt, 10 – 20 % är respirabelt.

Bild 13. Brokk försett med bilspett. Slangen på
golvet suger en del av det bildade dammet till en
luftrenare. På bilden är mätutrustningen markerad med en ring. På bilden har mätutrustningen
ännu inte flyttats närmare maskinföraren.

Bild 14. Dumpern för uttransport och till höger
en luftrenare med slangen framdragen till
bilningsplatsen. Till höger utanför bild var
ytterligare mätutrustning placerad.

Bild 16. Bilning pågår och dammet gör det
svårfotograferat.

Bild 15. Vattenbegjutning före bilning
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Tabell 3. Uppmätta dammhalter vid bilning med fjärrstyrd maskin. Åtgärder, luftrenare och vatten. I
tabellen står A för mätpunkten nära bilmaskin och B för en mätplats i motsatta delen av lokalen, det vill
säga relativt långt ifrån bilningen och uttransporten av bilmassorna. Dammet från bilningen når även
mätpunkt B. Sort i tabellen. mg/m3. Halter över nominella gränsvärdet angivna i rött.

Åtgärd

Bilning, tak och vägg
Luftrenare + vatten
sprutades mot brottytan
Bilning av golv
Luftrenare
Skottning av bilat material
Vatten + försiktig hantering
av skyffeln
Skottning av bilat material
Luftrenare + vatten mot
rivmassorna + försiktig
hantering av skyffeln
Luftrenarens frånluft

Mättid

Inhalerbart
damm
A

B

Respirabelt
damm
A

B

Respirabelt kvarts om
kvartshalten i % är
10
30
70
10
A

A

A

B

30

70

11 min

250

35

16

3,9

1,6

4,7

11

0,39

1,2

2,7

37 min

20

7,2

2,0

0,95

0,20

0,60

1,4

0,1

0,29

0,67

18 min

16

5,7

1,6

0,95

0,16

0,48

1,1

0,1

0,29

0,67

13 min

9,6

11

1,1

1,0

0,11

0,33

0,77

0,1

0,3

0,7

9 min

0,30

0,0

B

B

0,0

Kommentarer

Halterna är höga och varierar mycket kraftigt beroende främst på var och hur intensivt bilningen
utfördes. Utförda åtgärder har alltför begränsad effekt för att ses i de uppmätta halterna. Efter att
ha följt bilningsarbetet under tre dagar är det vår bedömning att med små ändringar i åtgärderna
kan halterna bli betydligt lägre med effektivare vattning och bättre placering av utsuget. Kan utsuget
placeras på bilmaskin nära spettet reduceras dammhalterna betydligt (se bild 17). Även med dessa
föreslagna åtgärder är det inte säkert att man klarar gränsvärdena för inhalerbart damm och
respirabelt kvartsdamm eftersom det bildas mycket damm när bilade massor faller mot golvet. Om
maskinföraren kunde stå längre ifrån maskin skulle dammexponeringen kunna minskas ytterligare.
Om det är praktiskt genomförbart att arbeta på lite längre avstånd har inte diskuterats med
maskinföraren.
Bild 17. Utsug nära spettet är ingen ny idé. Här
en skiss från ett projekt för snart trettio år sedan,
där olika lösningar vid rivning testades i samband
med rivning av större industrilokaler i centrala
Stockholm [24]. Vid mätningen med en liknande
lösning uppmättes totaldammhalter kring 10 mg/m3.
Idag är gränsvärdet för totaldamm ersatt med ett
gränsvärde för inhalerbart damm 10 mg/m3.
Den fortsatta utvecklingen ledde fram till en
gummislang runt spettet. Den lösningen testas i
avsnittet om bilning med handhållen maskin.
Eftersom det bildas mycket damm är det viktigt att dammspridningen begränsas och inte sprids till
omgivande lokaler där arbete pågår. Luftrenare vid avskärmningen kan förhindra dammspridning
till andra lokaler. Efter avslutad bilning är det givetvis viktigt att allt damm omhändertas innan
andra arbetar i lokalen.

36

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser.
Etapp 2

IVL rapport B2057

Rivning med fjärrstyrd bilmaskin är en effektiv teknik som dessutom har stora ergonomiska
fördelar eftersom man slipper den handhållna bilningen med dess risk för förslitnings- och
vibrationsskador.
Luften som passerade luftrenaren innehöll inga mätbara halter respirabla partiklar. En försumbar
halt av ej respirabla partiklar detekterades. Orsaken till den mätbara halten efter luftrenaren är inte
utredd.

Slutsatser

 Halterna inhalerbart damm och respirabelt kvartsdamm är högre än respektive
nivågränsvärde
 Tekniska lösningar behöver utvecklas som minskar dammbildningen och/eller
dammspridningen från verktyget.
 I brist på effektiva tekniska lösningar måste tills vidare de som styr maskin och andra i
samma lokal använda både andningsskydd med filterklass P3.
 Halterna är höga även cirka tio meter från bilmaskin. Andra bör därför inte uppehålla sig i
rummet utan andningsskydd när bilning pågår eller strax efter avslutad bilning.
 Ska annat arbete ske i närheten bör den del av lokalen eller den lokal där rivningen sker
skärmas av.
 Dammsug alla ytor efter avslutad bilning och uttransport av bilmassor. Om dammet
spridits till angränsande lokaler skall även de lokalerna dammsugas.

Rivning med demoleringssax
Betong revs med en fjärrstyrd maskin Brokk 180 (bild 18 och 19) försedd med en demoleringssax
Darda cc 420. Klippningen genomfördes i en lokal (bild 20) i en större kontorsbyggnad som skulle
byggas om. Håltagningen utfördes för att öppna upp ett schakt. Maskinen rev främst ett
betongbjälklag av armerad förspänd betong. Rivningen utfördes med maskinen stående på golvet
och rev främst delar av betongtaket. Vid klippningen föll betongen ner på golvet. Ingen utlastning
av rivmassor utfördes under mätningen.
Utanför lokalen pågick annat byggarbete (bild 21).

Åtgärder

Till en början utfördes klippningen utan åtgärd, sedan riktades en liten vattenstråle mot betongen
där demoleringssaxen arbetade (bild 18 och 19). Mycket lite vatten sprutades på betong som rasat
ner på golvet. I ett försök att ytterligare reducera dammet sattes en luftrenare upp på den dammiga
sidan av de nedstörtande rivmassorna (bild 19). Luftrenaren måste placeras en bit från de
nedfallande massorna för att inte riskera att bli sönderslagen. Luftrenaren hade ett flöde på 1500
m3/h och var tillverkad av Pullman-Ermator och försedd med ett HEPA-filter (H13).
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Bild 18. På bilden rivs en mindre del av en
vägg. Mätpersonal (vit hjälm) håller
dammätaren (inringad) i närheten av
operatören (blå hjälm). Till höger ses en
arbetare som sprutar en liten stråle vatten (se
pilen) mot betongen vid demoleringssaxen.

Bild 19. På bilden klipps delar av innertaket.
Maskinen står på rivmassorna. Arbetaren till
höger sprutar vatten (se övre pilen) mot betongen
vid demoleringssaxen. Pilen till vänster visar
luftrenaren. På bilden ses enbart ett hörn av
luftrenaren.

Bild 20. Lokalen. Till vänster ses arbetaren
som hanterade vattensprutan. På bilden har
luftrenaren inte placerats ut. Den placerades
till höger bakom arbetaren.

Bild 21. Byggplatsen utanför plastfolien. Endast
grävskopan var i drift under mätningarna. Grävskopan ses vid pilen. Övriga anläggningsmaskiner
som ses på bilden var inte i drift under mätningen.

Resultat

Resultatet av mätningarna vid operatören av rivmaskin och mätningarna före och efter klippningen
framgår av tabell 4. Dammet som bildas är grovt, 5-15 % av dammet är respirabelt.
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Tabell 4. Uppmätta dammhalter vid klippning av betong med demoleringssax. Värdena uppmätta hos
operatören har reducerats för uppmätta bakgrundshalter. Detta för att visa hur mycket av dammet som
kom från rivningsarbetet. Operatören är exponerad för både damm från det egna arbetet och
bakgrundsdammet. Sist i tabellen redovisas bakgrundshalten. Sort i tabellen. mg/m3. Halter över
nominella nivågränsvärdet markerade med rött.

Åtgärd

Mät-tid

Inhalerbart
damm

Respirabelt
damm

Respirabelt kvarts
om kvartshalten är
10 % 30 % 70 %

Klippning av främst
betongtak, ingen åtgärd
Klippning av främst
betongtak, vattenstråle mot
främst betongen där
klippning pågick
Klippning av främst
betongtak, vattenstråle mot
främst betongen där
klippning pågick och
luftrenare placerad i lokalen
Bakgrundshalt. Värdena har
använts för reduktion av
ovan redovisade värden

17 minuter

0,75

2,2

5,2

6 minuter

9,1

0,90

0,09

0,27

0,63

2 minuter

17

0,90

0,09

0,27

0,63

10 minuter

2,9

0,8

0,08

0,24

0,56

110

7,5

Kommentarer

Halterna varierar kraftigt över tiden, men är i genomsnitt mycket höga om inte åtgärder vidtas. När
vatten tillförs sjunker halterna drastiskt. De inhalerbara halterna är i nivå med de som erhölls vid
bilning med fjärrstyrd maskin. De respirabla halterna är till och med lägre än vid bilning när vatten
används. . Luftrenarens betydelse för dammhalterna är förmodligen försumbar. Det krävs betydligt
högre flöden genom luftrenaren och placering nära källan för att den ska ha någon effekt på
dammhalterna. Eftersom källan till stor del är betongblock som faller mot golvet är det svårt att
placera luftrenaren nära dammkällan. Hade man placerat ett flak med lite vatten på botten och
kraftigt vattenbegjutit rivningsmassorna kunde dammhalten sannolikt ha reducerats ytterligare. Om
maskinföraren kan stå längre ifrån maskin kan givetvis dammexponeringen minskas. Om det är
praktiskt genomförbart att arbeta på lite längre avstånd har inte diskuterats med maskinföraren.
Arbetet var så dammande att annat arbete inte bör ske samma lokal. Ljudnivån är också hög. Det är
också viktigt att se till att damm inte sprids till andra lokaler där det finns personal. Om arbete ska
utföras i angränsande lokaler, bör rivningen skärmas av och luftrenare användas för att förhindra
spridning dit.
Precis som rivning med fjärrstyrd bilmaskin är fjärrstyrd rivning med demoleringssax en effektiv
teknik med stora ergonomiska fördelar. Man slipper använda handhållna verktyg med risk för
förslitnings- och vibrationsskador.
Under mätningarna var bakgrundshalten hög. Om dammet från omgivande aktiviteter innehåller
hög andel kvartsdamm kan gränsvärdet för respirabel kvarts överskridas utan att det pågår
verksamhet i lokalen.
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Slutsats

 Halterna inhalerbart damm och respirabelt kvartsdamm är högre än respektive
nivågränsvärde
 Tekniska lösningar behöver utvecklas som minskar dammbildningen och/eller
dammspridningen från verktyget.
 I brist på effektiva tekniska lösningar måste tills vidare de som styr maskin och andra i
samma lokal använda både andningsskydd med filterklass P3.
 Halterna är höga även cirka tio meter från bilmaskin. Andra bör därför inte uppehålla sig i
rummet utan andningsskydd när bilning pågår eller strax efter avslutad bilning.
 Ska annat arbete ske i närheten bör den del av lokalen eller den lokal där rivningen sker
skärmas av.
 Dammsug alla ytor efter avslutad bilning och uttransport av bilmassor. Om dammet
spridits till angränsande lokaler skall även de lokalerna dammsugas.

Sågning
Två mätningar utfördes vid sågning med större diamantklinga (80 cm diameter) (bild 22 och 23).
Före sågning utfördes proppning för fästen i x- och y-led för sågen. Vid båda mätningarna var
fästena redan klara och mätningen omfattade huvudsakligen sågningen och till viss del
borttransport från sågplatsen, men inte ut ur respektive byggnad. När sågen monterats kan den
fjärrstyras av operatören. Sågning utfördes i en betongvägg och i en putsad tegelvägg.
Vid lodrät sågning när motorn sitter på vänster sida om klingan roterar klingan så att damm och
vatten kastas snett nedåt. Ibland måste man på grund av problem med fäste för skenor eller
utrymme placera motorn på höger sida. Då kastas vatten och damm snett uppåt. Vid tre av sju
lodräta sågningarna i tegelväggen kastades vatten och damm uppåt.
Betongsågningen utfördes i ett mindre sidoutrymme (bild 23). Bakgrundsmätningen utfördes
huvudsakligen i en korridor cirka 15 meter från sågplatsen (bild 24).
Tegelsågningen utfördes i väggen mot en korridor från en cirka 35 m2 stor lokal (bild 22).
Bakgrundsmätplatsen var placerad cirka 10 m från lokalen där sågningen utfördes (bild 25).

Åtgärder

Sågen var till stor del inkapslad. För att kyla klingan och binda damm användes vatten som sedan
sögs upp med vattendammsugare och återanvändes. Vattnet som kom i retur till klingan innehöll
finare partiklar.

Resultat

Resultatet av mätningarna vid respektive operatör och bakgrundsmätning framgår av tabell 5.
Kvartshalten i vanligt tegel är i regel låg till skillnad från eldfast tegel där kvartshalten kan vara
mycket hög och dessutom delvis omvandlad till kristobalit och tridymit. Eftersom det är fråga om
vanligt tegel är halter över 10 % mycket ovanliga. Andelen respirabelt damm är cirka 15 %.
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Bild 22. På operatörens vänstra axel sitter
provtagaren för inhalerbart dam och
nedanför högra axeln pDR. På bilden ska
operatören montera kåpan over sågklingan
innan sågningen påbörjas. På golvet ses
vattenblandat rött slam från sågningen.
Färgen kommer från teglet i väggen. GRIMM
är placerad precis utanför bilden till vänster.

Bild 23. Betongsågning. På bilden sågas
betongen horisontellt vid golvet. Till höger I
bild ses GRIMM (inringad). Här var också
pDR stationärt placerad ej.

Bild 24. Mätpunkt för bakgrundsmätning i korridoren
cirka 15 m från betongsågning. Instrumenten ses vid
pilen. Betongsågning utfördes i ett utrymme till vänster
om korridoren och syns ej på bild.
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Bild 25. Mätpunkt för
bakgrundsmätning i korridoren
cirka 15 m från tegelsågning.
Sågning utfördes i ett utrymme
till vänster om korridoren och
syns ej på bild.
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Tabell 5. Uppmätta dammhalter vid sågning med större diamantklinga. Värdena för operatören har
reducerats för uppmätta bakgrundshalter. Detta eftersom det är dammet som orsakas av sågen som ska
bestämmas. Eftersom halten respirabelt damm saknas vid mätning av bakgrundshalten vid
betongsågning är de respirabla halterna vid denna arbetsplats inklusive eventuellt bakgrundsdamm.
Operatören är givetvis alltid exponerad för bakgrundsdammet plus damm från det egna arbetet. Sist i
tabellen redovisas bakgrundshalterna. Sort i tabellen. mg/m3.

Åtgärd

Mät-tid

Inhalerbart
damm

Respirabelt
damm

Respirabelt kvarts
om kvartshalten är
10 % 30 % 70 %

Betongsågning, mätning
personburet och på
arbetsplatsen
Bakgrund,
betongsågning
Tegelsågning, mätning
personburet och på
arbetsplatsen
Bakgrund, tegelsågning

171 minuter

0,20

0,60

1,4

216 minuter

0,61

-

-

-

-

71 minuter

18

2,8

0,28

0,84

2,0

112 minuter

0,30

0,08

0,01

0,02

0,06

14

2,0

Kommentarer

Trots vattentillförsel och kåpa var de inhalerbara dammhalterna vid sågning i betong och tegel över
gränsvärdet för oorganiskt damm. Vid sågning i betong var även den respirabla kvartshalten över
gränsvärdet. I tegel är kvartshalterna betydligt lägre så det är osäkert om det respirabla
kvartsdammet överskred gränsvärdet.
Arbetet är så dammande och kanske även bullrande så att annat arbete inte bör ske samma lokal.
Det är också viktigt att dammet inte sprids till andra lokaler där det finns personal. Sker annat
arbete i närheten bör den del av lokalen där sågningen sker skärmas av och förses med luftrenare
som skapar undertryck så att dammet inte kan spridas till angränsande arbetsplatser. I brist på
tekniska lösningar måste tills vidare de som styr maskin och andra i närheten av arbetsplatsen
använda både andningsskydd med filterklass P3 och kanske också hörselskydd.

Slutsatser

 Enbart kåpa och vattenbegjutning är otillräckligt för att med säkerhet ligga under
gränsvärdet för inhalerbart damm. Effektivare åtgärder behöver utvecklas.
 Vid sågning i kvartshaltigt material kan även gränsvärdet för respirabelt kvartsdamm
överskridas.
 Operatören ska använda andningsskydd med P3-filter.
 Andra arbetare ska ska använda andningsskydd med P3-filter om de måste arbeta i lokalen
samtidigt med sågningen.
 För att hindra dammspridning till angränsande arbetsplatser, ska sågplatsen avskärmas och
luftrenare användas för att förhindra spridning.
 Dammsug efter avslutad sågning.
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Hålsågning - mindre hål
Hålsågning av mindre hål i betong, tegel med mera
för rör och kablar utförs normalt med mindre hålsågar
(bild 26). Maskinerna är relativt lågvarviga och vatten
tillförs ofta. Dammbildningen bedöms som liten. Före
håltagningen spänns maskinen fast genom mothåll.
Är det långt till mothåll kan fästhål först borras.
Några mätningar har inte utförts men detta är ett relativt vanligt arbete främst vid
ROT-arbete. Maskinen är inte fjärrstyrd, men med
det långa skaftet kommer arbetaren en bit från
maskin.
Bild 26. Hålsågning

8.1.2 Håltagning med handhållna maskiner
Bilning
Litteraturuppgifter

Enligt en mätsammanställning av OSHA [16] överskrids ofta nivågränsvärdet (åtta timmars
exponeringsmätning) för respirabelt kvartsdamm 0,1 mg/m3 vid användning av borrhammare
utomhus utan dammreducerande åtgärder. Halter upp till 0,8 mg/m3 förekommer. En tredjedel av
alla mätningar under ett helt skift utomhus överskred gränsvärdet. Vid bilning inomhus var de
respirabla kvartshalterna 3,0 mg/m3 eller högre. I en sammanställning av 178 kvartsmätningar var
medelvärdet 0,15 mg/m3. Enligt OSHA:s sammanställning är bevattning en effektiv metod för
dammreduktion vid bilning. Kontinuerlig sprejning med vatten mot kontaktpunkten för spettet
under tiden som bilningen pågår kan reducera bildningen av kvartsdamm med 50 – 98 % vid
användning av tyngre bilmaskiner. Om vatten bara används på ytan före bilning eller sprejas med
tidsintervall blir reduktionen otillräcklig. Tillförs vattnet korrekt är respirabla kvartshalterna enligt
två refererade mätningar maximalt 0,1 mg/m3. Detta gäller både vid bilning utomhus och inomhus.
Rätt tillförsel av vatten innebär cirka 350 ml vatten per minut. Mer vatten ger ingen ytterligare
reduktion.
För mindre borrhammare utvärderades punktutsugs betydelse för exponeringen [25].
Dammhalterna reducerades från 47 mg/m3 för inhalerbart damm, 3,8 mg/m3 för respirabelt damm
och 0,31 för respirabelt kvarts till respektive cirka 4, 0,3 och 0,2 mg/m3.
I projektets första rapport redovisades en sammanställning över dammhalter vid rivningsarbete [9].
Både med och utan åtgärder låg medelvärdena över gränsvärdena för inhalerbart och respirabelt
kvartsdamm. För respirabelt damm med åtgärd var medelvärdet 5 mg/m3, det vill säga lika med
nivågränsvärdet för oorganiskt respirabelt damm. Av åtgärderna var bevattning den effektivaste
åtgärden med värden under gränsvärdet för respirabelt damm och under eller i nivå med
gränsvärdet för respirabelt kvartsdamm. Punktutsug respektive luftrenare alternativt båda
åtgärderna gav betydligt sämre effekt.

