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Sammanfattning 

Stendamm förekommer på alla väg och anläggningsprojekt men kunskapen om 
hur farligt det är att exponeras för de respirabla kvartspartiklar som stendamm 
innehåller är bristfällig. Det respirabla kvartsdammet kan framkalla bland annat 
Silikos och cancer i lungorna men även påverka hjärtat negativt då lungornas 
funktion blir nedsatt. Syftet med rapporten var att undersöka hur bra information 
och kunskap det finns om kvarts i stendamm samt hur och om olika åtgärder 
som exempelvis andningsskydd förekommer. Då tiden för examensarbetet är 
begränsat avgränsas en del informationshämtning till Skanska AB väg och 
anläggning i region mitt. 
 
En enkät arbetades fram och användes som metod för att ta reda på dagens 
kunskapsnivå hos Skanska samt hur bra Skanska informerar när det gäller 
kvarts. Denna skickades ut till samtliga anställda på Skanska AB väg och 
anläggning i region mitt. Intervjuer gjordes också med personer som har en 
chefsroll eller tillhör arbetsledningen inom Skanska AB. Enkätundersökningens 
resultat visade att kunskapen om kvarts i stendamm finns hos de flesta anställda 
men att informationen bör bli bättre och upprepas oftare. Resultatet visade även 
att användandet av andningsskydd är bristfällig då det är jobbigt att andas i och 
att det blir varmt att bära det en hel dag. Det framkom även att personlig 
andningsutrustning inte fanns att tillgå för alla som har ett behov av det.  
 
En guide togs fram som ett resultat från enkäten och intervjuer. Guiden ska 
hjälpa arbetsledningen med hur de kan förebygga exponering för kvartsdamm i 
sina projekt samt ge yrkesarbetare en information som ska påminna om de 
enklare sätten att skydda sig mot stendamm. 
 
Under rubriken diskussion diskuteras bland annat möjligheterna om att använda 
olika hygieniska gränsvärden inom olika näringsgrenar, detta för att ett sänkt 
gränsvärde inom väg och anläggning skulle kunna leda till hårdare arbete för en 
ännu bättre arbetsmiljö. Kunskapen om hur hälsan kan påverkas av respirabelt 
kvarts kan alltid bli bättre och det gäller särskilt yrkesarbetare som främst utsätts 
för stendamm. 
 
Slutsatserna för detta examensarbete blev att arbetstagare som riskerar att 
utsättas för stendamm bör informeras oftare, helst inför varje nyetablerad 
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arbetsplats, samt att behovet av personliga andningsskydd med tillhörande 
utbildning bör överses.  Vidare konstaterades att arbetsberedningen som görs i 
riskbedömningen bör utföras av personer som har fått en likvärdig utbildning så 
att tiden för arbetsberedning kan effektiviseras samt att alla arbetsberedningar 
blir konsekventa i sitt utförande.  
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Abstract 

Stone dust exists in all road and public work projects yet the knowledge about 
how dangerous exposure to the respirable quartz particles that stone dust 
contains is lower than what could be preferred. The respirable quartz can cause 
silicosis and lung cancer as well as heart diseases when the capacity of the 
lungs is reduced. The purpose of this project was to investigate if there is 
sufficient information and knowledge about quartz in stone dust in this business 
today. The purpose was also to realize whether there are quartz-prohibiting 
measures, such as the usage of breathing aid, taken or not. Because of the 
time-limit of this project much of the gathering of information was limited to 
“Skanska AB väg och anläggning, region mitt”. 
 
A survey was produced and used as a method in order to get information about 
the level of knowledge that Skanska employees have, as well as how good 
Skanska is at informing their employees, about quartz. This survey was sent to 
all of Skanska Sweden’s staff members in road and public works, central region. 
In addition to this, interviews were held with supervisors and managers in the 
same region. The survey results revealed that most employees have some sort 
of knowledge about quartz but that the information should be made more 
extensive and be repeated more often. The results also show that the usage of 
personal breathing aid is inadequate, this is because the aid is hard to breathe 
through and during long and warm days they’re an annoyance to wear. In 
addition, it was also brought to light that not everyone who needs a breathing aid 
have access to one. 
 
As another result of the survey and the interviews a guide was made. This guide 
was formed as a helping hand for the staff management when they’re making 
risk evaluations and work preparations but also as a short information for all staff 
members to make it easier for them to remember the easiest and most efficient 
ways to avoid and protect yourself from quartz particles. 
 