Om arbetsmomentet

Bilning av murat golv och kaklade väggar i ett mindre badrum utfördes med en mejselhammare från
Hilti modell TE 1000-AVR (1600 W) (bild 27) försedd med utsug. Bilningen hade påbörjats innan
mätningen startade. När bilningen pågått en stund började annan personal skyffla upp bilade
massor i hinkar och bära dem ner i trapphuset (bild 29). Uttransport av material diskuteras i avsnitt
7.2.1.
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Åtgärder

Mejselhammaren var försedd med utsug som var anslutet till en dammsugare modell VC 20-UM
från Hilti (bild 28). Dammsugarens effekt 1200 W, undertryck 22kPa och flöde 220 m3/h. Slangens
diameter mellan maskin och dammsugare var 36 mm. Filterklass okänd. I hallen var en luftrenare
modell AirCube 2000 från Dustcontrol AB placerad (bild 30). Flöde 2000 m3/h och filterklass H13.
Uppgifter från respektive tillverkare. Badrummet var så litet att det inte fanns plats för luftrenaren
där. Med undantag för badrummet var alla övriga dörröppningar till lägenheten stängda för att
minska dammspridningen.

Bild 27, ovan väster. Mejselhammaren med
utsug. På arbetarens högra axel ses
provtagningsfiltret.
Bild 28, ovan mitten. Mejselhammaren var
ansluten till en dammsugare.
Bild 29, ovan höger. Skyffling av bilmassor
i hink. På fönsterbrädan ses de
direktvisande instrumenten GRIMM och
pDR.
Bild 30, nedre vänster. Luftrenaren
placerad i hallen.
Bild 31, nedre höger. I trapphusets fönster
ses mätinstrumentens placering för mätning
av dammhalten i bakgrunden.

Resultat

Resultatet av mätningarna redovisas i tabell 6. Andelen respirabelt damm är 10 – 15 %.
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Tabell 6. Uppmätta dammhalter vid bilning. Värdena för byggarbetaren har reducerats med uppmätta
bakgrundshalter (bild 31), för att bättre spegla dammhalten som beror på arbetsmomentet.
Byggarbetaren är givetvis alltid exponerad för bakgrundsdammet plus dammet från det egna arbetet.
Sist i tabellen redovisas bakgrundshalterna. Sort i tabellen. mg/m3.

Åtgärd

Mät-tid

Inhalerbart
damm

Respirabelt
damm

Respirabelt kvarts
om kvartshalten är
10 % 30 % 70 %

Hela mätperioden

107 minuter

1,0

3,0

7,0

Enbart bilning,
mejselhammare med utsug
(mätning innan bilmassorna
började skyfflas ut)
Bilningen och skyffling.
Mätning när bilning
fortfarande pågår och
bilmassor skyfflas och bärs
ut.
Bakgrundshalt. Värdena har
använts för reduktion av
ovan redovisade värden
Uppmätt halt i
dammsugarens utblås

22 minuter

7,6

1,1

0,11

0,22

0,77

65 minuter

150

16

1,6

4,8

11

112 min

0,6

0,6

0,06

0,12

0,42

6 sekunder

0,3

0,06

0,006

0,02

0,04

62

10

Kommentarer

Mätningarna visar att dammhalterna kan reduceras kraftigt vid bilning om mejselhammare med väl
fungerande utsug används. Bilning utan utsug bör inte förekomma. Om bilningstiden är hälften av
totala arbetstiden kan kvartsexponeringen ligga i närheten av gränsvärdet. Om man utöver att
använda mejselhammare med utsug också fuktar ytan och bilmassor under bilningen klarar man
sannolikt gränsvärdet även om bilningen tar en större andel av arbetstiden. Är bilmassorna fuktiga
dammar de betydligt mindre vid skyffling och uttransport. Enligt andra studier är möjligheterna
goda att klara gränsvärdena om befuktning används. Med försiktig befuktning är risken för
fuktskador liten.
Bakgrundshalten var relativt låg, men om kvartshalten i bakgrundsdammet var cirka 30% eller mer
kan gränsvärdet för respirabel kvarts ha överskridits.
Dammhalten i dammsugarens utblås mättes under kort tid (sekunder). Mätningen tyder på att
frånluften inte når HEPA-kvalitet. För säker utvärdering krävs en betydligt längre mätserie och
instrumentet inställt på antal partiklar i olika storleksfraktioner.
När man börjar renovera badrum från miljonprogrammet kan gipsskivor påträffas bakom
ytmaterialet. Vissa typer av mögel trivs på fuktiga gipsskivors cellulosayta. För att undvika
fuktskador och s.k. sjuka-hus problem är det därför viktigt att gipsskivor med cellulosayta är torra
och utan fuktskador. Fuktskadade gipsskivor med mögelpåväxt kräver särskilda säkerhetsåtgärder.
Mögeldammet får inte andas in och åtgärder skall vidtas så mögeldamm inte sprids. Mögelpåväxten
kan vid okulär besiktning subjektivt tyckas vara obetydlig, men kan ändå vid exponering ge kraftiga
besvär.
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Slutsatser

 Bilning är ett tungt arbete som, utöver risk för hälsopåverkan av damm, även kan ge
hörsel- och vibrations- och förslitningsskador. Använd därför i första hand bilningsrobot
trots att det inte löser dammproblemet.
 Använd integrerat utsug så reduceras exponeringen betydligt. Med kontinuerlig befuktning
är det möjligt att även klara gränsvärdet för respirabelt kvarts! Om enbart utsug används
krävs andningsskydd med P3-filter.
 Med befuktning reduceras dammhalten även när rivmassorna skyfflas i hink eller
skottkärra. De har inte kunnat visas att dammhalten vid uttransporten klarar gränsvärdena
för oorganiskt damm och respirabelt kvartsdamm så andningsskydd med P3-filter ska
användas.
 Även med alla åtgärder vidtagna krävs inkapsling av arbetsplatsen och luftrenare för att
undvika dammspridning.
 Dammsug alla ytor efter avslutad bilning och uttransport av bilmassor.

Proppning
Litteraturuppgifter

Enligt OSHA:s sammanställning är exponeringen för respirabel kvarts vid mindre borrningar utan
åtgärd 0,1 – 0,3 mg/m3 [16]. Med effektiva punktutsug reducerades den respirabla kvartshalten till
<0,1 mg/m3. Med filterpåse på borren som åtgärd reducerade också den respirabla kvartshalten,
men fortfarande låg två av tre mätningar av respirabelt kvarts över gränsvärdet.

Om arbetsmomentet

Borrning för montering av fästen, så kallad proppning, är ett vanligt arbetsmoment. Numera
används ofta laddningsbara borrhammare vid borrning av mindre hål. Laddningsbara borrhammare
är särskilt fördelaktigt när få hål ska borras och avståndet mellan hålen är stort, eftersom man
slipper ta med kabel och söka efter eluttag. Vissa borrmaskiner är försedda med lampa som
underlättar där belysningen är dålig.
Hålen som borras för fästen av ventilationskanaler, kabelstegar, köksinredning mm är relativt små,
ofta 5 – 10 mm i diameter och 5 – 10 cm djupa. Vid mätningarna borrades högst tio hål per timme
på en arbetsplats (bild 34). På en annan arbetsplats borrades betydligt fler eftersom man enbart
borrade hål under hela mätperioden (bild 35). Vid den sistnämnda mätningen gjordes uppehåll
endast för tömning av dammbehållaren (bild 35) och byte av arbetsställning. Ofta borras relativt få
hål per tidsenhet eftersom hålens placering ska mätas ut och mycket monteras i tak så mobil lift
eller stege måste användas. Vid håltagning i tak passade man också på att montera fästen när stegen
eller liften ändå var på plats.
Vid de redovisade mätningarna användes maskiner från Hilti modellerna TC-6 (650 W9 och TE 7A (bild 32 och 33). Den förstnämnda maskinen var en 230 V-maskin och den sistnämnda en
laddningsbar 36 V-maskin. Den förstnämnda användes där ett stort antal hål borrades i tegel och
den andra vid mer normal verksamhet i betong. Den sistnämnda mätningen utfördes när hål
borrades för uppsättning av elrör.

Åtgärder

Båda maskinerna var försedda med en utsugstillsats TE DRS-M från Hilti (bild 33). Utsuget drivs
av respektive borrmaskins motor. Vid borrning är det viktigt att trycka borren mot underlaget så att
utsuget tätar maximalt mot ytan.
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Bild 32. Laddningsbar borrhammare (bild från Hiltis
katalog).

Bild 33. Samma modell av borrhammare
som på bild 32, men nu försedd med utsug.
Bild 35. Tömning
av dammbehållaren vid
borrning i tegelvägg. Arbetaren
bär på sin högra
sida ett provtagningsfilter och
på vänster pDR.

Bild 34, till vänster. Borrning i betongtak.
Provtagningsfiltret för inhalerbart damm bars
av arbetaren. De två direktvisande instrumenten
GRIMM och pDR var placerade på vagnen.
Platsen är markerad med pil.

Bild 37, ovan. Bakgrundsmätning i en lokal utanför lokalen där proppningen utfördes i tegel.
Bild 36, vänster. Bakgrundsmätning i en
korridor utanför lokalen där proppningen
utfördes i betong.
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Resultat

Resultatet av mätningarna redovisas i tabell 7. Andelen respirabelt damm är ca 5 % vid borrning i
betong. Inga respirabla värden finns från mätningen vid borrning i tegelvägg.
Tabell 7. Uppmätta dammhalter vid proppning. Värdena uppmätta vid arbetsplatsen har reducerats för
uppmätta bakgrundshalter, för att bättre spegla dammhalten som beror på arbetsmomentet.
Arbetstagaren är givetvis alltid exponerad för bakgrundsdammet plus damm från det egna arbetet. Sist i
tabellen redovisas bakgrundshalterna. Sort i tabellen mg/m3.

Åtgärd

Mät-tid

Inhalerbart
damm

Respirabelt
damm

Respirabelt kvarts
om kvartshalten är
10 % 30 % 70 %

Borrning, tegelvägg

59 minuter

-

-

-

Borrning och montering av
elrör i innertak av betong
Bakgrundshalt (bild 37),
tegelbyggnaden. Värdena har
använts för reduktion av ovan
redovisade värden
Bakgrundshalt (bild 36),
betongbyggnaden. Värdena
har använts för reduktion av
ovan redovisade värden

67 minuter

5,5

0,30

0,03

0,09

0,21

60 minuter

1,7

-

-

-

-

74 minuter

1,1

0,50

0,05

0,10

0,35

16

-

Kommentarer

Resultatet visar att proppning även med få hål borrade per tidsenhet är ett dammande arbete även
om gränsvärdena inte överskrids om man inte borrar extremt många hål på kort tid. Utsug där
verktygets interna motor används för utsuget ger inte tillräckligt höga flöden för att man med
säkerhet ska klara gränsvärdena för damm. Filtret har också lägre avskiljningsgrad vilket medför att
damm släpps ut nära arbetstagaren. Med vanligt utsug som är anslutet via slang till dammsugare
sker utsläppet längre ifrån arbetaren. Vanliga dammsugare har också ett betydligt högre flöde och
ett effektivt partikelfilter.

Slutsatser

 De utsug som drivs av borrmaskinen är inte tillräckligt effektiva för att med säkerhet klara
gränsvärdet för respirabel kvarts vid borrning i kvartshaltigt material som betong.
Andningsskydd med P3-filter krävs.
 Dammsug efter avslutad proppning.

Kapning av betong, murade konstruktioner och sten med handhållna
verktyg
Litteraturuppgifter

Vid mätning inom denna etapp och tidigare etapp har arbetsmomenten inte påträffats på besökta
arbetsplatser. Kanske förekommer dessa arbeten i mindre omfattning i samband med
husbyggnation i Sverige jämfört med andra länder. I Sverige kanske man i större utsträckning väljer
metoder som de fjärrstyrda maskiner som beskrivits ovan. I samband med anläggningsarbeten är
dock arbetet vanligt även i Sverige. Bild 38 och 39 är exempel på arbetsmoment som beskrivs i
detta avsnitt, båda tagna från OSHA:s broschyr om åtgärder mot kvartsexponering inom
byggindustrin [16].
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I tabell 8 ses resultat från mätningar vid laboratorieförsök från tre sågningar med större handhållna
kapsågar med diamantklinga [26]. Varje sågning utfördes utomhus under 15 minuter. Kvartshalten i
betongprovbitarna var 12 – 40 %. Beroende på kvartshalt ligger man relativt nära eller över
gränsvärdet för respirabelt kvartsdamm trots åtgärderna.

Bild 38. Kapning med verktyg med utsug
(Bild från broschyr från OSHA, ref 16).
På arbetstagarens ena axel ses provtagare
för respirabelt damm.

Bild 39. Kapning med verktyg utan utsug. Bild från
broschyr från OSHA, ref 16). På arbetstagarna ses
provtagningsutrustning för mätning av respirabelt
damm.

Tabell 8. Kapning av betong med större handhållna kapklingor [26]. Jämförelse av några olika åtgärder
i jämförande test utomhus. Inga tekniska uppgifter fanns i artikeln om punktutsuget.

Åtgärd

Verktyg

Motor

Vatten från mindre
trycksatt tank
Vatten från
kommunala nätet
Punktutsug

305 mm
kapklinga
305 mm
kapklinga
230 mm
kapklinga

2-takts
motorkap
2-takts
motorkap
2400 W
elmotor

Varvtal,
varv/minut
5000

Respirabel dammhalt, mg/m3
Utan åtgärd
Med åtgärd
21
1,3

5100

14

0,6

6500

8,0

0,7

Om arbetsmomentet

I samband med läggning och uppsättning av keramiska plattor, bland annat kakel förekommer
kapning med betydligt mindre maskiner och kapskivor. Kapskivorna brukar vara av
härdplastbunden glasfiber med slipkorn av kiselkarbid istället för diamantklingor.
Under en mätning vid parkettläggning förekom ibland kapning av klinkers med kapklinga längre ner
i samma trappuppgång. Avståndet mellan arbetsplatserna skattas till cirka tio meter. När dammolnet
från kapningen nått arbetsplatsen för parkettläggning var dammhalterna fortfarande så höga att det
inte gick att säkert utvärdera parkettläggningen. Halten inhalerbart damm mätt på cirka 10 meters
avstånd skattas till cirka 5 mg/m3 som medelvärde över mätperioden. Kapning utfördes endast
under en del av mätperioden. Hur länge är inte fastlagt eftersom fokus låg på en annan mätning.
Klinkerskapningen utfördes utan åtgärd. I diagram 1 (avsnitt 6.1, sidan 18) ses den inhalerbara
dammhalten i luften på avstånd från klinkerskapningen. Mätpunkten i trapphuset var avsedd för
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mätning av bakgrundshalt vid parkettläggning. Resultatet tas med trots att ingen mätning utförts
direkt på arbetsmomentet eftersom det är kraftigt dammande och det idag finns åtgärder i form av
kapmaskiner som kan förses med utsug. Det finns också en särskild ”låda” som kan anslutas till
dammsugare. Lådan är främst framtagen för kapning av klinkers. Tyvärr var det inte möjligt att
utvärdera dessa åtgärder inom projektet. De kapskivor som ses på bilderna 38 och 39 har större
diameter än vad som är vanligt vid kapning av kakelplattor i Sverige.

Kommentar

Kapning med handhållna verktyg är ett dammande arbetsmoment även om maskinerna är försedda
med utsug. Vid den förstnämnda mätningen i tabell 8 överskreds kvartsgränsvärdet redan vid 10 %
kvarts i materialet. För de andra två mätningarna i tabell 8 överskrids kvartsgränsvärdet vid 20 %
kvartshalt.
De utförda mätningarna på avstånd från klinkerskapning visar att även kapning i mindre skala ger
värden över gränsvärdet för inhalerbart damm och förmodligen också respirabelt kvartsdamm om
kapningen sker frekvent och utan åtgärd.

Slutsatser

 Användning av kapskivor vid kapning av betong, sten, kakel, tegel med mera är kraftigt
dammande och andningsskydd med P3-filter ska användas.
 Det finns åtgärder, men dessa har inte utvärderats inom projektet.
 Vidtas inte dammreducerande åtgärder måste arbetsplatsen avskärmas för att inte dammet
skall spridas till andra arbetsplatser.
 Andra som arbetar i lokalen ska också använda P3-filter.
 Dammsug efter avslutat arbete.

Spårfräsning
Litteraturuppgifter

Vid spårfräsning i murad vägg utan åtgärd uppmättes 1,4 – 8 mg/m3 respirabel kvartshalt [16]. Med
utsug och bra arbetsteknik uppmättes 0,3 – 4,0 mg/m3 respirabel kvarts [16]. Liknande värden
redovisas i detta projekts tidigare rapport där integrerat utsug användes, inhalerbart damm 12,
respirabelt damm 5,3 och respirabelt kvartsdamm 0,9 mg/m3 [9]. Med både utsug och vatten sjönk
den respirabla dammhalten från 13 till 0,38 mg/m3 [16]. Vid den sistnämnda mätningen överskreds
gränsvärdet när kvartshalten var högre än 26 %.

Om arbetsmomentet

Två mätningar utfördes vid spårfräsning. Båda mätningarna gällde fräsning i betongvägg vid
nybyggnad inför eldragning. På byggarbetsplatserna var det fotograferingsförbud varför inga bilder
finns från mätningarna. Bilden på spårfräsning (bild 40 och 41) är från projektets förra etapp [9].
Den första spårfräsmätningen utfördes med en maskin från Hilti modell DC SE 20 (7500 rpm,
1950 W). och den andra från Flex Electronic modell M 1706 FRB (7500 rpm, 1400 W).
Vid den första mätningen syntes tydliga dammpuffar när maskinen närmade sig spårkanten.
Dammpuffar syntes också om spårfräsen inte trycktes ordentligt mot underlaget. Maskinen är
relativt tung och det är tungt att hela tiden hålla den mot underlaget. För att orka med
arbetsuppgiften togs pauser med jämna mellanrum. Den andra mätningen var betydligt kortare och
subjektivt bedömdes det lättare att hålla verktyget mot ytan.
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Mätningarna utfördes enbart under fräsningen. Efter fräsning av två närliggande parallella spår
mejslades mellanrummet bort. Detta är inte med i mätningarna.

Åtgärder

Båda maskinerna var försedda med integrerade utsug. Hiltimaskinen var ansluten med 38 mm:s
slang till en dammsugare DC2800 från Dustcontrol (maskindata: Effekt 1400 W, Undertryck 24
kPa, Luftflöde 190 m3/s). Slanglängd ej noterad. Flexmaskinen var ansluten till byggarbetsplatsen
centralutsugs uttag på våningsplanet med en 50 mm:s slang. Flödet uppmättes grovt till cirka 150
m3/h utan anslutet verktyg. Centraslutsugsanläggningen var från Dustcontrol. De redovisade
flödena kan avvika kraftigt från flödet genom verktyget under spårfräsning.

Bild 40, ovan. Verktyg för spårfräsning. Observera den provisoriska
anslutningen. Bilden från en tidigare
mätning. Den nuvarande mätningen
utfördes med utrustning som hade
passande anslutning mellan verktyg
och slang.

Bild 41. Arbetsplats med både spårfräs och dammsugare.
Bilden från en tidigare mätning.

Resultat

Mätningarna från spårfräsningen redovisas i tabell 9. Andelen respirabelt damm på första
mätplatsen är ca 20 %. Från den andra finns inget resultat.
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Tabell 9. Uppmätta dammhalter vid spårfräsning. Värdena uppmätta vid arbetsplatsen har reducerats
för uppmätta bakgrundshalter för att bättre spegla dammhalten som beror på arbetsmomentet.
Arbetstagaren är givetvis alltid exponerad för bakgrundsdammet plus damm från det egna arbetet. Sist i
tabellen redovisas bakgrundshalterna. När bakgrundsvärde saknas redovisas värden utan att
bakgrunden dragits ifrån. Dessa värden är markerade med *. Sort i tabellen. mg/m3.