In the discussion the possibilities about lowering the hygienic limits of quartz for 
different parts of the economy was debated. A lowering of the hygienic limit in 
road and public works should lead to more work, such as this, being done 
towards a better work environment. The knowledge about how personal health is 



Alfred Bengts, Mattias Orsén 

affected by respirable quartz can always get better and that goes especially for 
employees that work in direct contact with stone dust. 
 
The conclusions of this project were that employees that are exposed to stone 
dust should be informed more often, preferably before the start of every project, 
and also the need for personal breathing aid with appurtenant education should 
be attended to. Furthermore, the work preparations made with every risk 
evaluation should always be made by staff members with the same qualifications 
and information. Thus, all work preparations will look consistent and also, the 
creation of them will be more time efficient. 
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Förord 

Examensarbetet är skrivet av Alfred Bengts och Mattias Orsén som studerar till 

högskoleingenjörer i byggteknik vid Högskolan Dalarna. Idén bakom arbetet med denna 

rapport uppkom då Ulf Bjuhr på Skanska AB väg och anläggning i Borlänge kom med olika 

förslag till examensarbeten. Kvarts i stendamm lät intressant och är dessutom återigen en het 

potatis i dagens byggbransch, dessutom är det något som vi båda varit utsatta för under 

tidigare erfarenheter från branschen. Arbetet inleddes i januari 2019 och pågick fram till juni 

2019. Vi är båda två av åsikten att arbetsmiljö är mycket viktigt, oavsett bransch och 

arbetsplats. Att det ges förutsättningar för en bra arbetsmiljö är en utav de viktigaste 

förutsättningarna för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Vi har därför tagit denna rapport på 

stort allvar vilket har resulterat i något som vi tror kan komma till nytta för fortsatt 

arbetsmiljöarbete inom väg och anläggningsbranschen. 

 

Vi har båda skrivit under varje rubrik för att bidra med fakta som var och en hittat samt egna 

synpunkter under diskussionen. Detta har bidragit till att arbetet med rapporten har haft ett bra 

flyt då vi hela tiden har kompletterat varandra och kunnat granska varandras delar. Det har 

även bidragit till att vi hela tiden varit på samma nivå kunskapsmässigt inom ämnet. 

Intervjuer har gjorts tillsammans för att vi ska vara säkra på att så mycket som möjligt ska 

uppfattas från de som intervjuas och för att alla eventuella följdfrågor ska bli ställda. Enkäten 

är även den framtagen av oss båda. 

 

Vi skulle vilja tacka Skanska AB väg och anläggning i Borlänge för att de ställt upp på 

intervjuer, hjälpt oss med material och med att skicka ut enkäten samt låtit oss sitta på deras 

kontor när vi arbetat med rapporten. Vi vill även tacka Företagshälsovården Previa för 

värdefull information om mätningar samt visat engagemang när vi letade mätningar att ta del 

av. Tyvärr görs inte mätningar så ofta och det fanns ingen där vi fick delta under skrivandet 

av denna rapport. Vidare vill vi tacka Karolinska Institutet i Solna för att vi fick ta del av de 

dokument som användes som argument då ni yrkade på att arbetsmiljöverket skulle sänka 

gränsvärden vad gäller kvarts i stendamm. Tack Carl-Olof Bernsand för att du, i stressiga 

vårterminstider, tog dig tid till att ha ett möte med oss och prata om vart vi skulle kunna landa 

med detta arbete samt vilka områden som skulle vara mer intressanta för oss att kolla på. 

 

Vi skulle även vilja rikta ett speciellt tack till både Ulf Bjuhr vid Skanska AB i Borlänge och 

Ove Sundmark, lärare vid Högskolan Dalarna, för att de varit våra handledare och gett 

värdefull information till och input på rapporten. 

 

Utan er så skulle rapporten inte ha varit det den är idag. 

Tack! 

 
Alfred Bengts och Mattias Orsén, Borlänge 2019-06-04 
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Begrepp och Förkortningar 

Begrepp 
 

Inhalerbart damm är damm som andas in genom näsa och mun, vilket innehåller stora 

partiklar som fastnar i näsan och svalget, små partiklar som fastnar i de större luftrören och 

respirabla partiklar som tar sig ända ner till lungblåsorna och de mindre luftrören. 