Åtgärd

Mättid

Inhalerbart
damm

Respirabelt
damm

Respirabelt kvarts
om kvartshalten är
10 % 30 % 70 %

Spårfräsning, verktyg
anslutet till mobil
dammsugare
Spårfräsning, verktyg
anslutet till
centraldammsugare
Bakgrundshalt, mätningen
med mobil dammsugare
Bakgrundshalt, mätningen
med centraldammsugare

131
minuter

0,46

1,4

3,22

26
minuter

2,6

0,50*

0,05*

0,15*

0,35*

131
minuter

2,2

1,5

0,15

0,45

1,0

26
minuter

1,9

-

-

-

-

22

4,6

Kommentarer

Spårfräsning ger höga dammhalter enligt de i projektet tidigare refererade värden, värden funna i
litteraturen och en av de nu genomförda mätningarna. Den sistnämnda mätningen avviker från
tidigare resultat. Subjektivt bedömdes utsuget bli mycket effektivt när det var anslutet till
centraldammsugaren och det blev inga synliga puffar ens om verktyget inte slöt tätt mot underlaget.
Tyvärr mättes inte utsuget i verktyget när det var anslutet till centraldammsugaren. Ytans jämnhet är
viktig för mätresultatet. Sker spårfräsning i en tegelvägg eller på liknande skrovliga ytor krävs
effektivt utsug för att klara gränsvärdet för inhalerbart damm och respirabelt kvartsdamm.

Slutsatser

 Med effektivt utsug erhålls betydligt lägre värden. Normalt är dock halterna över
gränsvärdet för både inhalerbart damm och respirabelt kvartsdamm om kvartshaltigt
material bearbetas. Andningsskydd med P3-filter krävs.
 Tekniska lösningar behöver utvecklas som minskar dammbildningen och/eller
dammspridningen från verktyget.
 Halterna kan vara så höga att annat arbete inte bör ske samtidigt i lokalen. Utförs annat
arbete skall arbetaren bär andningsskydd med P3-filter.
 Dammsug efter avslutat arbete.

8.2 Övriga arbetsmoment
Under övriga arbetsmoment diskuteras andra dammande arbetsmoment än håltagning, som
skottning av bilat material, slipning av betongvägg, spackelslipning, golvslipning, uppsättning av
innerväggar i gips och parkettläggning.
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8.2.1 Skyffling av bilat material
Mätningar vid skyffling av bilat material med spade och hink i samband med badrumsrenovering.

Åtgärder

Mätningar utfördes med en luftrenare från Dustcontrol modell DC2000 (Effekt 1800 W). Två
mätningar utfördes med luftrenaren i badrummet (bild 42) och två med luftrenaren utanför
badrummet (bild 43). Under en mätning utanför stod luftrenaren i hallen och under den andra
mätningen låg luftrenaren i en öppning i plastfolien med luftintaget i hallen (bild 43) och med
utblåset av filtrerad luft i angränsande kök.

Bild 42. Skyffling efter bilning. Luftrenaren
placerad i badrummet.

Bild 43. Luftrenaren stående utanför
badrummet.

Resultat

I tabell 10 redovisas mätresultaten. Den respirabla andelen av det inhalerbara dammet är cirka
10 %.
Mätningen på arbetsplatsen utförd med personburet och stationärt placerade instrument och
bakgrundshalten i lägenhetens kök.
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Tabell 10. Uppmätta dammhalter vid skyffling av främst bilrester. Värdena uppmätta vid arbetsplatsen
har inte reducerats för bakgrundshalten eftersom dammet sannolikt härrör från arbetsplatsen. Sist i
tabellen redovisas bakgrundshalterna. Sort i tabellen. mg/m3.

Åtgärd

Mättid

Luftrenare, upprätt
utanför badrum
Luftrenare, ligger utanför
badrum
Luftrenare, står i badrum

10
minuter

Luftrenare, står i badrum,
försiktig skyffling
Bakgrundshalter

Inhalerbart
damm

Respirabelt
damm

Respirabelt kvarts
om kvartshalten är
10 % 30 % 70 %
0,17

0,51

1,5

7
minuter

48

4,9

0,49

1,5

4,4

17
minuter
10
minuter

27

2,7

0,27

0,0,81

2,4

21

1,9

0,19

0,57

1,7

44
minuter

3,0

0,38

0,04

0,11

0,27

15

1,7

Kommentar

Arbetet är så dammande att luftrenarens effekt är för liten för att acceptabla värden ska kunna
erhållas. Arbetet är också så dammande att de olika placeringarna av luftrenaren inte kan utvärderas.
Lägre dammhalter erhålls om materialet fuktas innan skyfflingen. Ett alternativ/komplement är
dammsugning med galler för inloppet till dammsugarröret så att inte grova bitar sugs in. Grova
bitar kan sedan tas och läggas i skottkärra som är försedd med utsug. Det finns flera tillverkare av
skottkärror med undertryck.
Bild 44 och 45. Två
skottkärror med
utsug. Till vänster en
skottkärra tillverkad
av Pullman Ermator
[32] och till höger en
skottkärra tillverkad
av Dustcontrol [33].

En begränsning är att vid många ROT-arbeten saknas hiss eller så är befintlig hiss inte stor nog för
skottkärran. Både dammsugare och skottkärra skulle förutom att minska dammhalterna även spara
ryggen. Sannolikt skulle även arbetena gå betydligt snabbare. Tyvärr har vi i projektet inte haft
möjlighet att utvärdera dessa åtgärder.
Ett alternativ till att skyffla upp massorna och transportera ut dem med skottkärra är en större
suganläggning med grov slang som tar ut i stort sett allt material. Vissa bitar från bilningen är för
stora och måste krossas om de ska sugas ut. De synpunkter vi fått är att denna typ av utrustning är
dyr att hyra och att de bullrar för mycket och stör omgivningen. Det sistnämnda måste gå att lösa.
Tystare maskiner har utvecklats tidigare t ex kompressorer.
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Slutsatser

 Skyffling av bilat material är ett mycket dammande arbete. Även om arbetet enbart pågår
under del av dagen finns risk för att gränsvärdet överskrids.
 Den som skyfflar bilningsmassor bör använda andningsskydd med P3-filter, eftersom
exponeringen för kvarts annars kan överstiga gränsvärdet. Fukta rivmassorna redan vid
bilningen och efter bilningen så minskar dammbildningen även vid skyffling och
uttransport.
 För att minska spridningen av kvartshaltigt damm till andra arbetsplatser bör utrymmet
avskärmas och luftrenare användas för att minska dammspridningen.
 Undersök möjligheten att suga ut bilmassor
 Som ett andra alternativ – använd om möjligt skottkärra med lock för uttransporten.
 Dammsug efter avslutat arbete

8.2.2

Slipning/fräsning av murade väggar som varit målade
eller kaklade

Litteraturuppgifter

Enligt OSHA är slipning ett av de mest dammande arbetsmomenten [16]. Utan utsug kan mer än
häften av alla som slipar exponeras för över dubbla gränsvärdet. Integrerat utsug är ofta
otillräckligt. Uppmätta halter respirabelt kvarts varierar från 0,02 till 0,26 mg/m3. En tvivelaktig
åtgärd är användning enbart av en fläkt för att blåsa bort dammet. Respirabla kvartshalter från 0,5
till 1,4 mg/m3 uppmättes. Med våtslipmetoder kan exponeringen sänkas men några halter
presenteras inte. OSHA rekommenderar att verktyget monteras på en rigg så att avståndet till
personen som utför arbetet ökas. I övrigt föreslås att man ser över byggmetoderna för att minska
behovet av slipning.

Om arbetsmomentet

Mätningar vid slipning av murade väggar utfördes vid två tillfällen vid badrumsrenovering med
diamantslipmaskin. Slipningen vid dessa arbeten liknar till stor del fräsning, bland annat genom att
relativt grova fragment ”revs loss” som mer liknar spån från fräsning än slipdamm (se bilderna 46 48). Maskinbenämningen hos leverantörerna är slipmaskin så i denna rapport används
fortsättningsvis slipning som beskrivning av arbetet.
När slipningen påbörjades hade det yttre ytskiktet och eventuellt kakel avlägsnats och material
under ytskiktet slipades bort. Under den första mätningen avverkades betydligt mer material per
tidsenhet än under andra mättillfället. Före första mätningen fanns mycket damm och bilrester på
golvet. Den första mätningen är sannolikt ett extremt exempel på vilka dammhalter som kan
förekomma.

Åtgärder

Vid båda mätningarna var Dustcontrol på plats och tillhandahöll utsug, luftrenare och dammsugare.
Syftet var att undersöka vad som kunde göras med befintlig teknik som subjektivt bedömdes som
rimligt att också använda. Detta samarbete etablerades eftersom det har var svårt att hitta åtgärder
som kraftigt reducerar dammspridningen på byggarbetsplatser och särskilt vid badrumsrenovering.
Eftersom Dustcontrol har flera decenniers erfarenhet av att utveckla åtgärder bland annat mot
dammspridning, utfördes några mätningar med åtgärder som specialanpassats för arbetsuppgifterna
och den maskin som användes. Dessa mätningar var mer av experimentell art än övriga mätningar
och därför provades flera varianter av åtgärder.
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Stoftavskiljare med varierande luftflöde användes som utsug till maskinerna. Första
mätningen gjordes i en fastighet där det redan fanns ett mindre centralsug installerat.
Varierande tjocklek på slang som var kopplad till utsugen, från diameter 36 mm till 50 mm.
Vid andra mätningen tog företaget fram specialutformad sugkåpa för effektivare
uppsamling av dammet som frigörs vid väggslipning.
Olika modeller av luftrenare användes vid mätningarna. En stor (Dustcontrol AirCube
2000) som var placerad inne i badrummet vid första mätningen och en liten (Dustcontrol,
AirCube 500) som var placerad i dörröppningen vid andra mätningen.

Under den första mätningen provades olika placeringar av luftrenaren, placering i badrummet,
hallen och liggande i hallen med filtrerade luften genom öppning i plasten till köket. Uppmätta
halter när bilade massor skyfflades ut redovisas i avsnitt se avsnitt 8.2.1.
Tekniska data för alla kombinationer av maskiner och åtgärder är dokumenterade i tabell 11. I
tabellen ses även uppmätta luftflöden.
Dustcontrol använde specialutformad kåpa i gummi. Dustcontrols kåpa och maskintillverkarens
kåpa användes vid det andra mättillfället (bild 49 och 50).
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Tabell 11. Tekniska data för maskiner och åtgärder som användes vid väggslipning. I tabellen redovisas
även uppmätta luftflöden.

Maskin
Tekniska data

Åtgärd

1.Slipmaskin
7500 varv/min
1950 W
2. Slipmaskin
7500 varv/min
1950 W
3. Slipmaskin
7500 varv/min
1950 W
4. Slipmaskin
Flex LDC 1709
FR
7500 varv/min
1400 W
5. Slipmaskin
Flex LDC 1709
FR
7500 varv/min
1400 W
6. Slipmaskin
Flex LDC 1709
FR
7500 varv/min
1400 W
7. Slipmaskin
Flex LDC 1709
FR
7500 varv/min
1400 W

Beskrivning av åtgärden
SlangTekniska data
diameter Effekt [W]
Undertryck [kPa]
[mm]
3

Luftflöde,
uppmätt
3
[m /h]

Integrerat
utsug i
verktyget
kopplat till
mindre
centralt utsug

38

160

50

Ej noterat

-

Integrerat
utsug kopplat
till mindre
stoftavskiljare
Integrerat
utsug med
specialtillverkad kåpa
kopplad till
mindre
stoftavskiljare
Integrerat
utsug med
maskintillverkad kåpa
kopplad till
mindre
stoftavskiljare
Integrerat
utsug med
specialtillverkad kåpa
kopplad till
större
stoftavskiljare
Integrerat
utsug med
maskintillverkad kåpa
kopplad till
större
stoftavskiljare

38

1400
24
190

150

Uppmätt luftflöde,
stoftavskiljare utan maskin
inkopplad

32 (anslutningsdiameter)

1400
24
190

147

Maskinen hölls i luften vid
flödesmätning
Maskinen hölls mot golvet
vid flödesmätning

32 (anslutningsdiameter)

1400
24
190

161

32 (anslutningsdiameter)

2800
24
320

212

32 (anslutningsdiameter)

2800
24
320

198

Luftflöde [m /h]
Ej noterat

Kommentar

210

150

153

203

198
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Uppmätt luftflöde, utsug
med maskin inkopplad,
50+38 mm slang
Uppmätt luftflöde, utsug
utan maskin inkopplad

Maskinen hölls i luften vid
flödesmätning
Maskinen hölls mot golvet
vid flödesmätning

Maskinen hölls i luften vid
flödesmätning
Maskinen hölls mot golvet
vid flödesmätning

Maskinen hölls i luften vid
flödesmätning
Maskinen hölls mot golvet
vid flödesmätning
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Bild 46. Från andra
försöksserien. Luftrenarens ovansida när
försöken började.
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Bild 47. Från andra försöksserien.
Lufrenarens ovansida efter att Dustcontrols kåpa använts (mätning 6).
Dammet består av grövre fragment än
de som ses på bild 48.

Bild 48. Från andra försöksserien. Dammet på luftrenaren
när tillverkarens kåpa har
använts (mätning 7). Nu även
finare fragment jämfört med
fragmenten på bild47.

Bild 49. Tillverkarens egen kåpa som tillhörde
slipmaskinen. Runt slipskivan går en kant av borst som
ska minska dammspridningen vid slipning. Den röda
kanten ska förhindra spridningen ytterligare.

Bild 50. Den specialtillverkade gummikåpan, den
skurna kanten syns tydligt. Förutom öppningen i kanten
sluter kåpan helt tätt mot underlaget när den hålls rakt
mot underlaget.
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Bild 51. De gula ringarna
markerar placering av filter
vid höger axel samt
direktvisande instrument
längre ner på magen.
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Bild 52. Placering av
GRIMM på fönsterbrädan
i badrummet vid andra
mätningen. Instrumentet
tejpades fast för att
fönsterbrädan hade en
lutning.

Bild 53. Placering av det
direktvisande instrumentet Grimm i
badrummet vid den första mätningen.
Bilden är suddig på grund av att de
höga dammhalterna i rummet.

Resultat

I tabell 12 redovisas resultaten från försöken. De tre första raderna (1-3 i tabell 12) är från den
första mätningen och de fyra sista raderna (4-7 i tabell 12) den andra mätningen.
Mätningen på arbetsplatsen utförd med personburet och stationärt placerade instrument och
bakgrundshalten i lägenhetens kök respektive trapphus.
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Tabell 12. Uppmätta partikelhalter vid slipning av betongvägg vid badrumsrenovering. Halterna av
inhalerbart damm är från Grimm. Uppmätta halter från filtermätningarna har använts för att kalibrera
mätvärdena från Grimm för det damm som förekom på arbetsplatsen. Det respirabla dammet bygger
enbart på resultat från mätningar med Grimm. A står för mätpunkt nära bilmaskinen och B för mätpunkt
av bakgrundshalter, men relativt nära arbetsplatsen. Bakgrundsmätningarna har påverkats av aktiviteter
kopplade till arbetsplatsen. Uppmätta värden har därför i detta fall inte minskats med bakgrundshalten.
Sort mg/m3.

Moment och åtgärd

1. Integrerat utsug. Maskinens
kåpa. Centralsug slangdiameter
38 mm. Mätplats 1.
2. Maskinens kåpa. Centralsug
slangdiameter 50. Mätplats 1.
3. Maskinens kåpa. Mindre
stoftavskiljare slangdiameter
38. Mätplats 1.
4. Mindre stoftavskiljare,
slang-diameter 38, specialtillverkad kåpa. Mätplats 2.
5. Mindre stoftavskiljare,
slang-diameter 38, tillverkarens
kåpa. Mätplats 2
6. Större stoftavskiljare, slangdiameter 38+50 mm, specialtillverkad kåpa. Mätplats 2
7. Större stoftavskiljare,
slangdia-meter 38+50 mm,
tillverkarens kåpa. Mätplats 2

Mättid

Inhalerbart
damm
A
B

Respirabelt
damm
A
B

Respirabelt kvarts om
kvartshalten är 10, 30 eller 70 %.
A10

A30

A70

B10

B30

B70

45
min

460

27

63

3,0

6,3

19

44

0,30

0,90

2,1

45
min
45
min

200

23

28

5,0

2,8

8,4

20

0,5

1,5

3,5

700

36

80

5,0

8,0

24

56

0,5

1,5

3,5

105
min

9,3

1,4

1,0

0,3

0,10

0,30

0,70

0,03

0,09

0,4

105
min

5,9

1,2

0,7

0,2

0,07

0,2

0,5

0,02

0,06

0,1

105
min

4,2

1,3

0,7

0,3

0,07

0,2

0,5

0,03

0,09

0,4

105
min

6,2

0,9

0,9

0,2

0,09

0,3

0,6

0,02

0,06

0,1

Kommentarer

Mätningarna 1-3 utfördes på en arbetsplats där besökta byggföretaget vidtagit åtgärder för att
reducera dammhalterna. Mätningarna illustrerar hur dålig effekten av åtgärderna är, trots goda
ambitioner. Samtidigt visar resultaten hur svårt det är för ett byggföretag att själva utforma en
effektiv lösning.
Vid andra mätningen var halterna betydligt lägre. Det var skillnader mellan badrummen när det
gäller ytmaterialets egenskaper och avverkad materialmängd. Innan väggytorna slipades var
bilmassor borttagna och golvet relativt rent. Vid denna mätning hade Dustcontrol anpassat utsug
och övrig utrustning till det extremt dammande arbetsmomentet. Mätningen visar att rimliga
dammhalter kan nås med nuvarande teknik om den används optimalt. Om tid för etablering och
avetablering tas med i arbetsmomentet så klaras sannolikt samtliga gränsvärden, förutsatt att
kvartshalterna i det avverkade materialet inte är höga.
Den högre halten vid mätning 1 och 2 i det första badrummet kan förklaras med det lägre flödet på
grund av lång smal slang under försök 1. Vid försök 3 blev halterna ännu högre än i försök 1.
Orsaken var att dammsugarens sugkapacitet inte var tillräcklig för arbetsmomentet. Dessa tre
mätningar visar på behovet av att matcha verktyg med rätt utsug och rätt slangdiameter och
slanglängd.
Skillnaden mellan mätning 4 och 5 är ett något högre flöde vid försök 5 som resulterar i en lägre
halt inhalerbart. När flödet ökar minskar det inhalerbara dammet ytterligare när Dustcontrols
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specialtillverkade kåpa används (mätning 6). Motsvarande minskning kunde inte ses för
slipmaskinens originalkåpa (mätning 7). Variationerna i de respirabla dammhalterna är så små att
det inte går att påvisa någon skillnad.
En faktor som höjde dammhalterna främst under de första tre mätningarna och som
uppmärksammades var att slipmaskinen ibland hölls lite snett mot underlaget. Detta var en
medveten vinkling för att komma åt det material som skulle slipas bort men bidrar till att sugkåpan
blir mindre effektiv eftersom den inte ansluter mot väggen som den ska. Ojämn yta minskar
utsugens dammreducerande effekt. Hur verktyget hölls under respektive försök påverkar givetvis
också dammhalterna.
Vid den andra mätningen syntes inget fint synligt damm i luften när slipningen utfördes med den
specialutformade kåpan. Luftrenaren som stod i dörröppningen till badrummet var helt ren på ytan
när arbetet påbörjades (bild 46). Efter slipningen med Dustcontrols kåpa syntes ett lager med
damm som såg relativt grovt ut och kändes grovt, bild 47. När maskinens originalkåpa användes,
syntes mer damm och det yrde mer partiklar i luften. Efter slipningen var luftrenaren täckt med ett
subjektivt bedömt finare damm, bild 48. Iakttagelserna är inte lika tydliga i de erhållna
mätresultaten. För jämförelse finns även en bild på luftrenaren före mätningarna.
Det damm som syns på bilderna 47 och 48 är för grovt för att vara luftburet. Detta grova damm är
svårt att fånga in med utsug men är också så grovt att det inte utgör ett hälsoproblem för
luftvägarna. Däremot är det viktigt att det städas bort så att det inte ligger kvar och nöts till mindre
partiklar som virvlar upp och bidrar till höga bakgrundshalter. Den använda diamantskivan bidrog
även till att det bildade dammet var betydligt grövre än om en finare slipskiva använts.
I främst kaklade badrum rivs ytskiktet med andra verktyg innan ytan slipas. Under ytskiktet kan ytan
vara relativt porös. Försiktig befuktning av ytan precis före slipning-fräsning reducerar sannolikt
dammhalten.

Slutsatser

 Fräsning och grovslipning av murade ytor är ett dammande arbetsmoment. Utsuget måste
vara optimalt och kvartshalten låg för att dammhalterna skall vara acceptabla. Är ytan
relativt porös kan försiktig befuktning ytterligare reducera dammhalten.
 Eftersom åtgärderna idag sannolikt inte är optimalt utformade och kvartshalten ofta högre
än 10% krävs andningsskydd med P3-filter.
 Är inte optimala åtgärder vidtagna krävs inkapsling av arbetsplatsen och luftrenare för att
undvika dammspridning. Andra som arbetar i samma lokal bör använda andningsskydd
med P3-filter.
 Dammsug alla ytor efter avslutat arbete.

Golvslipning
Golvslipning av betong kan ses som ett specialfall av slipning av murade ytor och betong. Vid
golvslipning är dammhalterna utan åtgärder så höga att effektiva dammreducerande åtgärder
vanligtvis används. Eftersom slipningen sker nedåtriktat och golvytan ofta behöver slipas finns
tunga effektiva slipmaskiner som är avsedda att anslutas till utsug.
En mätning utfördes av bland annat IVL 2003 med liknande strategi som de nu utförda
mätningarna [27]. Här redovisas denna mätning. Liknande åtgärder vidtas idag som för nio år sedan.
Slipningen gällde ett betonggolv med tunt lager utjämningsmassa. Golvet slipades med en
golvslipmaskin Diac Nova 500 med tre roterande skivor med diamantskär (bild 54). Golvets kanter
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och i hörnor slipades dagen efter med en mindre handhållen slipmaskin Flex LG 1707FR (bild 55)
Slipmaskinen var försedd med diamantskär.

Åtgärder

Maskinens slipskiva var inkapslad med integrerat utsug och ansluten till en stoftavskiljare som
avskilde dammet i tre steg, cyklon, grovfilter och absolutfilter. Dammavskiljaren var av fabrikatet
Ronda, modell 3600. Det integrerade utsuget kan maximalt suga 650 m3/h och maximala
undertrycket var 24 kPa.
Kantslipmaskinen var kopplad till en stoftavskiljare Pullman PVR 2800 (bild 56). Efter avslutad
golvslipning startades en luftrenare Airvent Kvarto från Pullman Ermator AB (bild 57). Luftrenaren
var även var i drift under kantslipningen.

Resultat

När luftrenaren startades precis efter avslutad golvslipning steg dammhalten kortvarigt i lokalen.
När kantslipningen utfördes var dammhalten nere på samma nivå som före golvslipningen.
Mätningarna utförda med äldre metod där totaldammhalten uppmätts istället för inhalerbar halt.
Totaldammhalten vid golvslipning var som medelvärde 0,19 mg/m3 och vid kantslipning 1,6
mg/m3. Bakgrundshalten när golvslipning pågick var 0,02 och när kantslipning pågick 0,05 mg/m3.
Mättid för golvslipningen var 203 minuter och kantslipningen 125 minuter.

Bild 54. Golvslipmaskin. Bilden tagen på en Bild 55. Slipmaskin för kantslipning. Maskinen
byggarbetsplats 2010 på en liknande maskin. ansluten till stoftavskiljaren som ses på bild 55.
Maskinen är ansluten till en större
stoftavskiljare.
Bild 56, vänster. Stoftavskiljare som anslöts till
den handhållna slipmaskinen. På bilden har
tillfälligt utrustning för
dammsugning anslutits.
Bild 57, höger. Luftrenaren som var i drift
under kantslipningen.
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Kommentarer

Golvslipning är ett av få dammande arbetsmoment där risken för exponering för halter över
gränsvärdet inte behöver förekomma. Det förutsätter dock att rätt åtgärder vidtas. Det är viktigt att
stoftutsuget som ansluts till golvslipen har tillräckligt hög kapacitet eftersom golvslipen ofta har
flera slipskivor och därmed högre avverkning än handhållna slipverktyg. På bild 54 syns att slangen
från golvslipen är relativt grov. Vid den aktuella slipningen var golvet relativt jämnt före slipningen.
Halterna blir givetvis något högre om golvet är mycket ojämnt.
Under kantslipningen uppmättes betydligt lägre halter jämfört med slipningen i badrum trots
liknande verktyg och åtgärder. Det finns flera skäl, dels är provtagningen stationärt utförd, vilket
innebär att mätutrustningen placerats längre från det dammande arbetsmomentet jämfört med när
kantsliparen bar utrustningen. Skillnaden förstärktes av rummets storlek. Det är stor skillnad på den
volym som detta rum har och de badrum som var aktuella i förra avsnittet om slipning. Dessutom
användes en annan diamantskiva eftersom målet vid golvslipningen var att få en jämn och slät yta
till skillnad från badrumsslipningarna. Kantslipen avverkade dessutom betydligt mindre mängd
material. Slutsatsen är att vid kantslipning är det inte säkert att befintliga åtgärder räcker för att klara
gränsvärdet för respirabelt kvartsdamm.
Mätningen utfördes i ett förråd och inte på en byggarbetsplats. Bakgrundshalten är därför i nivå
med normala halter inomhus och i stadsluft utomhus. Likvärdiga bakgrundshalter uppmättes också
när golvslipen användes. När kantslipningen utfördes uppmättes högre bakgrundshalt.
Bakgrundshalten var högre och över normal inomhusmiljö och stadsluft utomhus. Sannolikt har
kantslipningen påverkat bakgrundshalten.

Slutsatser

 Golvslipning av betong kan utföras utan andningsskydd under förutsättning att maskinen
är ansluten till ett utsug med tillräcklig kapacitet och att dammspridningen från andra
arbeten begränsas.
 Vid kantslipning ska ett andningsskydd med P3-filter användas.
 Dammsug efter avslutat arbete.

8.2.3

Spackelslipning

Vid spackelslipning används ofta en eldriven roterande slipskiva i kåpa som är ansluten till ett
integrerat utsug. Slipskivan sitter på ett skaft för att man ska kunna nå alla ytor på väggar och
innertak i lokaler med normal rumshöjd, utan att använda stege. Maskinen kallas ”giraff” (bild 57 –
60). Eftersom slipskivan är rund och sitter under en cirka 2,5 dm bred sugkåpa kommer man inte åt
smalare ytor och i hörn. Några målare växlade mellan maskinslipning av åtkomliga ytor och
handslipning med slippapper på kloss av svåråtkomliga ytorna. Några målare hade klossen på stång
för ökad åtkomlighet (bild 61) medan andra istället för stång använde stege för att nå alla ytor. Vissa
arbetade i team där en använde slipmaskin och den andra gick före eller efter och handslipade (bild
62). Vid kanter och öppningar i ytan sluter kåpan inte tätt mot underlaget. Några målare
handslipade dessa ytor. Andra använde slipmaskinen även för dessa ytor. I projektet testades också
en ny slipmaskinsmodell med utbytbart sliphuvud där ett av sliphuvudena var anpassat för slipning i
hörn och längs raka kanter (bild 60). Mätning utfördes även vid användning av kloss för jämförelse
med slipning med slipmaskin. Samtliga mätningar redovisas. Mätningarna visar att det finns
påtagliga individuella skillnader, trots liknande eller samma kombination av dammsugare och
slipmaskin. Bland annat arbetsmetoderna redovisas i tabell 13.
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Med ett undantag utfördes slipningen med giraff från Flex, modell WS702VEA med effekten 400
W. Slipskivans diameter var 225 mm. Slipmaskinen var försedd med kåpa för tätning mot
underlaget vid slipning. Verktygets längd var 1580 mm. Skaftet var ihåligt för anslutning till utsug.
Normalt användes ett slippapper med kornstorlek 80. Den nya giraffen var av samma fabrikat, Flex
Modell WST 700 VV Plus, effekt 710 W. Skaftets längd kan varieras mellan 1330 och 1730 mm.
Under mätning användes slippapper med kornstorlek 150, d v s mycket finare än vid övriga
mätningar. Samma slippapper användes i det runda och det trekantiga sliphuvudet. Vid
handslipningen användes korn 80 (lägenhet) och korn 120 (kontor). I tabell 13 redovisas bland
annat använda verktyg och slippapper.
Damning beror inte bara på verktyget. Valt spackel och hur väl spacklet fördelats över ytan har
också stor betydelse för dammhalten. Viktigt är också att välja ett kvartsfritt spackel.

Åtgärder

Giraffen var ansluten till dammsugare. De äldre girafferna var anslutna till Festool CT22E utom vid
ROT då en Festool CT33E användes. Maskinernas effekt var 1400 W. Flödet var 228 m3/h när
maskinen hölls fritt i luften, när maskinen hölls mot en yta (som vid slipning) var flödet normalt
cirka 160 m3/h [28, 29]. Den nya giraffen var ansluten till en dammsugare från Flex, modell S47.
Effekten var 1400 W. Flödet var maximalt 220 m3/h (fritt blås). Undertrycket var maximalt 23 kPa.
Alla dammsugarna hade således ungefär samma flöde. Flödet med de nya huvudena uppmättes i
samband med dammätningen till 59 m3/h för det runda huvudet och 68 m3/h för det trekantiga
huvudet.
Vid slipning med kloss vidtogs inga dammreducerande åtgärder. I tabell 13 redovisas vilka
dammreducerande åtgärder som vidtagits.
Många upplever giraffen som tung. En sele finns, som ska avlasta och underlätta användning. Ingen
målare använde selen. Några målare hade provat kraftigare utsug. Då sög sliphuvudet fast mot
underlaget och det blev tungt att föra sliphuvudet över ytan. Enligt uppgift från några målare hade
andra målare modifierat sliphuvudet för att underlätta arbetet.
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Tabell 13. Företeckning över utförda mätningar, använda slipförfaranden, verktyg, åtgärder och
arbetslokaler. Dammsugare användes alltid anslutna till slipmaskinerna. Ingen hade dammsugare eller
annan teknisk åtgärd vid handslipning.

Mätning
A

Lokal

Verktyg

Åtgärd

Kontor,
ROT

CT22E

B

Lägenheter,
ROT
Lägenheter,
nybyggnad
Lägenheter,
nybyggnad

WS702VEA varvat med slipkloss på
stång, slipkorn 120. Hand-slipning vid
kanter och hörn
WS702VEA. Ingen handslipning. Korn
80.
WS702VEA. Ingen handslipning.
Maskinslipning av kanter. Korn 80.
WS702VEA. Ingen handslipning.
Maskinslipning av bland annat tak med
perforerad yta. Korn 80.
WS702VEA. Ingen handslipning.
Slipning av trångt utrymme under trappa
i trapphus. Korn 80.
Slipning med kloss. Använde stege
istället för stång
WST 700 VV Plus. Växlade mellan
cirkulärt och trangulärt sliphuvud. Ingen
handslipning

C
D
E

Lägenheter,
nybyggnad

F

Lägenheter,
nybyggnad
Kontor,
ROT

G
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Lokal för bakgrundsmätning
Annan del av
våningsplanet

CT33E

Trapphus

CT22E

-

CT22E

-

CT22E

-

_

-

S47

Korridor i
lägenheten
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Bild 58. Spackelslipning. På bilden är de stationärt placerade
instrumenten inringade.

Bild 60. Spackelslipning med giraff i trångt
utrymme. Stationärt placerad utrustning
inringad.

Bild 59. Spackelslipning av
perforerad yta i taket. Stationärt
placerad utrustning inringad.

Bild 61. Utbytbart huvud på nya giraffen från Flex.
På bilden är ett trekantigt huvud monterat för
bättre åtkomlighet.
Bild 62. Slipning med kloss på stång. Inget
utsug. Användes när giraffen ej kunde användas.
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Mätningarnas genomförande och resultat

Mätningarnas genomförande och mätresultat från dammätningarna redovisas i tabell 14.
Tabell 14. Uppmätta dammhalter. I tabellen redovisas också mättider, använda mätmetoder, och om
instrumentet bars av målaren eller var placerat nära målaren. Den mättid som redovisas är mättiden på
arbetsplatsen. Om det är skillnad mellan mätmetoderna redovisas tiden för filterprovtagning.
Mätmetoderna är förkortade i tabellen, med F avses filterprovtagning för inhalerbart damm, G mätning
med GRIMM och P mätning med pDR. Värdena uppmätta vid arbetsplatsen har reducerats för uppmätta
bakgrundshalter för att bättre spegla dammhalten som beror på arbetsmomentet. Arbetstagaren är
givetvis alltid exponerad för bakgrundsdammet plus damm från det egna arbetet. När bakgrundsvärde
saknas redovisas värden utan att bakgrunden dragits ifrån. Dessa värden är markerade med *. Sist i
tabellen redovisas bakgrundshalterna. Sort i tabellen. mg/m3.

Mätning

Arbete

Mättid

A

63
min
195
min
29
min

A

Maskin- o
handslip
Maskinslip
enbart
Maskinslip
enbart, ej
hörn
Maskinslip
enbart,
perforerat tak
Maskinslip
enbart, trångt
utrymme
Handslip
enbart
Maskinslip
enbart, ny
utrustning
(bakgrund)

B

(bakgrund)

G

(bakgrund)

G

Dammsugarens utblås

B
C
D
E
F
G

Mätmetoder
Per- Stati
son- oburet närt
F
G, P

Inhalerbart
damm

Respirabelt
damm

Respirabelt kvarts
om kvartshalten är
10 % 30 % 70 %

7,9

0,3

0,03

0,09

0,21

F, P

G

7,2

0,8*

-

-

-

F, P

G

2,7*

0,2*

0,02*

0,06*

0,12*

7
min

F, P

G

9,5*

0,5*

0,05*

0,15*

0,35*

5
min

F, P

G

15*

1,1*

0,11*

0,33*

0,77*

14
min
126
min

-

G

13*

0,8*

0,08*

0,24*

0,56*

F

P, G

5,5

0,1

-

-

-

63
min
195
min
126
min
6 sec

-

F, P,
G
F, P

0,4

0,4

0,04

0,12

0,16

1,4

-

-

-

-

F, P,
G

0,1

0,2

0,02

0,06

0,14

0,33

0,03

-

-

-

-

Kommentarer

Resultaten visar att
 när ytan är jämn,
 man inte slipar med en del av skivan utanför underlaget och
 man använder kloss
ligger inhalerbara dammhalten omkring eller över gränsvärdet. Om slipning görs i en miljö med en
hög bakgrundshalt av damm (från annat arbete som sprider damm), finns dock risk för att
gränsvärdet för inhalerbart damm överskrids.
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Den nya slipskivan har sughål i slippappret varför det inte bör bli lika höga värden vid slipning på
ojämn och perforerad yta. Med det nya sliphuvudet minskar behovet av att slipa med kloss vilket
ytterligare reducerar exponeringen. Flödet kontrollerades på de nya sliphuvudena. Flödena var
relativt låga jämfört med andra verktyg med utsug. De låga flödena syns dock inte i de uppmätta
dammhalterna.
Om kloss används, är det en fördel om klossen monteras på ett skaft så att målaren kommer längre
ifrån dammet. Det finns också utsug som kan kopplas till skaft eller direkt till kloss.

Slutsatser

 Slipning med giraff kan ske utan andningsskydd under förutsättning att spacklet är utan
kvarts och att dammet i stort sett enbart består av kvartsfritt material samt att damm inte
sprids från andra arbetsplatser. Eftersom det är relativt höga halter rekommenderas
andningsskydd. Det behöver dock inte vara ett andningsskydd med P3-filter.
 Vid slipning i på ojämna eller perforerade ytor eller slipar i trånga utrymmen ska ett
andningsskydd användas. Det behöver dock inte vara ett andningsskydd med P3-filter. Det
är inte utvärderat om de nya sliphuvudena är tillräckligt effektiva för att andningsskydd inte
ska behövas vid slipning av dessa ytor.
 Vid slipning i kvartshaltigt material ska andningsskydd med P3-filter användas.
 Efter avslutat arbete ska arbetsplatsen dammsugas.

8.2.4

Uppsättning av innerväggar av gips

Vid uppsättning av innerväggar i gips användes enbart skruvdragare. Vid kapning användes kniv
och för inpassning på väggen slipades kanterna med en kniv eller surf (en form av rasp som
hanteras som en hyvel).
Gipsväggar sattes upp på en vägg i en korridor (bild 63 och 64). Gipsskivorna hämtades och
måttanpassades i annat utrymme. Vid början av mätningen låg en hög med gipsskivor i ett rum. När
de tog slut användes gipsskivor som lagts upp i ett annat utrymme. De kapade gipsskivorna bars till
korridoren där de justerades med kniv eller surf för att passa exakt. När uppsättningen av
gipsväggar var färdig städades gipsdammet bort med skrapa.

Åtgärder

Att skära gipsskivor med kniv anses damma mindre än när gipsskivor sågas. Trots detta har tidigare
mätningar ibland visat höga halter inhalerbart damm. Det är oklart om dammet huvudsakligen
kommer från omgivande arbeten eller om uppsättning av gipsskivor kan ge höga dammhalter.

Resultat

Resultatet av mätningarna vid uppsättning av gipsskivor framgår av tabell 15. Gipsskivor innehåller
inte kvarts och därför bidrar detta arbetsmoment inte till kvartsexponering. Däremot kan
bakgrundsdammet innehålla kvarts. . När innerväggarna monteras kan man röra upp sedimenterat
damm, särskilt om det är dåligt städat. Den respirabla andelen av det luftburna dammet var cirka
10 %.

68

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser.
Etapp 2

Bild 63. En gipsskiva passas in. I den orange
selen bar snickaren utrustningen för filterprovtagning av inhalerbart damm. Filtret sitter precis
framför axeln och syns ej på bilderna.
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Bild 64. På bröstet bars pDR (inringat på
bilden). I förgrunden Grimm buren av
mätpersonal.
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Tabell 15. Uppmätta dammhalter vid uppsättning av innerväggar i gips. Inga åtgärder användes.
Värdena uppmätta vid arbetsplatsen har reducerats för uppmätta bakgrundshalter för att bättre spegla
dammhalten som beror på arbetsmomentet. Arbetstagaren är givetvis exponerad för bakgrundsdammet
plus damm från det egna arbetet. Enhet på mätdata i tabellen är mg/m3.

Arbetsmoment

Mättid Inhalerbart
damm

Respirabelt
damm

Respirabelt kvarts om
kvartshalten är
10 %
30 % 70 %

Uppsättning av
innerväggar
Bakgrundshalt

145
minuter

5,3

0,5

-

-

-

145
minuter

1,8

1,2

0,12

0,36

0,84

Kommentarer

På den aktuella arbetsplatsen låg exponeringen under gränsvärdet. Mätningen omfattade
uppsättning av gipsskivor. Bakgrundsdammet är ungefär 25 % av totala exponeringen. Trots att inte
kvartshaltigt material hanteras är det risk för att gränsvärdet för kvartsdamm överskrids, vilket alltså
inte har något samband med arbetet med gipsskivor eftersom dessa inte innehåller kvarts.
Höga halter vid tidigare mätningar kan ha flera orsaker t ex att bakgrundshalterna var högre, andra
kapmetoder användes, att mer damm fanns på de gipsskivor som hanterades eller att andra moment
ingick som håltagning för eldosor.

Slutsatser

Vid uppsättning av gipsskivor kan det damma, men halterna behöver inte överskrida gränsvärdet,
förutsatt att
 Skivorna kapas med kniv och inte sågas.
 Skivorna inte är dammiga när de levereras och inte heller förvaras på ett sådant sätt att de
blir dammiga.
 Bakgrundsdamm från annan byggverksamhet är låg.
Tänk på att inte själv bidra till högre bakgrundshalt – dammsug efter avslutata arbete.