 

Respirabelt damm är små partiklar från det inhalerbara dammet som når ända ner till 

lungblåsorna och de mindre luftrören. 

 

Respirabelt kvarts är den del av det respirabla dammet som innehåller kvarts.  

 

Lungors respiratoriska förmåga är lungornas förmåga att expandera vid inandning för att få 

tillräckligt frisk luft till kroppen. 

 

Spirometri är en lungfunktionstest för att se om lungorna har rätt kapacitet. 

 

Kvartsdamm är egentligen ett begrepp för stendamm som innehåller kvartspartiklar, alltså i 

princip allt damm på väg och anläggningsarbeten. 

 

Serviser är ledningar mellan huvudledningen som finns i gatan och fastighetens 

förbindelsepunkt vid tomtgräns. 

 

Spadgubbe är en person som arbetar exempelvis intill en grävmaskin för att visa hur djupt 

grävmaskinisten kan gräva samt gräver det sista med en spade där grävmaskinen inte kommer 

åt. 

 

Padda är Markvibrator/Plattvibrator som används för att packa stenmaterial till en hård 

grund. 

 

Förkortningar 

 
IVL - Svenska miljöinstitutet 

US OSHA = Occupational Safety and Health in USA 

SYMF = Svensk Yrkes- och Miljöhygienisk Förening 

SCOEL = Scientific Committee on Occupational Exposure Limits 

AC = Air conditioning (Luftkonditionering) 

KOL = Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom  

VA = Vatten och Avlopp  
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1 Inledning 

Kvartsdamm, stendamm med kvartspartiklar, är ett stort arbetsmiljöproblem inom bygg 

och anläggningsbranschen. I rapporten kommer främst problem med kvartsdamm 

undersökas inom väg och anläggningsarbeten. Arbetet är utfört hos och åt Skanska väg och 

anläggning AB i Borlänge. Skanska är en koncern som är verksam inom hela byggbranschen, 

från hus till vägar och broar men även företag inom stenbrott och maskinuthyrning. Skanska 

väg och anläggning i Borlänge är en del av Skanska Mitt som omfattar Mellansverige med 

undantag för Stockholmsområdet. Väg och anläggning i Borlänges organisation består av 

yrkesarbetare, arbetsledare och platschefer men även kalkylingenjörer och en projektchef. 

 Bakgrund 

Damm som bildas när till exempel lastbilar tippar av sten och grus, vid kapning av 

stenmaterial och vid markborrning är skadligt att andas in då det innehåller kvartspartiklar, 

detta kan ge upphov till bland annat Silikos som är en obotlig lungsjukdom men även 

lungcancer och KOL (Arbetsmiljöverket, u.å), se avsnitt 2.4. Arbete vid grävmaskin eller 

med padda medför också en stor risk för att utsättas för stendamm då jordmaterialet är torrt, 

vilket det ofta är under sommarhalvåret då anläggningsarbeten är i full gång.    

Att utsättas för stendamm är väldigt vanligt på arbetsplatser för väg och anläggning, detta har 

upptäckts genom egna erfarenheter under studietiden på Högskolan Dalarna, då 

genom sommarjobb hos Skanska på väg och anläggningsjobb. Arbetsmiljöverket har 

också försökt uppmärksamma detta arbetsmiljöproblem via olika internetsidor och platsbesök 

på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket håller, i detta nu, på med att göra inspektioner som 

avslutas i juni 2019 angående att utsättas för stendamm som innehåller kvartspartiklar på olika 

arbetsplatser (Arbetsmiljöverket, 2018).    
Kunskap om stendammets skadlighet är väldigt liten hos personalen på väg och anläggnings-

arbeten generellt och användning av personlig skyddsutrustning är obefintlig enligt Thomas 

Ekström, Arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket (Lenngren, 2018).  

Alla arbetsplatser ska ha en arbetsmiljöplan, med innehåll om bland annat hur man hanterar 

kvarts, på plats och de allra flesta har även det. Hantering av arbetsmiljöplanen kritiseras dock 

ofta för att den bara ett standardiserat dokument som ändras minimalt till varje arbetsplats, väl 

där sitter den sedan bara i en pärm och samlar damm (Karlsson & Christensson, 2008). 

Exponering av stendamm är ett stort problem ute på arbetsplatser för väg och anläggning 

anser Ulf Bjuhr, projektchef på Skanska AB Väg och Anläggning i Dalarna, som vill att idéer 

ska komma fram om hur arbetsmiljön kan förbättras genom ett examensarbete. I och med de 

egna erfarenheter angående exponering som även fanns inför arbetet så fanns personligt 

intresse i att undersöka arbetsmiljön vad gäller kvartsdamm. 
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 Syfte 

Examensarbetets uppgift blir således att ta fram en information som beskriver kvartsdamm och 

dess effekter på människan på ett sådant sätt att aktörer och anställda på väg och 

anläggningsarbeten blir bättre informerade samt mer benägna om att skydda sig mot 

kvartsdamm. Examensarbetet ska även informera om hur man förebygger, minimerar 

exponering av, samt hur man bäst skyddar sig mot kvartsdamm i olika arbetsmoment.  Utöver 

det ska den dokumenterade riskbedömningen med tillhörande arbetsbredningar granskas för 

att se om något behöver förnyas och/eller förändras. Arbetet kommer också utvärdera om det 

finns möjlighet att, i väg och anläggningsarbeten, använda material som är fria från 

kvartspartiklar eller till och med helt dammfria. 

Tanken är således att arbetet ska mynna ut i en guide, både för arbetsledning och 

yrkesarbetare, som är en enkel information och ett komplement till redan existerande 

information och utbildningar som rör kvarts i stendamm. Guiden ska vara en lättförstådd 

sammanställning som påminner om de enklaste sätten att undvika exponering för 

kvartspartiklar i stendamm. 

 

 Frågeställningar 

 

 Informeras alla på arbetsplatsen om hur farligt stendamm är att andas in och hur sker 

informationen? 

 

 Hur upplevs arbetsmiljön gällande kvarts i stendamm idag, känner de som vistas på 

arbetsplatser av stendamm, upplever de att de påverkas utav det och vad kan göras för 

att förbättra arbetsmiljön?  

 

 Hur ser en ”typisk” dokumenterad riskbedömning med tillhörande arbetsberedning av 

stendamm ut och används de frekvent? 

 

 Hur går en mätning av kvartspartiklar i stendamm till och hur vanligt är det att en 

sådan mätning efterfrågas? 

 

 Avgränsningar 

Mycket informationshämtning avgränsas till Skanska då: 

- Examensarbetet utförs åt Skanska väg och anläggning. 

- Skanska väg och anläggnings kontor i Borlänge kommer vara huvudsaklig 

informationskällan vid intervjuer och vid granskning av riskbedömningar. 

- Enkätundersökningen görs endast inom Skanska väg och anläggnings nätverk i 

Mellansverige. 
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Bilden visar hur små 

dammpartiklar är i 

jämförelse med ett hårstrå, 

pollen och en bakterie. 

Källa: 
www.ventilationsfilter.net 

2 Teori 

Okunskap är den största orsaken till att inte skydda sig mot stendamm enligt 

Arbetsmiljöverket, orsaken tros vara att det tar lång tid innan silikos uppträder och att 

information om stendamm har varit dålig (Lenngren, 2018).   

Under 1960- och 1970-talet gjordes ett flertal mätningar för att utrota silikos, flera kampanjer 

och informationsblad togs fram för att informera arbetstagare inom flera olika branscher om 

hur farligt kvartsdamm är. Aktiviteterna blev lyckade och antalet dödsfall och nyanmälda fall 

av silikos minskade i början på 1980-talet, från hundra till tio dödsfall per år under tiden 

mellan 1980- och början av 2000-talet. Dock har det även under senare år påträffats ett fåtal 

fall av silikos vilket betyder att minskningen inte har fortsatt i samma takt och att silikos inte 

är helt utrotat. Arbetstagare som var aktiva i väg- och anläggningsbranschen under 1970-talet 

är mer medvetna om riskerna med stendamm än de arbetstagare som börjar idag. Detta beror 

på att informationen om hälsoriskerna av stendamm inte är lika aktivt längre, information som 

inte upprepas glöms lätt bort (Karlsson & Christensson, 2008). 

För att skydda sig mot arbetsmiljörisker som bland annat kvartsdamm används skriftliga 

riskbedömningar. En utförlig riskbedömning ska undersöka möjliga risker, värdera riskerna 

utifrån hur allvarliga de är, föreslå åtgärder och skapa en handlingsplan, så att åtgärder 

genomförs och slutligen kontrollera så att åtgärderna har blivit gjorda. Varje arbetsgivare har 

ansvar för att regelbundna riskbedömningar görs. (Prevent, u.å) 

 Vad är kvartsdamm? 