8.2.5

Parkettläggning

De flesta parkettläggare använder huvudsakligen sticksåg. Några använder främst cirkelsåg och i
mindre omfattning sticksåg.
Fyra mätningar utfördes vid parkettläggning, vid två av dessa användes huvudsakligen cirkelsåg och
vid de andra två enbart sticksåg. Vid båda cirkelsågsmätningarna, som utfördes vid två olika
tillfällen, arbetade samma person med samma utrustning (bild 65). Ibland utfördes kortare moment
med sticksåg utan att utsuget var anslutet (bild 66). Vid den första mätningen hade sågen en
begagnad klinga som vid andra mätningen hade bytts till ny klinga. Vid första mätningen med
enbart sticksåg användes parkettläggarens egen såg av äldre modell (bild 67). Mätningarna
upprepades med en ny sticksåg som lånades ut av tillverkaren (bild 68). Den nya sticksågen var vid
tillfället under lansering och hade förbättrat utsug. Parkettläggaren som fick använda den nya
sticksågen jobbade sedan tidigare med sticksåg av samma fabrikat, men den nya modellen hade han
inte provat tidigare.
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Åtgärder

Vid cirkelsågsmätningarna var sågen ansluten till en stoftavskiljare. Den utrustning som användes
tillhörde golvläggaren och han använde alltid denna utrustning. Flödet genom cirkelsågen
uppmättes till 62 m3/h, d v s betydligt mindre än stoftavskiljarens kapacitet.
De flesta parkettläggarna ansluter inte sticksågen till utsug eftersom utsugets inlopp snabbt sätts
igen. Verktygets utrymme för utsug är begränsat vilket medför att utsugets inlopp är för litet och
det fastnar träspånor som sätter igen inloppet. Tillverkaren av det antagligen vanligast
förekommande fabrikatet av sticksågar till parkettläggare har utvecklat ett utsug med bredare inlopp
som användes i den sista mätningen. Vid sticksågsmätningarna användes två olika typer av
dammsugare. Vid första mätningen, med den gamla sticksågen, användes en dammsugare som
tillhörde arbetsgivaren. Den dammsugaren var inte av samma fabrikat som sticksågen och var
egentligen anpassad för ett högre flöde genom maskinen. Vid andra mätningen lånade tillverkaren
ut både sticksåg och dammsugare av samma märke. Tekniska data för utrustningen finns i tabell 16.
Tabell 16. Tekniska data på bearbetande maskiner och utsug som var anslutna till maskinerna. Alla
tekniska uppgifter från tillverkaren. Dammsugaren som är försedd med * larmade hela tiden för att
flödet genom dammsugaren var för litet.

Bearbetande maskin
Effekt [W]
Varvtal [v/min]
Slagfrekvens
[slag/min]

Cirkelsåg
Millwaukee CS55
165 mm hårdmetallskär
1050 W
5100 varv/min
Sticksåg från Festool
PS 300 EQ
720 W
1000-2900 slag/min
Sticksåg från Festool, ny
modell
500 W
1500-3800 slag/min

Åtgärd
Typ

Dammsugare/
Stoftavskiljare
Stoftavskiljare
DC2800

Slangdiameter
[mm]

Tekniska data

Kommentar

38

1400
24
190, tillverkarens
uppgift för
stoftavskiljaren
1200
22
220, tillverkarens
uppgift för
dammsugaren
350-1200
24
234, tillverkarens
uppgift för
dammsugaren

Denna utrustning användes vid
båda mätningarna.

Hilti VC
200 UM*

36

Festool

27

Effekt [W]
Undertryck [kPa]
3
Luftflöde [m /h]

71

Inte samma fabrikat på sticksåg
och dammsugare.

Sticksåg och dammsugare var
av samma fabrikat.
Dammsugaren gick på full
effekt.

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser.
Etapp 2

Bild 65. Parkettläggning. Parkettläggning med
huvudsakligen cirkelsåg. Sågen ansluten till
stoftavskiljaren som ses i bakgrunden.

Bild 67. Sticksåg med mindre utlopp.
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Bild 66. Sticksåg av äldre modell. Sågen
används för det mesta utan utsuget kopplat till
dammsugare

Bild 68. Sticksåg med nytt bredare utlopp.

Resultat

Resultatet från mätningarna framgår av tabell 17. I tabellen redovisas uppmätta dammhalter.
Parkettgolv innehåller inte kvarts men bakgrundsdammet kan innehålla kvarts från annat arbete i
huset. Beräkningen av kvartshalt utgår från bakgrundshalterna av inhalerbart damm.
Tyvärr satte även det nya verktygets inlopp igen även om det var bättre än tidigare verktygs inlopp.
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Tabell 17. Uppmätta partikelhalter vid parkettläggning. Inhalerbart damm provtogs på filter. Värdena
uppmätta vid arbetsplatsen har reducerats för uppmätta bakgrundshalter för att bättre spegla
dammhalten som beror på arbetsmomentet.. Arbetstagaren är givetvis exponerad för bakgrundshalten
plus damm från det egna arbetet. Observera att gränsvärdet för trädamm är 2 mg inhalerbart
damm/m3. Enhet för mätdata i tabellen är mg/m3.

Åtgärd

Mättid

Inhalerbart
damm

Arbete, Cirkelsåg1 med stoftavskiljare

129
minuter
115
minuter
121
minuter
97
minuter
129
minuter
115
minuter
121
minuter
97
minuter

1,2

<0,1

-

-

-

3,5

0,4

-

-

-

1,9

0,6

-

-

-

2,6

0,4

-

-

-

2,5

0,6

0,06

0,2

0,4

1,3

0,4

0,04

0,1

0,3

0,6

0,2

0,02

0,1

0,1

0,5

0,1

0,01

0,03

0,07

Arbete, Cirkelsåg2 med stoftavskiljare
Arbete, parkettläggarens sticksåg med
dammsugare
Arbete, ny sticksåg med dammsugare
Bakgrund, Cirkelsåg 1
Bakgrund, Cirkelsåg 2
Bakgrund, egen sticksåg
Bakgrund, ny sticksåg

Respirabelt
damm

Respirabelt kvarts om
kvartshalten i
bakgrundsdammet är
10 %
30 %
70 %

Kommentarer

I bedömningen antas allt damm som bildas i lägenheten bestå av trädamm och kommer från
parkettläggningen.
Vid två av de fyra mätningarna låg halterna över gränsvärdesnivån trots utsug. För att klara
gränsvärdet måste cirkelsågen vara försedd med utsug som fungerar bättre än de utsug som
användes vid mätningarna alternativt behöver utsug kombineras med andra åtgärder. Sågen behöver
ha integrerat utsug med tillräckligt stort utlopp i kombination med damm- eller stoftavskiljare med
tillräcklig kapacitet. Vid kontroll av flödet genom cirkelsågen var flödet bara 62 m3/h vilket är långt
från stoftavskiljarens nominella kapacitet på 190 m3/h. Flödet har sannolikt strypts av att verktygets
anslutning för slangen är för smal. Viktigt för flödet är också att byta filter så att flödet inte minskar
på grund av igensatta filter. Eftersom sticksågen sätts igen är det i praktiken besvärligt att använda
utsuget på sticksågen.
Under tiden som parketläggning pågick i ett rum ökade dammhalten kontinuerligt. Ökningen
berodde på att lägenhetens ventilation var otillräcklig. Bostadsventilation är inte utformad för
dammande verksamhet. En tänkbar kompletterande åtgärd är luftrenare, som möjligen skulle kunna
minska den kontinuerliga ökningen av dammhalten i rummet. Detta kan fungera för rumsstorlekar
som är vanliga i bostäder. I större lokaler sprids dammet över större luftvolym och då ger de
luftrenare som förekommer på byggen för små flöden.

Slutsatser

Vid parkettläggning finns stor risk för att gränsvärdet överskrids, även om cirkelsågen är försedd
med utsug. Det är inte utrett men sannolikt att gränsvärdet för trädamm överskridits vid
användning av sticksåg utan utsug. Tills vidare är det viktigt att de sågar som används har utsug,
även om utsugen inte är tillräckligt effektiva för att hålla halterna under gränsvärdet. För att
parkettläggaren inte ska utsättas för halter över gränsvärdet krävs kompletterande åtgärder, t ex
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 Andningsskydd
 Luftrenare, men enbart om rumsvolymen är begränsad (vanlig rumsstorlek i lägenhet). I
dessa fall kan luftrenaren bidra till att halten i rummet inte ökar kontinuerligt.
Efter avslutat arbete ska arbetsplatsen dammsugas.

8.2.6

Dammspridning till andra arbetare på grund av
bristfälliga åtgärder eller dålig städning

Höga bakgrundshalter eller damm från annan verksamhet än den verksamhet som mätningen avsåg
förekom av fyra anledningar:
• Damm från annan pågående verksamhet främst i samma eller intilliggande lokaler.
• Kraftigt dammande verksamhet på större avstånd i byggnaden.
• Anläggningsarbete utanför men nära byggnaden.
• Damm från andra yrkesgrupper som utfört arbete före den aktuella mätningen och inte
städat alls eller städat bristfälligt efter sig.
Att fler dammande verksamheter pågick samtidigt i lokalen förekom vid några av de
arbetsplatsbesök som gjorts inom detta projekt. Vid det mest extrema gjordes håltagning genom en
innervägg med tigersåg, kapning av rör och smidesarbete i en skrubb med enda öppning mot
lokalen medan mätning pågick som var avsedd att bestämma dammhalten vid proppning. Med så
många samtidiga verksamheter var andningsskydd den enda säkra åtgärden.
Ett exempel på kraftigt dammande verksamhet i byggnaden som påverkar andra arbeten framgår av
diagram 1 (sida 18) som visar dammhalten i trapphuset nära en lägenhet där mätning för
utvärdering av en åtgärd pågick. Luften från trapphuset kom in i lägenheten där dörren mot
trapphuset ännu inte satts in. Luften strömmade in i lägenheten på grund av termiken i trapphuset
och ventilerades sannolikt ut via lägenhetens ventilationsdon.
I de utförda mätningarna finns en mätning som visar på dammspridning från anläggningsarbete
utomhus till byggarbetsplats inomhus. Ett exempel på en arbetsplats där dammhalterna i byggnaden
kan påverkats ses på bild 21 (sida 37). Under ombyggnaden fanns ingen vägg på den sida som vette
mot området med dammande aktiviteter. Endast plastfolie täckte delvis öppningen.

Slutsats

 Utförs dammande arbete i kvartshaltigt material utan åtgärder kan andra byggnadsarbetare i
närheten behöva skydda sig med andningsskydd med P3-filter.

8.2.7 Städning
En sannolikt stor anledningen till exponering för höga bakgrundshalter är bristfällig städning. Några
bilder som illustrerar hur dammigt det kan vara visas nedan (bild 69 – 72).
I tabell 18 har mätningar av bakgrundshalter av damm sammanställts. Detta är den exponering som
en byggnadsarbetare erhåller enbart genom att vistas på platsen där mätningen utfördes. Om
byggnadsarbetaren dessutom är i rörelse vid mätpunkten virvlas avsatt damm upp och
exponeringen blir högre än de redovisade värdena. Tre mätningar är inte med helt eller delvis. Det
är bilningen som utfördes med Brokk eftersom ”bakgrundsmätningen” utfördes i samma lokal och
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två mätningar som utfördes då kraftigt dammande verksamhet ibland förekom nära arbetsplatsen
(se diagram 1, sidan 18). I utvärderingen av aktuellt arbetsmoment har endast bakgrundshalten
tagits med för den tid då arbetsmomentet utvärderades.
Sopning med borste förekom i stor utsträckning och spred naturligtvis mycket damm. Torrsopning
förekom också på arbetsplatser där det fanns stoftavskiljare. En anledning var att det städset som
behövs för att stoftavskiljare ska kunna användas som dammsugare inte fanns på plats.

Bilderna 69 – 72. Exempel på ostädade ytor på några
byggplatser. På de flesta besökta arbetsplatserna fanns
också sopborste och sopskyffel.
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Tabell 18. Dammhalten i de lokaler som angränsade till de arbetsplatser där utvärdering av ett
arbetsmoment pågick. Dessa bakgrundshalter är de halter som byggnadsarbetarna utsätts för när de
inte själva arbetar med dammande arbetsmoment. Tabellen är en sammanställning över de
bakgrundsmätningar som utförts i projektet. Tre mätningar är inte med eftersom de kraftigt påverkats
av arbetsmomentet som skulle utvärderas. Ett beror på dammspridning från eget arbete och två på
grund av emellanåt kraftigt dammande arbete på relativt närbelägen arbetsplats. Sort mg/m3. I tabellen
för inhalerbart damm finns två värden som är uppmätta som totaldamm.

Antal mätningar
Medelvärde
Högsta värde
Lägsta värde

Inhalerbart
damm

Respirabelt
damm

Respirabelt
kvartsdamm vid
10 % kvartshalt

17
1,2
2,9
0,10

13
0,39
1,5
0,03

13
0,04
0,15
<0,01

Respirabelt
kvartsdamm
vid 30 %
kvartshalt
13
0,12
0,45
0,01

Respirabelt
kvartsdamm
vid 70 %
kvartshalt
13
0,27
1,0
0,02

Istället för torrsopning är rekommendationen att använda
gummiskrapa. För att skrapan inte ska orsaka ökade
dammhalter måste den antagligen röras utan häftiga
rörelser annars är risken stor att damm virvlas upp.
Ibland är ytan skrovlig och dammet är blandat med
skräp. Det är då svårt att föra skrapan jämnt och i
ojämnheterna blir mycket fint stoft kvar. Även om
golvytan är jämn som på bilderna 69 – 72 är det svårt
att få med sig allt damm med skrapan och dessutom
undvika att virvla upp damm. En mätning utfördes under
10 minuter på en byggarbetsplats (bild 73) med Grimm.
Uppmätt medelhalt inhalerbart damm var 91 mg/m3 och
respirabelt damm 9,7 mg/m3. Bakgrundshalten inhalerbart
damm respektive respirabelt damm var 2,9 och
0,56 mg/m3. Även skrapa kan alltså sprida mycket damm
och resultera i halter som ligger många gånger över
gränsvärdet. Eftersom dammsugare och/eller
stoftavskiljare ska finnas och användas för andra ändamål
Bild 73. Grovstädning med skrapa.
på byggarbetsplatser, kan de även användas för städning.
När dammsugare används kommer större bitar att fastna i munstycket. En fördel är att man inte
behöver plocka upp småbitar från golvet. De fastnar i dammsugarmunstycket och kan sedan lossas
och läggs i avfallskärl. Är detta besvärligt får man använda kratta och skyffel före dammsugningen.
Kratta bör ge betydligt lägre dammhalter än skrapa.
Slutsatser
 Städning är ett moment som kan alstras höga dammhalter. Sedan flera år finns
rekommendation att inte torrsopa.
 Använd dammsugare med effektivt slutfilter. Vid dammsugning av kvartshaltigt damm
skall dammsugaren vara försedd med minst ett H13 – filter som slutfilter (HEPA-filter).
Tidigare rekommenderades gummiskrapa, men dammsugare ger betydligt lägre exponering.
Eftersom dammsugare behövs vid dammande bearbetning kan de även användas för
dammsugning efter avslutat dammande arbete.
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Diskussion

9.1 Dammhalterna är förhöjda
Dammhalterna på byggarbetsplatser är ofta alltför höga och överskrider gällande gränsvärden. De
åtgärder som utvärderats minskar exponeringen även om man ofta inte klarar att underskrida
gränsvärdet. Många arbetare på byggena utför de arbetsmoment som nu utvärderats, men utan
dammreducerande åtgärder vilket kan medföra höga exponeringar som påverkar hälsan.
Mätningarna i rapporten redovisar dock enbart den dammande delen av arbetet. Exponeringen över
en hel arbetsdag är lägre än den som redovisas i rapporten eftersom mätningen endast omfattar de
mest dammande arbetsmomenten. De uppmätta värdena bedöms dock inte som extrema eftersom
de inte är högre än värden från liknande arbetsmoment i andra länder. Det gäller även när dessa
korttidsmätningar jämförs med i litteraturen refererade mätningar över helt skift.

9.2 Rätt kombination av utrustning behövs för
effektiva utsug
Enligt flera av de refererade artiklarna är det vanligtvis inte tillräckligt med en åtgärd. Det är också
viktigt att använda rätt konbination av verktyg, slang och dammsugare. I samband med
mätningarna testades vid några tillfällen flödet genom verktyget som arbetaren använde. Flöden
under 100 m3/h uppmättes, det vill säga under de flöden som rekommenderas. Vid mätningar när
leverantören var närvarande uppmättes betydligt högre flöden. Vid andra tillfället när leverantören
var med och tillhandahöll ”rätt” kombination av verktyg, slang och stoftavskiljare blev också
dammhalterna betydligt lägre. Detta visar att det är möjligt att sänka exponeringen betydligt om
utsugen optimeras. Problemet är hur kunskapen ska förmedlas till byggnadsarbetarna. Det blir ett
mycket stort antal variabler att gå igenom när verktyg, slangvidd, slanglängd och dammsugare eller
stoftavskiljare kombineras. Hur ska man kunna kombinera rätt? Samtidigt pågår en utveckling och
det finns hela tiden ny utrustning som behöver utvärderas. Kanske uthyrningsföretagen kunde
utföra en snabbtest. Det tar inte lång tid. Efter en tid så kommer då uthyrningsföretagen att lära sig
vilka kombinationer som uppfyller de flödeskriterier som redovisas i tabell 2. Det kanske också kan
få till följd att verktyg med dålig utformning av utsuget på sikt efterfrågas i mindre utsträckning.

9.3 Om utformning av stoftavskiljning i dammsugare
Stoftavskiljarna som påträffats i projektet har en cyklon som första steg. Cyklonen är första steget i
en serie av tre steg där cyklonen tar det grövsta och ett grovfilter resterande del av det grova
dammet och slutligen ett HEPA-filter. Cyklonen tappar i avskiljningsgrad om den inte går för fullt.
Det medför att stoftavskiljare med cyklon normalt inte har reglerbart flöde. Dammsugarna som
påträffades i projektet har ingen cyklon men däremot ofta reglerbart flöde. Dammsugarna har en
påse för uppsamling av damm och ett efterföljande filter med hög avskiljningsgrad, ibland av
HEPA-kvalitet. Eftersom det blir trögare att flytta ett verktyg som sugs mot underlaget är inte alltid
dammsugaren inställd på maximal effekt. Det är då stor risk att utsuget inte är tillräckligt effektivt.
Här finns det behov av ytterligare utveckling av verktygens utformning så att tillräckligt flöde kan
erhållas samtidigt som verktyget är lätt att föra över ytan.
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För att erhålla ren luft ut från en dammsugare räcker det inte med att montera ett HEPA-filter.
HEPA-filtret på dammsugare brukar monteras efter fläkten. HEPA-filter har stort tryckfall. Mellan
fläkt och HEPA-filter råder stort övertryck. Det är stor risk att luften trycks ut andra vägar än
genom HEPA-filtret om inte dammsugaren utformats för att vara tät trots övertrycket.
Dammsugarna öppnas och stängs ofta och det gäller att alla tätningar är hela för att frånluften ska
ha bra kvalitet. Några kortare mätningar har utförts och halten mätt ej isokinetiskt direkt i utloppet
är låg, dock är det osäkert om man alltid når HEPA-kvalitet. För slutsats om dammsugarna och då
främst välanvända dammsugares avskiljningsgrad krävs ytterligare mätningar.

9.4 Om befuktning
Befuktning av ytan precis före bearbetning och fuktning av avverkat material före uttransport är
ofta en effektivare metod än användning av utsug. I Sverige är man väldigt försiktig med att fukta
av rädsla för att den inte hinner torka ut och att fukt därmed byggs in, vilket kan leda till
fuktskador. Under mätningarna har vi inte påträffat verktyg som är förberedda för vatten som
dammbekämpande åtgärd. I litteraturen föreslås ibland att en person sprejar mot
bearbetningsstället. Det medför att ytterligare en person måste delta i arbetet. Verktyget måste tåla
vatten och vara väl inkapslat för att vattnet inte skall komma i kontakt med strömförande delar. Det
finns dock några arbeten där befuktning skulle vara till fördel, det gäller främst rivningsmassor
innan utskyffling. Idag är dammhalterna extremt höga och med försiktig befuktning skulle
dammhalterna sannolikt reduceras betydligt. Endast översiktliga utvärderingar av detta har utförts i
projektet.
Vid klippning med fjärrstyrda maskiner reducerar befuktningen dammhalterna även om det inte är
tillräckligt. Vid bilning utfördes även befuktning men här var befuktningen inte lika konsekvent och
dammbildningen varierade också av andra skäl så en tydlig effekt av befuktningen kunde inte
konstateras. Vid bilning med fjärrstyrda maskiner skulle man vilja se kompletterande åtgärder i form
av utsug för att ytterligare reducera dammhalten.

9.5 Hindra spridning av damm
Vid mycket kraftigt dammande arbeten där effektiva åtgärder saknas är det viktigt att vidta åtgärder
så att dammet inte sprids till andra arbetsplatser. Detta kan göras genom att inplastning sker i större
omfattning än idag eller se till att byggverksamhet inte pågår parallellt i angränsande lokaler.
Exempel på kraftigt dammande arbeten där detta definitivt behövs är arbeten som den beskrivna
bilningen och klippningen samt moment som inte tydligt finns med i rapporten, till exempel
lastning av rivmassor med små lastare. Vid inkapsling kan undertryck skapas med luftrenare
monterade i plastfolien med intaget i den inneslutna volymen och utblåset utanför.
Det är viktigt att alla vidtar åtgärder för att andra på bygget inte ska bli exponerade. Detta gäller
bland annat städningen. Med ökad användning av avskiljare och dammsugare finns utrustningen på
plats och därmed är det enklare att städa efter avslutat arbete.
Vissa byggföretag kräver att dammreducerande åtgärder vidtas. Om detta införs på fler arbetsplatser
kommer på sikt exponeringarna att minska.
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9.6 Utveckling av verktyg
Det pågår en utveckling mot allt bättre handhållna nätanslutna verktyg med bättre utsug. I projektet
har flera stora verktygstillverkare erbjudit sig att låna ut och i vissa fall har verktyg även lånats för
test i projektet. Även om man inte alltid nått målet med det nya verktyget har det ändå varit ett steg
på vägen mot bättre arbetsmiljö. Det är också bättre att använda dessa verktyg än äldre verktyg med
sämre utsug eller sämre anpassning för utsug. Det finns också en utveckling mot batteridrivna
verktyg som idag kan medföra högre dammhalter. Batterikapaciteten är tyvärr otillräcklig för både
drift av verktyget och tillräckligt effektivt utsug.
I Sverige har vi flera företag som är specialiserade på åtgärder mot föroreningar i arbetsmiljön. De
har dessutom stor erfarenhet från byggindustrin och kan ofta föreslå lämpliga lösningar.

9.7 Andningsskydd behövs
Eftersom arbetsmomenten trots åtgärder ofta är kraftigt dammande krävs andningsskydd och är det
kvartsdamm som det ofta är så krävs filterklass P3 i andningsskydden. Under mätningarna var det
få som använde andningsskydd med P3 filter, vilket även framgår av bilderna i rapporten. Några
använder ett enklare filter som, är klassat som P2, vilket skyddar mot grövre damm. De flesta har
dock inget skydd. Det gäller även arbetsplatser med mycket höga dammhalter. Till dess bra teknik
utvecklats är det viktigt att man skyddar sig.

9.8 Medvetenheten om riskerna med damm behöver
öka
Man kan fråga sig varför så många arbetar med verktyg utan åtgärder och dessutom inte använder
andningsskydd. Vår uppfattning efter samtal på byggarbetsplatserna är att arbetsplatsen upplevs
dammig, men inte så dammig att gränsvärden överskrids och risk för hälsopåverkan. Motivering för
att åtgärderna inte används är de tar tid att använda och verktygen blir mer tungarbetade. En
intressant kommentar när det gäller åtgärder. En byggnadsarbetare sa att när han arbetar i
fastigheter med kvarboende då har man utsug på verktyget, men inte här där det är nybyggnad.
Nu när verktygstillverkarna i större utsträckning anpassar verktygen för utsug blir det enklare för
användarna att också använda åtgärderna och i kombination med krav på användning på flera
byggarbetsplatser kan man förvänta sig en utveckling mot lägre dammhalter och därmed på sikt
färre personer med besvär av byggdammet.

79

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser.
Etapp 2

IVL rapport B2057

10 Slutsatser med förslag till handlingsplan
Idag finns det utsug för de flesta verktyg. Ofta klaras inte gränsvärden men exponeringen minskar
om verktyg och mindre dammande metoder används. Vid kraftigt dammande arbeten som rivning
kan ofta försiktig befuktning med vatten användas för att binda dammet som kompletterande
åtgärd.

Rivning, bilning, klippning, och uttransport

Vid rivning måste verksamheten separeras från övrig verksamhet genom inkapsling helst i
kombination med undertryck eller ske när annan verksamhet inte pågår i närheten. Undertryck
skapas med luftrenare genom plasten. Eftersom halterna är höga behöver de som utför arbetet ha
andningsskydd med P3-filter vid arbete innanför inkapslingen.
Särskilt större maskiner alstrar mycket damm. Även här är det viktigt att så långt som möjligt vidta
åtgärder. Använd verktyg med utsug även om de ofta är klart otillräckliga. Åtgärden bidrar dock till
lägre halter. Utöver inkapsling och andningsskydd kan dammbindning med små vattenmängder
vara en bra åtgärd. Det är dock viktigt att avväga vattenmängden för att inte skapa framtida
fuktproblem. Vid användning av vatten måste man tänka på elsäkerheten.
En positiv överraskning var att handhållen bilmaskin med utsug inte var extremt dammigt utan att
det var dammet när bilmassorna skulle forslas ut som gav högsta värdena. Här är försiktig
befuktning av rivmassor före uttransport viktigt för att hålla nere damhalten och därmed
exponeringen. Man kan också fukta golvet innan bilningen. Effekten är inte tillräcklig för att hålla
halterna under aktuella gränsvärden men minskar exponeringen och dammspridningen. Rätt avvägd
befuktning kan ske utan att mycket vatten sprids till byggnaden. Med fuktiga rivmassor så dammar
det också mindre i den fortsatta hanteringen.
Slutsatser:
Fukta rivmassor
Inkapsla och håll undertryck. Undertryck kan skapas med luftrenare i där utblåset är på den rena sidan och intaget
på den smusiga sidan om inkapslingen.
Om större maskiner används och arbetsplatsen inte är inkapslad bör inget arbete ske i angränsande lokaler under
och strax efter avslutad rivning. Måste arbete ske parallellt måste de arbetarna bära andningsskydd med P3-filter.
Använd andningsskydd med P3-filter under och strax efter det dammande arbetsmomentet.
Dammsug arbetsplatsen efter avslutat arbete.

Kapning med större sågar

Inomhus används vatten som enda åtgärd. Vid de två mätningar som utförts inomhus är
dammhalterna höga. I arbetet inomhus ingår ibland även proppning i arbetet. Proppningen utfördes
med verktyg utan utsug. Utomhus sker ibland kapning utan åtgärd. I andra länder används ofta
vatten vid kapning utomhus. I Sverige skulle det inte fungera vintertid om man inte tillsätter någon
alkohol som sänker fryspunkten. Kapningen är en effektiv och snabb metod. Man får också
”snygga snitt” som ibland medför att mindre efterarbete. Idag finns få färdiga alternativ vid
sågningen. Däremot kan exponeringen under proppningen reduceras genom användning av
borrhammare med utsug. Utomhus bör vatten användas i större utsträckning för att reducera
dammhalterna. Under sågningen inomhus stod ofta den som utförde arbetet på avstånd från sågen
vilket reducerar exponeringen vilket är bra, men inte tillräckligt. Under sågningen bör tills vidare ett
andningsskydd med P3-filter användas. Möjligen kan kombination med dammsugare vid sågen få
ner halten så att inga andra åtgärder behöver vidtas. Den kombinationen utvärderades inte under
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projektet så det är för närvarande oklart om det är tillräckligt. Tills vidare gäller nedan uppräknade
slutsatser.
Slutsatser:
Inget arbete bör ske i angränsande lokaler under och strax efter kapningen.
Använd andningsskydd med P3-filter. Detta gäller till dess man har kunnat visa att kombination med utsug leder
till värden under aktuellt gränsvärde.
Sug upp vätska från golvet efter avslutat arbete.
Ordna så att det blir dammsuget när golvet och kvarblivet damm har torkat .
Det är en fördel om det finns allmän ventilation som är i drift. Ett alternativ till allmänventilation är luftrenare.

Kapning, fräsning, slipning

Trots att halterna ofta överskred aktuellt gränsvärde så rekommenderas att åtgärderna används
eftersom det innebär en lägre exponering och mindre dammspridning till andra på arbetsplatsen.
Det finns rekommenderade flöden som kombinationen av verktyg och utsug bör klara (tabell 2).
Det är inte säkert vid köp eller hyra att man får utrustning som har optimalt flöde och
verktygsutformning för arbetsmomentet. Här skulle det vara bra med rådgivning. Kanske på sikt
verktygsuthyrarna och branschorganisationerna kan tillhandahålla kunskapen.
Den utveckling som numera sker på verktygssidan ger förhoppningar om effektivare utsug i
framtiden. En varning måste dock ges för den ökade användningen av ackumulatordrivna verktyg.
Batterikapaciteten i dagens verktyg är inte tillräcklig för ett effektivt utsug. De ackumulatordrivna
verktygen med utsug är dock bättre än verktyg utan utsug. Betydligt bättre är dock nätansluten
utrustning där verktyget kan kopplas till ett effektivt nätanslutet utsug.
När åtgärder eller verktyg tagits fram som ger betydligt mindre damm bör dessa utvärderas under
förhållanden som ger en rättvisande bild av framtida exponering när åtgärden används. Här kan de
olika branschorganisationerna bidra till en bättre byggmiljö.
Slutsatser:
Använd verktyg som är anslutna till dammsugare.
Vid dammande arbetsmoment bör endast den som utför det dammande arbetet vara i lokalen.
Arbetaren skall ha ett andningsskydd med P3-filter om dammet är kvartshaltigt.
Måste andra arbeta i samma lokal ska de ha andningsskydd med P3-filter under och strax efter det dammande
arbetet avslutats om dammet är kvartshaltigt. Om dammet inte är kvartshaltigt kan ett andningsskydd med lägre
filterklass användas.
Detta gäller till dess det är visat att arbetsmetoden med använda verktyg och åtgärder klarar aktuellt gränsvärde
Dammsug efter avslutat dammande arbete
Det är en fördel om det finns allmänventilation som är i drift. Ett alternativ till allmänventilation är luftrenare

Exponering för damm från andras verksamheter

Bakgrundshalterna var i genomsnitt cirka 10 % av nivågränsvärdet för inhalerbart damm och
respirabelt damm. Om bakgrundsdammet innehåller 10 % kvarts är bakgrundshalten i genomsnitt
cirka 40 % av nivågränsvärdet. Dessa halter och ibland ännu högre bakgrundshalter utsätts alla för
på bygget oberoende av eget dammbidrag. I de utförda mätningarna finns exempel på betydligt
högre exponering på grund av andras dammande arbete utan utsug. På en arbetsplats hade den
person som drabbades själv vidtagit åtgärder för att minimera sin dammexponering. Exemplet
belyser behovet av att alla vidtar åtgärder. Det är därför viktigt att beslut om förbud mot
dammande arbete utan utsug efterlevs av alla på arbetsplatser som infört förbudet. Om man inte
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kan minska dammspridningen innebär detta att kanske de flesta på byggarbetsplatsen ska bära
andningsskydd med P3-filter för att klara aktuella gränsvärden.
Städning är ett problem på många byggarbetsplatser. Med ökad användning av punktutsug bör det
bli mer självklart och dessutom enklare att även suga upp dammet efter avslutat arbete.
Skrapa är bättre än sopborste, men dammsugare är betydligt bättre än skrapa. Nackdelen med
dammsugning är större föremål. Dessa får antingen lossas från dammsugarens munstycke allt
eftersom de fastnar och läggas i en behållare som kanske fästs på dammsugaren eller så får man gå
före med kratta och samla upp större föremål.
Slutsats:
Exponering för andras damm kan lösas om tidigare rekommendationer genomförs och städning utförs med
dammsugare efter varje dammande arbetsmoment.

Ventilation

Halterna på byggena skulle reduceras om luftväxlingen ökade. Luftväxlingen var mycket låg på
nästan alla besökta arbetsplatser. Under flera av mätningarna kunde man se hur dammhalterna
ökade med tiden för det dammande arbetet. Ökad luftväxling kan ordnas genom öppningar mot
uteluften, ha ventilationen påslagen eller placera ut luftrenare. Dessa åtgärder påverkar
bakgrundshalterna men endast i mindre utsträckning exponeringen för den som utför de
dammande arbetsmomenten under tiden de utförs. Hur luftrenare ska användas optimalt har inte
tagits fram i projektet, men tillverkare av luftrenare kan vara till hjälp med hur deras utrustning ska
användas.

Central suganläggning eller dammsugare till varje verktyg

Fördelen med central suganläggning är att dammsugaren redan finns på varje byggplan och
kapacitet för att erhålla bra flöden finns. Nackdelen är att det kan behövas långa slangar för att nå
uttaget och att suget varierar med antalet användare. Det är också svårt att veta vilken sugeffekt
man får när man ansluter ett verktyg till en central anläggning. Lösningen används främst på större
byggarbetsplatser. I projektet har inte centralanläggning jämförts med flera lokala utsug.

82

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser.
Etapp 2

IVL rapport B2057

11 Referenslista
1.

Trögt med arbetsmiljöarbetet vid de mindre företagen, Pressinformation,
Arbetsmiljöverket, 011026.

2.

Samuelsson B. Personligt meddelande.

3.

Hotvedt, dammet på bygget orsakar dödlig sjukdom, Byggnadsarbetaren nr1 2002.

4.

WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide och sulfur
oxide. Global update 2005. WHO Summary of risk assessment, Geneve 2006.

5.

Luftguiden. Handbok med Allmänna råd om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
Handbok 2006:2, utgåva 1. Naturvårdsverket, Bromma.

6.

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, Arbetsmiljöverkets
författningssamling, AFS 2005:17. Ny förskrift med enbart hygieniska gränsvärden (AFS
2011:18) utkom tidigare i år.

7.

Järvholm, Bergdahl, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom hos svenska byggnadsarbetare,
Yrkesmedicin Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Umeå universitet, Dnr
2001-0079, 2001.

8.

SGU sio2-förekomst http://www-markinfo.slu.se/sve/mark/mineral/kvar1.html

9.

Karlsson A, Christensson B. Effektiva åtgärder på byggarbetsplatser. Etapp 1. IVLRapport B1794. IVL Stockholm juni 2008.

10.

Anonym. Fler dödsfall och dålig arbetsmiljö bland byggnadsarbetarna –
byggnadsarbetarna om sin arbetsmiljö 2001. Byggnads, Utredningsenheten 2001-0308.

11.

Levin J-O (red). Principer och metoder för provtagning och analys av ämnen på listan
över hygieniska gränsvärden. Arbete och hälsa nr 2000:23. Arbetslivsinstitutet, Stockholm
2000.

12.

Anonym. Design of a lightweight fume extracting welding torch. Economically welding I
health way (ECONWELD) D2.3. EU-project Coll-CT-2005-516336

13.

Antonsson A-B, Christensson B, Ancker K. Effektiva åtgärder mot exponering för
isocyanater i bilverkstäder. IVL-rapport B1501. IVL, Stockholm 2002.

14.

Bengtsson et al. Arbetsmiljö vid svetsning. Utsugningsarmar. Arbetsmiljönämnden,
Katrineholm 1993.

15.

Branchevejledning om stöv på byggepladsen, BrancheArbejdsmiljöRådet for Bygge &
Anlaeg, Köpenhamn 16 sidor, ej daterad.

16.

Anonym. Controlling Silica Exposures in Construction. OSHA, 3362-04 2009, US
Department of Labor.
En sammanställning over mätresultat (egna och andras) med och utan åtgärder från
byggdammätningar främst I USA.

17.

Veenstra S. Beroepsspecifieke Protocollen voor Kwartstof Reductie. Arbouw oktober
2008, Harderwijk.

18.

Lumens M E G L, Spee T. Determinants of Exposure to Respirable Quartz Dust in the
Construction Industry. Annals of Occupational Hygiene Volume 45, No 7, pp 585 –
595, Oxford 2001

83

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser.
Etapp 2

IVL rapport B2057

19.

Rappaport S M, Goldberg M, Susi P, Herrick R F. Excessive Exposure to Silica in the US
Construction Industry. Annals of Occupational Hygiene Volume 47, No 2, pp 111 – 122,
Oxford 2003

20.

www.Preventing Silicosis and Deaths in Construction Workers--DHHS (NIOSH)
Publication No_ 96-112.mht

21.

Tjoe-Nij E, Hilhorst S, Spee T, Spierings J, Steffens F, Lumens M, Heederik D.
Dustcontrol Measures in the Construction Industry. Annals of Occupational Hygiene
Volume 47, No 3, pp 211 – 218, Oxford 2003.

22.

Fjällström P, Wängberg I, Christensson B. Hur effektivt fungerar andningsskydd i
praktiken? IVL-rapport B1876. IVL, Stockholm, oktber 2009.

23.

Olander L. Formelsamling för kurs i Industriventilation. KTH, Stockholm 2004.

24.

Harbeln J. Här väntar man på stora suget – Bättre arbetsmiljö vid rivningsarbeten –
Projekt Münchenbryggeriet. Slutredovisning av ASF-projekt 790/290. Dustcontrol AB,
Stockholm januari 1983.

25.

Sheperd S, Woskie SR, Holcraft C, Ellenbecker M. Reducing silica and dust exposures in
construction during use of powered concrete-cutting hand tools: efficacy of local exhaust
ventilation on hammer drills. Journal of Occupational Environmental Hygiene, January
2009; 6(1) pp 42-51.

26.

Thorpe A, Ritchie A S, Gibson M J, Brown R C. MNeasurements of Effectiveness of
Dustcontrol on Cut-off Saws used in the Construction Industry. Annals of Occupational
Hygiene, 1999, Vol 43, No 7, pp 443-456.

27.

Christensson B, Must A, Antonsson A-B. Partiklemätningar i en förrådslokal, IVLrapport A23032, IVL Stockholm 4 mars 2003. Rapporten ej offentlig

28.

http://www.onlinetoolreviews.com/reviews/festoolCT22E.htm

29.

http://www.festoolproducts.com/Festool-583368-CT-33-E-Dust-Extractorp/583368.htm

30.

Leidl N A, Bush K A, Lynch J R. Occupational Exposure Sampling Strategy Manual.
NIOSH, Cinncinati january 1977.

31.

Bruksanvisning för DC2900. Dustcontrol AB, Norsborg februari 2012

32.

Bild ur en katalog från Pullman Ermator AB.

33.

Bild ur en katalog från Dustcontrol AB.

84

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser.
Etapp 2

IVL rapport B2057

Bilaga 1. Partikelfraktioner
Inhalerbart damm är den grövsta fraktion (största partiklarna) som mäts vid arbetsmiljömätningar.
Inhalerbart damm är de partiklar som man andas in genom näsa och mun [6].
Mycket av det damm som avsatts på ytor och som kanske virvlar upp vid kraftiga luftrörelser,
exempelvis vid torrsopning, består till en större del av mycket stora partiklar och kan endast till en
del återfinnas i den inhalerbara fraktionen.
Respirabelt damm är de partiklar som man andas in och som är så små att de når längst ner i
luftvägarna, ända ner till lungblåsorna [6]. Den respirabla fraktionen är alltså en del av det
inhalerbara dammet.
Respirabelt damm kan följa med luftrörelserna under en lång tid eftersom det sedimenterar
långsamt och hinner därför spridas och avsättas över stora ytor. Halten avtar dock med ökat
avstånd från källan. Hur mycket halten avtar med avståndet beror på lokalernas utformning,
ventilation och volym. Avsatt damm på ytor består till en större andel av stora partiklar än det
luftburna dammet eftersom stora partiklar sedimenterar snabbare än mindre. Det respirabla
dammet som avsätts på ytor blir i mindre omfattning åter luftburet än stora dammpartiklar,
eftersom små partiklar binds relativt hårdare till ytor än stora partiklar. Återuppvirvlat damm består
därför av större andel stora partiklar än det ursprungliga dammet.
Respirabelt kvarts är den del av det respirabla dammet som består av kvarts [6]. Respirabelt kvarts
kan analyseras specifikt i laboratorium. Alternativt beräknas kvartshalten i ett respirabelt prov
utgående från andelen kvarts i det bearbetade materialet. Kvartsdamm som inte är respirabelt
fastnar i de övre luftvägarna och betraktas inte som farligare än annat damm.
Totaldamm är en äldre fraktionsbenämning och har för flera ämnen ersatts med inhalerbart
damm. Totaldamm är inte den totala mängden damm som finns i luften, utan den fraktion damm
som man fångar upp vid provtagning med en viss provtagningskassett. Jämförande mätningar har
visat att halten inhalerbart damm normalt är betydligt högre än totaldammhalten, hur mycket högre
beror på dammets storleksfördelning.
För utomhusluft finns andra storleksdefinitioner, PM10 som avser partiklar <10 µm i diameter
(aerodynamisk diameter som är kopplad till partiklarnas rörelse i luft) och PM2,5 som avser partiklar
<2,5 µm i diameter (aerodynamisk diameter) [5]. PM10–fraktionen hamnar mellan inhalerbart och
respirabelt i storleksordning och PM2,5 är mindre än respirabelt damm.
Gemensamt för partiklarna (PM10 och PM2,5) är att de är luftburna och följer luftrörelserna. Det tar
lång tid innan partiklarna avsätts genom sedimentation. Ofta kan luften relativt snart se ut att
innehålla mindre mängd damm. Det beror på att de större partiklarna som vi kan se har
sedimenterat medan de mindre respirabla och inte synliga partiklarna är luftburna betydligt längre.
Det tar så lång tid för små partiklar ska sedimentera att i praktiken måste luft som förorenats med
partiklar filtreras eller bytas ut genom ventilation för att luften ska bli ”ren”.
För fiberformiga partiklar, till exempel asbest och glasfibrer, förekommer begreppet respirabla
fibrer, vilket avser antalet fibrer som uppfyller vissa form- och storlekskrav. Denna rapport
omfattar inte åtgärder mot exponering för fiberformigt damm. De rekommendationer om åtgärder
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som gäller för isolermaterial som glas och mineralull kan användas även för eldfasta fibrer under
förutsättning att man använder sådana eldfasta fibrer som är lättlöslig i lungvävnad (hygieniskt
nivågränsvärde 1,0 f/ml). Det finns också eldfasta fibrer som bedöms som mindre lösliga
(hygieniskt nivågränsvärde 0,2 f/ml), men för brandisolering av byggnader finns det normalt ingen
anledning att installera dessa mer hälsofarliga fibrer. Asbest bedöms som så farligt att det krävs
särskild utbildning för att avlägsna asbesten. Gränsvärdet för är 0,1 f/ml, vilket är lägre än för andra
fibrer. Det krävs även tillstånd för att hantera asbest.
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Bilaga 2. Hälsoeffekter från dammexponering
KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom
Bengt Järvholm har gjort en studie som baseras på ett stort databaserat register av svenska
byggnadsarbetare. Genom dödsorsaksregistret har man tagit reda på hur många som dött i kronisk
obstruktiv lungsjukdom (kol) och på så sätt uppskattat risken att avlida i kol pga. olika
exponeringar. Studien visar att byggnadsarbetare tycks ha en något större risk att avlida av kol än
personer som inte arbetar i en dammande miljö. Kol brukar framför allt kopplas till rökning, men
även icke rökare kan drabbas av kol och antalet sjukdomsfall av kol ökar. Minst 23 icke rökande
byggnadsarbetare har avlidit av sjukdomen under åren 1972-1997. Studien ger dock inget svar på
vilken typ av damm (stendamm eller fiberdamm) som är farligast. Byggnadsarbetare exponeras
under sitt yrkesliv för flera olika typer av damm. Bengt Järvholms studie har endast granskat
dödsfall orsakade av kol. Denna sjukdom har dock ett utdraget förlopp, med en lång tid av
påverkan på luftvägarna och kraftig trötthet som är en effekt av att lungornas
syreupptagningsförmåga minskar. Man kan därför anta att det finns ett betydligt större antal
personer än de som identifierats i Järvholms studie som har kol i en icke fullt utvecklad form. Det
är alltså sannolikt att exponering för damm på byggarbetsplatser kan leda till samma typ av
sjukdom, kol, som annars nästan enbart förekommer hos rökare.

Silikos och cancer pga. kvartsexponering
Exponering för kristallin kiseldioxid (bl a kvarts) är den vanligaste orsaken till stendammlunga,
silikos. Beroende på koncentrationen i inandningsluften och exponeringstiden kan latenstiden för
uppkomst av silikos variera från omkring ett år till flera decennier vid lägre exponering.
Internationellt har kopplingen mellan kristallin kiseldioxid och risken för cancer uppmärksammats.
Enligt IARC är det nu vetenskapligt bevisat att damm från kvarts kan ge cancer. Kvarts har blivit
placerat i Grupp 1.
Både i Hong Kong och i Finland har man observerat förekomst av silikos. I Sverige pågick under
60-talet och början av 70-talet projekt med syftet att kartlägga exponeringar och se till att åtgärder
vidtogs om kvartshalterna var höga. Projekten lyckades och under flera decennier hade Sverige
mycket få fall av silikos. Nu har silikosen åter kommit tillbaka, dock ännu inte inom
byggnadssektorn.
Trots höga dammhalter i inandningsluften används sällan tekniska åtgärder för att minska
dammspridningen vid husbyggnation i Sverige.

Hälsorisker vid exponering för trädamm
Höga halter av trädamm i inandningsluften kan orsaka besvär som torra slemhinnor, nästäppa,
ögonirritation, astma och ökat antal förkylningar. På senare tid har användningen av nya exotiska
trädslag ökat det innebär nya risker Under åren 2004-2006 anmäldes 89 arbetssjukdomar där
trädamm angivits som tänkbar orsak, av dessa var 11 fall byggnadsarbetare. Kanske uppstår
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betydligt fler skador men på grund av bl. a. bristande medvetenhet om effekterna av trädamm
anmäls inte alla skador. 73 % av de anmälda arbetssjukdomarna var sjukdomar och besvär i
luftvägarna. I sällsynta fall kan trädamm från lövträd ge upphov till cancer.
En undersökning som Bygghälsan har gjort visar att cancer i näsa och bihålor är dubbelt så vanligt
hos svenska träarbetare i byggbranschen än hos svenska män i allmänhet.

Hälsorisker vid exponering för mineralull
Arbete med mineralull kan ge irritationer i hud och ögon. Det kan också skada flimmerhåren, som
är viktiga för borttransporten av deponerade partiklar i luftvägarna. Mineralull och glasull har i
djurförsök orsakat cancer. Detta skapade en stor oro och i slutet av 70- och början av 80-talet
utfördes flera kartläggningar vid isolering av hus. Man fann höga exponeringar främst vid
applicering av lösull. Senare har epidemiologiska studier kunnat visa att risken för cancer vid normal
exponering för mineralull och glasull är obetydlig. 2002 klassade IARC (International Agency for
Research on Cancer, World Health Organisation) mineralull och glasull i kategori 3. Det innebär att
det finns begränsade bevis för tumörutveckling i djurstudier men otillräckliga bevis i humanstudier.
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Bilaga 3. Kompletterande uppgifter till
avsnittet om utvärdering av befintliga åtgärder
1. Håltagning, kapning och fräsning av kvartshaltigt
material
Vid de håltagningsmoment som har utvärderats används både stora (fjärrstyrda) maskiner och
mindre (handhållna) maskiner. I håltagning av stora hål ingår bilning, klippning och sågning med
klinga. I mindre håltagning ingår bilning, proppning. Spårfräsning ingår också i detta avsnitt. Även
bortbilning av ytlager i badrum ingår.

1.1

Håltagning med fjärrstyrda maskiner

Rivning med spett
Vid bilningsmomentet användes en fjärrstyrd maskin (modell Brokk 90) från Brokk AB försedd
med bilspett. Delar av en murad tegelvägg och golv bilades bort. Maskinen var placerad på en del
av det golv som bilades bort. Bilaren var därför tvungen att mot slutet av rivningen försiktigt bila
golvet i mindre områden i bilningsintervall för att inte hela golvet skulle rasa och med golvet även
bilmaskinen. Mellan bilningarna lastades tegel- och betongskrotet på en dumper för transport till en
container utanför byggnaden. När dumpern inte forslade bort rivningsmassor var den avstängd.

Lokalen

Ett utrymme på nära 100 m2 med takhöjd på cirka 3 m. Flera öppningar fanns både utåt och till
flera angränsande lokaler och även uppåt, till lokaler ovanför. Med tanke öppningarna var
luftrörelserna i lokalen relativt små. Arbete pågick i angränsande lokaler under rivningen. Till en
början var lufthastigheterna i lokalen låga (<0,05 m/s) men mot slutet när det hade blivit flera
öppningar i golv, i tak och i vägg mot angränsande lokaler varierade luftrörelserna mellan <0,05 och
0,2 m/s.

Åtgärder

Dammspridningen reducerades med hjälp av vatten. Bevattning gjordes av ytan som skulle bilas,
under bilningen och av bilade massor. Glapp uppstod i bevattningen när assisterande personal
utförde andra arbetsuppgifter t ex uttransport.
Bildat damm reducerades med en luftrenare som var placerad cirka fem - sju meter från bilmaskin.
Luftrenaren var av fabrikatet Nordic Cleaning Systems AB och modellen Filterbox 430. Maximalt
flöde är 4680 m3/h (uppgift från tillverkaren). Luftrenaren kan användas med olika filter i två steg.
Finfilter eller HEPA-filter (H12-H14)kan användas som sista steg,. Finfilter har lägre
avskiljningsgrad Observera att numera anses H12 inte vara ett absolutfilter. Luften till luftrenaren
togs in i närheten av bilmaskin och fördes genom en cirka tio meter lång slang till luftrenaren.
Slangens diameter var 200 mm. Slangöppningen var i regel placerad mer än en meter från bilspettet.
Luftrenarens frånluft släpptes ut efter filtrering i lokalen med luftrenaren. Utsläppet var placerat i
samma lokal som bilningen för att minska dammhalten genom utspädning.
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Mätningarnas genomförande

Mätningarna utfördes vid tre tillfällen med total mättid sju timmar och trettioåtta minuter. Endast
en mindre del av provtagningen kunde dock användas främst på grund av olika avbrott i bilningen.
Mätningarna utfördes endast med direktvisande instrument (Grimm och pDR) dels placerade vid
bilmaskin och dels i samma del av lokalen där luftrenaren stod, men på avstånd från luftrenaren.
Mätning utfördes också kortvarigt i luftrenarens frånluft när bilning förekom. Den sistnämnda
mätplatsen visas inte på bild. Utrustningen vid bilmaskin flyttades så att den alltid stod relativt nära
bilmaskinföraren. Normalt utförs en bakgrundsmätning för att fastställa de föroreningar som förs
med tilluften till arbetsplatsen. Skillnaden mellan uppmätt halt och bakgrundshalt är den
föroreningshalt som bildas av det arbetsmoment med åtgärd som utvärderas. Här bedömdes
bakgrundshalten vara så låg att den var försumbar i förhållande till de dammhalter som alstrades av
bilningen.
Mätning utfördes även i luftrenarens frånluft för grov kontroll av luftrenarens avskiljningsgrad.

Kompletterande resultat

Under en mätdag utvärderades även dammet med avseende på partikelstorleksfördelning.
Mätningen utförd under bilning med och utan vatten samt med och utan luftrenare. Dessutom när
andra arbeten utfördes som avlägsnande av stålbalkar, uttransport med och utan vattenbegjutning
vid lastning av dumper. Resultatet ses i diagram 1.
30 Procentuell andel av
25 totala halten på
20

Diagram 1. Partikelstorleksfördelning av det
luftburna dammet. Endast partiklar som är mindre
än 10 µm kan passera struphuvudet. Av dessa
passerar cirka 50 % struphuvudet och når lungan.
Större delen av fraktionen som når lungan avskiljs
och endast en mindre del av dammet når lungans
finare kapillärer och alveoler.
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Andelen små partiklar är större i lokalen än vid
maskin. Lägre andel av stora partiklar i
bakgrundsdammet beror på att de partiklarna
sedimenterar och återfinns på golv och andra
horisontella ytor.

Rivning med demoleringssax
Betong revs med en fjärrstyrd maskin Brokk 180 försedd med en demoleringssax Darda cc 420.
Klippningen genomfördes i en större kontorsbyggnad som skulle byggas om till köpcentrum.
Håltagningen utfördes för att öppna upp ett schakt för installation av en rulltrappa. Maskinen rev
främst ett betongbjälklag av armerad förspänd betong. Rivningen utfördes med maskinen stående
på golvet och rev främst delar av innertaket. Vid klippningen föll betongen ner på golvet. Ingen
utlastning av rivmassor utfördes under mätningen.

Lokalen

Lokalarean skattas till 200 m2 och lokalens volym till 700 m3. Lokalen yttervägg var riven och ersatt
med plastfolie som inte var helt tättslutande. Trots öppningen var det till en början små luftrörelser,
men vid mätningens slut var luftrörelserna påtagliga. Med rökampull skattades luftrörelsen till en
början till några centimeter per sekund och på slutat cirka tio centimeter per sekund. Operatören

90

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser.
Etapp 2

IVL rapport B2057

stod så att dammhaltig luft rörde sig från operatören åt sidan och uppåt. Dammet som rörde sig åt
sidan, drev mot plasten och blandades med inkommande uteluft för att i utspädd form komma i
retur mot arbetsplatsen från andra hållet för att sedan antingen sluta cirkeln eller stiga upp genom
hålet. Operatören stod så att det utspädda dammet passerade honom. Operatören vistades främst i
det område nära maskinen där halterna bedömdes vara lägst.
Utanför lokalen pågick annat byggarbete.

Åtgärder

Till en början utfördes klippningen utan åtgärd, sedan riktades en liten vattenstråle mot betongen
där demoleringssaxen arbetade. Mycket lite vatten sprutades på betong som rasat ner på golvet. I ett
försök att ytterligare reducera dammet sattes en luftrenare upp på den dammiga sidan av de
nedstörtande rivmassorna. Förhoppningen var att med luftrenaren reducera dammhalten.
Luftrenaren måste placeras en bit från de nedfallande massorna för att inte riskera att bli
sönderslagen. Luftrenaren hade ett flöde på 1500 m3/h och var tillverkad av Pullman-Ermator och
försedd med ett HEPA-filter (H13). Ingen slang var monterad på luftrenaren.

Mätningens genomförande

Mätningen utfördes under en dag och påbörjades innan klippningen startade och avslutades när
halterna åter nått bakgrundshalten. Klippning utfördes först utan dammreducerande åtgärd, därefter
med vatten och efter lunchavbrott med både vatten och luftrenare.
Mätningen utfördes enbart med ett Grimminstrument som hölls intill operatören under arbetet och
stationärt i lokalen när bakgrundshalterna uppmättes.

Sågning
Två mätningar utfördes vid sågning med större diamantklinga (80 cm diameter). Före sågning
utfördes proppning för fästen i x- och y-led för sågen. Vid båda mätningarna var fästena redan klara
och mätningen omfattade huvudsakligen sågningen och till viss del borttransport från sågplatsen,
men inte ut ur respektive byggnad. Enstaka hål behövde dock borras när sågen flyttades. När
sågens fästen och sågen monterats kunde den fjärrstyras av operatören som stod några meter från
sågen. Sågen var till stor del inkapslad. För att kyla klingan och binda damm användes vatten som
sedan sögs upp med vattendammsugare och återanvändes. Sågning utfördes i en betongvägg och i
en putsad tegelvägg. Båda väggarna var innerväggar utan isolering. Vid sågning i den murade väggen
blev vattnet så uppblandat med damm att cirkulationen stannade och fick åtgärdas innan sågningen
kunde fortsätta.

Betongsågningen

Hålet som sågades upp i betongen var 3 x 1,8 m och sågades ur i nio bitar. Väggen var 3 dm tjock.
Varje utsågat block vägde cirka 200 kg. Betongblocken lyftes till golvet med hjälp av en mindre
vinsch, placerades på en pirra och kördes ut i korridoren där de ställdes för vidare transport. Under
sågningen stod operatören 1,5 m – 3m från sågen. Annat arbete utfördes i olika utrymmen på
samma våningsplan, två mattläggare förberedde inläggning av plastmatta (en torrsopade även
kortvarigt), en snickare arbetade med fönsterbrädor och i ett våtrum arbetade en målare med
målning. Inget av arbetena pågick under hela mättiden. Mätningen tog 158 minuter varav fyra
minuter för borrning av fästen för sågen och tigersågning av ett trilskande armeringsjärn under 1,5
– 2 minuter. Resterande tid åtgick till att såga, flytta sågen och lyfta ner lössågade betongblock. Med
ungefär trettio minuters mellanrum sögs också vatten upp från golvet, vilket tog cirka 15 s.
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Tegelsågningen

Sju stora öppningar sågades i en vägg mellan en lokal och korridoren. Arbetaren stod minst tre
meter från sågen. I slutet av varje sågning stod han dock närmare sågen. Grovt räknat avverkades
0,5 – 1 kg tegel/minut. Det tog ca 2 min att såga 2 m. Väggens tjocklek var 10 cm. Under
mätningen utfördes ingen proppning eller uppsugning av vatten. Därför samlades mycket vatten på
golvet. Utanför lokalen pågick annat byggarbete.
Vid lodrät sågning när motorn sitter på vänster sida om klingan roterar klingan så att damm och
vatten kastas snett nedåt. Ibland måste man på grund av problem med fäste för skenor eller
utrymme mot vägg placera motorn på höger sida. Då kastas vatten och damm snett uppåt. Vid tre
av de sju lodräta sågningarna kastades vatten och damm uppåt. Normalt sågar man också
horisontellt för att sedan ta bort den utsågade delen. Här utfördes ingen horisontell sågning
eftersom väggen sedan skulle slås ned mellan två lodräta snitt för att bilda ny dörröppning.

Lokalen

Betongsågningen utfördes i ett mindre sidoutrymme på cirka 10 m2 med ena kortsidan öppen mot
en större korridor. Till en början var luften stillastående (<5 cm/s), men luftväxlingen successivt
kraftigare allt eftersom hålet i väggen blev större (0,1 – 0,2 m/s). Bakom betongväggen fanns ett
flera kvadratmeter stort blivande hisschakt. Luften rörde sig från korridoren mot hålet, men det
blev ibland en roterande luftrörelse i utrymmet som kunde nå operatören.
Tegelsågningen utfördes i väggen mot en korridor från en cirka 35 m2 stor lokal. Volym cirka 85
m3. Ingen ventilation fanns i lokalen och luftrörelserna var <5 cm/s. Även i dörröppningen mellan
rummet och korridoren var luftrörelsen <5 cm/s.

Åtgärder

Vattentillförsel till kapklingan. Vattnet återanvänds. Vattnet som kommer i retur till klingan
innehåller finare partiklar. Klingan är inkapslad.

Mätningarnas genomförande

Mätningarna utfördes med filter personburet och GRIMM stationärt placerad i närheten av
operatören. Vid tegelsågning bar operatören pDR och vid betongsågningen var instrumentet
stationärt placerat. Bakgrundsmätningarna utfördes vid betongsågningen huvudsakligen i
korridoren cirka 15 meter från sågplatsen. Mätplatsen var först placerad närmare men fick flyttas på
grund av byggverksamheten. Vid tegelsågningen var bakgrundsmätplatsen placerad cirka 10 m från
lokalen där sågningen utfördes. Samma mätmetoder vid bakgrundsmätningarna som vid
exponeringsmätningarna. Vid bakgrundsmätningen vid betongsågningen saknas mätvärden från
GRIMM på grund av fel på instrumentet.
Mätning av storleksfördelningen har inte utförts utöver inhalerbara och respirabla fraktionerna.

1.2

Håltagning med handhållna maskiner

Bilning
Bilning med mejselhammare

Bilning av murat golv och kaklade väggar i ett mindre badrum utfördes med en mejselhammare från
Hilti modell TE 1000-AVR (1600 W) försedd med utsug. Bilningen hade påbörjats innan
mätningen startade. När bilningen pågått en stund började annan personal skyffla upp bilade
massor i hinkar och bära dem ner i trapphuset. Uttransport av material diskuteras i avsnitt 7.2.1.
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Lokalen

Ett mindre badrum i ett flerfamiljs bostadshus. Luftrörelserna i badrummet var små. Luften till
hallen kom från trapphuset.

Åtgärder

Mejselhammaren var försedd med utsug som var anslutet till en dammsugare modell VC 20-UM
från Hilti. Dammsugarens effekt 1200 W, undertryck 22kPa och flöde 220 m3/h. Slangens diameter
mellan maskin och dammsugare var 36 mm. Filterklass okänd. I hallen var en luftrenare modell
AirCube 2000 från Dustcontrol AB placerad. Flöde 2000 m3/h och filterklass H13. Uppgifter från
respektive tillverkare. Badrummet var så litet att det inte fanns plats för luftrenaren där. Med
undantag för badrummet var alla övriga dörröppningar till lägenheten stängda för att minska
dammspridningen.

Mätningarnas utförande

Filterprovtagning av inhalerbart damm gjordes med utrustning buren av arbetaren som bilade och
senare även skyfflade bilmassor. Mätning gjordes även stationärt i trapphuset ett halvplan nedanför
lägenhetens ingång (bild 31). I badrummet, under fönstret samt på fönsterbrädan till ett fönster i
trapphuset mättes med GRIMM och pDR. Mätningarna i trapphuset utfördes för att undersöka
omgivningens bidrag till dammhalterna i badrummet. Bakgrundsmätningen påverkades av
verksamheten eftersom hinkar med bilmassor bars förbi mätplatsen under uttransporten. Mätning
utfördes även i dammsugarens utblås.

Proppning
Borrning för montering av fästen, så kallad proppning, är ett vanligt arbetsmoment. Numera
används ofta laddningsbara borrhammare vid borrning av mindre hål. Laddningsbara borrhammare
är särskilt fördelaktigt när få hål ska borras och avståndet mellan hålen är stort, eftersom man
slipper ta med kabel och söka efter eluttag. Vissa borrmaskiner är försedda med lampa som
underlättar där belysningen är dålig.
Hålen som borras för fästen av ventilationskanaler, kabelstegar, köksinredning mm är relativt små,
ofta 5 – 10 mm i diameter och 5 – 10 cm djupa. Vid mätningarna borrades högst tio hål per timme
på en arbetsplats. På en annan arbetsplats borrades betydligt fler eftersom man enbart borrade hål
under hela mätperioden. Vid den sistnämnda mätningen gjordes uppehåll endast för tömning av
dammbehållaren och byte av arbetsställning. Ofta borras relativt få hål per tidsenhet eftersom
hålens placering ska mätas ut och mycket monteras i tak så mobil lift eller stege måste användas.
Vid håltagning i tak passade man också på att montera fästen när stegen eller liften ändå var på
plats.
Två maskiner från Hilti användes. modellerna TC-6 (650 W9 och TE 7-A. Den förstnämnda
maskinen var en 230 V-maskin och den sistnämnda en laddningsbar 36 V-maskin. Den
förstnämnda användes där ett stort antal hål borrades i tegel och den andra vid mer normal
verksamhet i betong. Den sistnämnda mätningen utfördes när hål borrades för uppsättning av elrör.

Lokalerna

Mätningen då ett stort antal hål borrades i tegelvägg, utfördes i en källarlokal med 26 m2 golvyta
och 2,4 m takhöjd. Väggarna var av tegel med putsad yta. Luftrörelserna var små (<0,05 cm/s).
Byggverksamhet pågick längre bort i källaren. Personer som kom till i rummet där mätningarna
utfördes passerade de rummet utanför arbetsplatsen där bakgrundshalten uppmättes.
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Den andra lokalen var 61 m2 stor med takhöjden 3 m. Luftrörelserna var försumbara.
Huvudsakligen ingen annan verksamhet i lokalen. Hålen borrades i innertak som hade rå yta av
betong. Byggverksamhet pågick utanför rummet och längre bort i korridoren där
bakgrundsmätningen utfördes.

Mätningarnas utförande

ROT-objekt. Vid borrning i tegel bar arbetstagaren både ett filter för provtagning av inhalerbart
damm och det direktvisande instrumentet pDR. I närheten av borrplatsen utfördes mätning med
GRIMM. Inga mätresultat erhölls från mätningen med GRIMM på grund av fel på instrumentet.
Eftersom instrumentet är den enda metoden för bestämning av respirabelt damm saknas dessa
värden. Bakgrundsmätningen utfördes i ett rum utanför borrplatsen. Det var öppet mellan rummen.
Bakgrundsmätningarna utfördes med filter för inhalerbart damm och pDR. Mätning gjordes med
Grimm. Endast bakgrundshalten av inhalerbart damm mättes.
Nybyggnad. Vid betongbilningen bar arbetstagaren provtagningsutrustning för inhalerbart damm.
Mät instrumenten (Grimm och pDR) placerades nära arbetstagaren. Mätning av bakgrundshalten
utfördes i en korridor utanför rummet. Det var öppet mellan korridoren och lokalen där elrören
monterades.

Spårfräsning
Två mätningar utfördes vid spårfräsning. Båda mätningarna gällde fräsning i betongvägg vid
nybyggnad inför eldragning. På byggarbetsplatserna var det fotograferingsförbud varför inga bilder
finns från mätningarna. Bilden på spårfräsning är från projektets förra etapp [9].
Den första spårfräsmätningen utfördes med en maskin från Hilti modell DC SE 20 (7500 rpm,
1950 W). och den andra från Flex Electronic modell M 1706 FRB (7500 rpm, 1400 W).
Vid den första mätningen syntes tydliga dammpuffar när maskinen närmade sig spårkanten.
Dammpuffar syntes också om spårfräsen inte trycktes ordentligt mot underlaget. Maskinen är
relativt tung och det är tungt att hela tiden hålla den mot underlaget. För att orka med
arbetsuppgiften togs pauser med jämna mellanrum. Den andra mätningen var betydligt kortare och
subjektivt bedömdes det lättare att hålla verktyget mot ytan.
Mätningarna utfördes enbart under fräsningen. Efter fräsning av två närliggande parallella spår
mejslades mellanrummet bort. Detta är inte med i mätningarna.

Lokaler

Båda mätningarna gjordes i samband med nybyggnation. Den första mätningen utfördes i en
mindre korridor och den andra i en större lokal (cirka 375 m2 och takhöjd skattad till 6-7 m).
Ventilationen var ej i drift och luftflödet var <0,05 m/s. Ingen annan verksamhet förekom i
respektive lokal. I den större lokalen fanns andra personer som inte utförde något dammande
arbete.

Mätningarnas genomförande

Båda mätningarna utfördes med filter för inhalerbart damm och en pDR buret av arbetaren som
utförde spårfräsningen samt en GRIMM placerad nära arbetaren. Motsvarande mätutrustning var
också placerad i ett angränsande utrymme för att få ett värde på föroreningar från andra arbeten på
byggplatsen. Vid den andra spårfräsningen utfördes ingen mätning av bakgrundshalten med
GRMM.

94

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser.
Etapp 2

2.

IVL rapport B2057

Övriga arbetsmoment

Under övriga arbetsmoment diskuteras andra dammande arbetsmoment än håltagning, som
skottning av bilat material, slipning av betongvägg, spackelslipning, golvslipning, uppsättning av
innerväggar i gips och parkettläggning.

2.1. Skyffling av bilat material
Mätningar vid skyffling av bilat material med spade och hink i samband med badrumsrenovering.

Lokaler

Arbetet utfördes i ett cirka 5 m2 stort badrum. Utanför badrummet fanns en liten hall som var
avskärmad mot andra rum med plastfolie, men inte mot badrummet och trapphuset. Renoveringen
utfördes i ett flerbostadshus med kvarboende.

Mätningarnas utförande

Inhalerbart damm provtogs personburet med filter och även bakgrundshalten mättes med filter.
Inhalerbart damm mättes med GRIMM på arbetsplatsen och i bakgrunden. Med GRIMM erhölls
även den respirabla halten på respektive plats. På samma platser som för GRIMM utfördes även
mätning med pDR.

2.2 Slipning/fräsning av murade väggar som varit målade
eller kaklade
Lokalen

Vid båda mätningarna slipades väggar i badrum i flerbostadshus i samband med att hela fastigheten
genomgick stambyte. Det första badrummet hade en golvyta på ca 3 m2 och en total volym på
ungefär 8 m3. Det fanns inget fönster i badrummet och dörren vette ut mot hallen. Dörren var
öppen. Det andra badrummet var endast något mindre. Det andra badrummet hade ett litet fönster
på ytterväggen som var stängt under mätningen. Badrumsdörren vette mot hallen och var öppen.
Vid båda mätningarna var lägenhetens ytterdörr öppen. Lufthastigheten på samtliga mätpunkter
<0,05 m/s. I båda lägenheterna var dörrar från hallen till andra rum igenplastade.

Mätningarnas genomförande

Vid de två mättillfällena testades flera olika kombinationer av maskiner och åtgärder varför varje
variant provades under en kortare tid. Eftersom varje variant provades under en kortare period
kunde inte filterproven användas för bestämning av inhalerbart damm. Däremot användes
filterproven för att grovt kalibrera GRIMM. Personlig provtagning skedde inne i badrummen med
filter för inhalerbart damm och pDR personburet och GRIMM placerat i närheten av arbetstagaren.
Bakgrundshalterna mättes vid första tillfället i köket som låg i anslutning till badrummet. Köket var
avskärmat med byggplast i dörröppningen. Vid det andra mättillfället utfördes bakgrundsmätningen
i trapphuset. Det var dock så mycket aktivitet från mätningen att det är möjligt att även
bakgrundsproverna påverkades av försöken.
Förutom dammätningarna utfördes också flödesmätning på slipmaskinen. Flödesmätningarna
utfördes för olika kombinationer av åtgärder för att studera skillnaden mellan olika varianter. Vid
första mättillfället gjordes flödesmätningar på det centrala utsuget både när slipmaskin var ansluten
och när den inte var ansluten till utsuget. Mätning gjordes även med stoftavskiljaren utan att
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slipmaskinen var ansluten. Vid den andra mätningen gjordes åtta flödesmätningar, fyra med den
mindre stoftavskiljaren och fyra med den större. Resterande variabler som kombinerades med
stoftavskiljarna var specialtillverkad kåpa hållen i luften, specialtillverkad kåpa hållen mot golvet,
maskinens tillhörande kåpa hållen i luften och tillhörande kåpa hållen mot golvet.

Golvslipning
Lokalen

Lokalens golvyta 101 m2 och takhöjden skattades till 4 m. Den mekaniska ventilationen var i drift
under mätningarna. Luftrörelserna i lokalluften mättes inte men bedöms vara <0,05 m/s. En
referensmätpunkt (bakgrundshalt) var placerad i ett mindre angränsande rum. Även i rummet där
referensmätningen utfördes var den mekaniska ventilationen i drift.

Mätningarnas genomförande

Mätningarna utförda med äldre mätmetod, men med liknande mätstrategi som tillämpades vid
övriga mätningar. Istället för inhalerbart damm mättes totadammhalten. Inhalerbart damm ersätter
numera totaldamm för flera ämnen bland annat oorganiskt damm. Skillnaden mellan metoderna är
inte större än att gränsvärdet inte behövde ändras vid övergången från totaldamm till inhalerbart
damm, mätning av inhalerbart damm ger dock något högre halter än totaldamm. Filtret vid
arbetsplatsen var inte personburet utan användes för en stationär provtagning nära lokalens mitt.
Inga mätningar gjordes med Grimm och pDR. Eftersom Grimm inte användes finns inga respirabla
dammhalter. Förändringar i dammhalten över tid uppmättes med en partikelräknare. Detta värde
kan dock inte jämföras med Arbetsmiljöverkets gränsvärden, varför dessa värden inte redovisas.
Mätningen utfördes med samma metoder i det angränsande rummet.

2.3. Spackelslipning
Vid spackelslipning används ofta en eldriven roterande slipskiva i kåpa som är ansluten till ett
integrerat utsug. Slipskivan sitter på ett skaft för att man ska kunna nå alla ytor på väggar och
innertak i lokaler med normal rumshöjd, utan att använda stege. Maskinen kallas ”giraff” Eftersom
slipskivan är rund och sitter under en cirka 2,5 dm bred sugkåpa kommer man inte åt smalare ytor
och i hörn. Några målare växlade mellan maskinslipning av åtkomliga ytor och handslipning med
slippapper på kloss av svåråtkomliga ytorna. Några målare hade klossen på stång för ökad
åtkomlighet medan andra istället för stång använde stege för att nå alla ytor. Vissa arbetade i team
där en använde slipmaskin och den andra gick före eller efter och handslipade. Vid kanter och
öppningar i ytan sluter kåpan inte tätt mot underlaget. Några målare handslipade dessa ytor. Andra
använde slipmaskinen även för dessa ytor. I projektet testades också en ny slipmaskinsmodell med
utbytbart sliphuvud där ett av sliphuvudena var anpassat för slipning i hörn och längs raka kanter.
Mätning utfördes även vid användning av kloss för jämförelse med slipning med slipmaskin.
Samtliga mätningar redovisas. Mätningarna visar att det finns påtagliga individuella skillnader, trots
liknande eller samma kombination av dammsugare och slipmaskin.
Med ett undantag utfördes slipningen med giraff från Flex, modell WS702VEA med effekten 400
W. Slipskivans diameter var 225 mm. Slipmaskinen var försedd med kåpa för tätning mot
underlaget vid slipning. Verktygets längd var 1580 mm. Skaftet var ihåligt för anslutning till utsug.
Normalt användes ett slippapper med kornstorlek 80. Den nya giraffen var av samma fabrikat, Flex
Modell WST 700 VV Plus, effekt 710 W. Skaftets längd kan varieras mellan 1330 och 1730 mm.
Under mätning användes slippapper med kornstorlek 150, d v s mycket finare än vid övriga
mätningar. Samma slippapper användes i det runda och det trekantiga sliphuvudet. Vid
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handslipningen användes korn 80 (lägenhet) och i korn 120 (kontor). I tabell 13 redovisas bland
annat använda verktyg och slippapper.
Damning beror inte bara på verktyget. Valt spackel och hur väl spacklet fördelats över ytan har
också stor betydelse för dammhalten. Viktigt är också att välja ett kvartsfritt spackel.

Lokaler

Mätningar utfördes i lägenheter i två flerfamiljshus. En av fastigheterna var nybyggnation och den
andra ROT. I nybyggda fastigheten utfördes mätning i lägenhet och trapphus. Utöver porten till
trapphuset fanns inga dörrar ännu i den nya frastigheten. I det andra objektet var dörrarna öppna
mot andra rum och trapphuset. I samtliga fall var luftrörelsen <5 cm/s med undantag för en
mätning i trapphuset. I samband med in- och utpassage genom porten kunde lufthastigheten på
slipplatsen öka till cirka 0,2 m/s. Bakgrundsmätning utfördes i en lägenhet utan aktivitet alternativt
längre ner i trapphuset. I tabell 13 redovisas vilket arbete som utfördes i respektive lokal.
Två mätningar utfördes vid ROT-arbeten i kontor, med ventilationen avstängd. I ett av kontoren
var inga dörrar insatta mellan kontor och korridor eller mellan korridor och trapphus. Luftrörelsen
var <5 cm/s. Bakgrundsmätning utfördes på samma våningsplan, på avstånd från slipplatserna där
ingen verksamhet förekom. På golvet låg skivor som inte låg helt platt mot underlaget. När någon
gick på skivorna trycktes luft ut som spred damm till lokalluften, vilket påverkade bakgrundshalten.
I det andra kontoret var dörr mot trapphus stängd för att inte sprida dammet till övriga fastigheten.
Det var mycket damm på golvet och stor aktivitet i närliggande lokaler. Det var också mycket
spring förbi bakgrundsmätpunkten och mycket damm virvlade upp.

2.4 Uppsättning av innerväggar av gips
Vid uppsättning av innerväggar i gips användes enbart skruvdragare. Vid kapning användes kniv
och för inpassning på väggen slipades kanterna med en kniv eller surf (en form av rasp som
hanteras som en hyvel).
Gipsväggar sattes upp på en vägg i en korridor. Gipsskivorna hämtades och måttanpassades i annat
utrymme. Vid början av mätningen låg en hög med gipsskivor i ett rum. När de tog slut användes
gipsskivor som lagts upp i ett annat utrymme. De kapade gipsskivorna bars till korridoren där de
justerades med kniv eller surf för att passa exakt. När uppsättningen av gipsväggar var färdig
städades gipsdammet bort med skrapa.

Lokalen

Parallellt med uppsättningen av gipsväggar pågick annan dammande verksamhet i närliggande
lokaler, bland annat sågning, rivning av tapeter och tryckluftsanvändning. Detta kan ha påverkat
mätresultaten.
Huset där arbetet pågick var under ombyggnad från konor till hotell. Stora ombyggnationer pågick i
hela huset och det var rejält dammigt överallt. Korridoren där gipsskivorna moterades var öppen till
de flesta utrymmen, exempelvis mot hotellrum, hall och den tilltänkta ljusgården i hotellet. Det var
vinter vid mätningen så det fanns få öppningar mot uteluften. Luftrörelserna i lokalen är mindre än
0,05 m/s.
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Åtgärder

Att skära gipsskivor med kniv anses damma mindre än när gipsskivor sågas. Trots detta har tidigare
mätningar ibland visat höga halter inhalerbart damm. Det är oklart om dammet huvudsakligen
kommer från omgivande arbeten eller om uppsättning av gipsskivor kan ge höga dammhalter.

Mätningarnas genomförande

En mätning utfördes under uppsättning av innerväggar. Mätningarna utfördes med direktvisande
instrument (Grimm och pDR) och filterprovtagare kopplad till pump. En uppsättning av alla
mätinstrument användes vid personlig mätning och bakgrundsmätning. Skillnaden mellan uppmätt
halt vid arbetsplatsen och bakgrundshalt är den föroreningshalt som härrör från uppsättning av
gipsskivor.

2.5 Parkettläggning
De flesta parkettläggare använder huvudsakligen sticksåg. Några använder främst cirkelsåg och i
mindre omfattning sticksåg.
Fyra mätningar utfördes vid parkettläggning, vid två av dessa användes huvudsakligen cirkelsåg och
vid de andra två enbart sticksåg. Vid båda cirkelsågsmätningarna, som utfördes vid två olika
tillfällen, arbetade samma person med samma utrustning (bild 65). Ibland utfördes mindre sågning
med sticksåg utan att utsuget var anslutet (bild 66). Vid den första mätningen hade sågen en
begagnad klinga som vid andra mätningen hade bytts till ny klinga. Vid första mätningen med
enbart sticksåg används parkettläggarens egen såg av äldre modell (bild 67). Mätningarna
upprepades med en ny sticksåg som lånades ut av tillverkaren (bild 68). Den nya sticksågen var vid
tillfället under lansering och hade förbättrat utsug. Parkettläggaren som fick använda den nya
sticksågen jobbade sedan tidigare med sticksåg av samma fabrikat, men den nya modellen hade han
inte provat tidigare.

Lokalen

Alla fyra tillfällen med parkettläggning utfördes i lägenhet i nybyggda flerbostadshus. Varje lägenhet
hade olika storlek, men ingen var extremt stor eller extremt liten.
Cirkelsåg1. Tvåa där parkettläggningen skedde i fyra rum totalt. Parkett lades i vardagsrum (22 m2),
hall (3 m2) (parkett lades fram till klinker i entré), kök (6 m2) och sovrum( 12 m2). Takhöjden var 2,6
m i hela lägenheten. Lägenhetens ytterdörr, mot trapphuset, stod öppen. Inga fönster eller dörrar
var öppna mot utomhusluften. Ingen ventilation.
Cirkelsåg2. Lägenheten var en tvåa men mätningen pågick bara vid parkettläggning av
vardagsrummet, med ytan 22, 5 m2 och volym 90 m3. Precis som vid föregående mätning var inga
fönster eller dörrar som vette mot utomhusluften öppna. Däremot mot trapphuset.
Sticksåg (egen). En mindre lägenhet (tvåa). Inget fönster eller dörr mot balkong var öppen men
dörren mot trapphuset stod helt öppen. Ytterdörren i huset var stängd. Det var fyra lägenheter i
våningsplanet. I lägenheten mitt emot lade en kollega parkett. I de andra två lägenheterna var
parkettläggningen klar och elektriker arbetade samtidigt i båda lägenheterna.
Sticksåg (ny). Trea på 74 m2. Under mätning lades parkett i vardagsrummet och halva hallen. På
våningsplanet fanns en lägenhet till och ett gemensamt utrymme/hall. I den andra lägenheten var
parkettläggningen färdig. Husets ytterdörr stod öppen, varför det var relativt kallt i trapphuset.
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Lägenhetens tilluftsventilation var på, varför det blev övertryck i lägenheten så att den kalla
trapphusluften inte spreds in i lägenheten. På samma våning stod det även en luftvärmare som var
på under hela mätningen.

Mätningarnas genomförande

Vid alla mätningarna användes både direktvisande instrument och filterprovtagning. Provtagarna
var placerade både på eller i närheten av parkettläggaren för att mäta personlig exponering och i ett
anslutande utrymme för att mäta bakgrundshalter.
Luftrörelserna i respektive lokal var mindre än 0,05 m/s. Ibland utfördes delar av sticksågningen i
trapphuset där luftrörelsen var i storleksordningen 0,1 m/s.
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