I de vanligaste bergarterna som sandsten, gnejs och granit ingår kvarts. Vid arbete med grus-, 

sand- eller bergmaterial bildas damm som innehåller kvartspartiklar. 

Stendamm delas in i tre olika sorters damm, inhalerbart damm, respirabelt damm och 

totaldamm. Kvarts ingår i det respirabla dammet då kvartspartiklar, precis som alla respirabla 

partiklar, är så små (<5µm) att de åker ända ner till lungblåsorna vid inandning (Karlsson & 

Christensson, 2008). 

 
                                                                                                         Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) innehåller föreskrifter som säger att 

arbetsgivaren ska bedöma risken om personal utsätts för damm som innehåller kvartspartiklar. 

Bedömningen ska ske genom en dokumenterad riskbedömning innan arbetet startar på en 

nyetablerad arbetsplats där material används som kan innehålla kvarts. Enligt AFS 2015:7 är 

kvarts C-märkt vilket innebär att ämnet är cancerframkallande, kvarts är även M-märkt vilket 

betyder att arbetsgivaren ska ordna med medicinska kontroller med en period på 36 månader 

mellan varje medicinsk kontroll (Arbetsmiljöverket, 2015). 
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Bilderna visar provtagningsutrustning som används vid mätning av kvarts i stendamm. Den vänstra 

bilden visar en provtagningsutrustning som samlar upp damm via ett filter, den bärs av personen 

som utför ett dammigt jobb, slangen placeras så att munstycket hamnar nära ansiktet. Den högra 

bilden visar två olika provtagningsutrustningar som är direktvisande, där den mindre kan bäras av 

personen som utför det dammiga arbetet medan den större bärs av personen som utför mätningen. 

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet. 

 Mätning av kvarts 

För att göra en riskbedömning kan arbetsgivaren använda sig av referensmätningar från en 

liknande arbetsplats eller göra egna mätningar för att på så sätt kunna välja rätt 

skyddsåtgärder. Tidigare fanns det krav på att arbetsgivaren skulle göra periodiska mätningar 

för att en riskbedömning skulle kunna göras, detta krav är nu borttaget. Arbetsmiljöverket gör 

inga egna mätningar utan kontrollerar att riskbedömningen som gjorts följs av alla på 

arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2019). 

Mätningar kan utföras av företagshälsovården eller ett institut som har utrustning för att mäta 

halten av kvartspartiklar i luften, de har även kunskapen att analysera data som samlas in. 

Större företag har ofta egna arbetsmiljöingenjörer som kan utföra mätningar av stendamm, för 

att sedan skicka provet till laboratorium för att utvärderas. Utrustningen som ofta används är 

en uppsamlare med ett filter som är personburen eller en direktvisande utrustning som kan 

bäras både av den som arbetar eller den som gör mätningen. Gränsvärdena som är satta för 

exponering av kvartshaltigt damm gäller för en hel dag. Tiden för mätningar kan variera 

mellan några minuter till några timmar då arbetet i dammig miljö varierar kraftigt. Den 

uppmätta halten av kvarts i luften som mätningarna visar räknas om till ett genomsnittligt 

värde för att överensstämma en hel dag på arbetsplatsen (Christensson, Östlund, Alvarez, & 

Antonsson, 2012). 

 

 
Figur 2  
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Gränsvärden för damm med kvartspartiklar som anses vara hygieniskt ligger på 0,1 

mg/m3 sedan år 1996 här i Sverige, EU har för närvarande inga gränsvärden när det gäller 

kvartsdamm men det ska tas fram inom en snar framtid (Arbetsmiljöverket, 2019). 

Däremot finns en allmän rekommendation på 0,05mg/m3, som i sin tur grundar sig i en 

rekommendation som är framtagen av SCOEL, framförallt för att skydda mot silikos 

(Högberg, Silins, & Stenius, 2010). 

 

 
 

Figur 3 

 

 

Arbetsmiljöverket gör ett stort antal inspektioner i Sverige med start i mars 2018 på ett flertal 

arbetsplatser som har mellan 6 till 50 anställda angående riskområden där det kan finnas 

kvartspartiklar i stendamm. Resultatet av inspektionerna, som avslutas i juni 2019, kommer 

studeras och utvärderas för att ett hållbart arbetsliv ska kunna åstadkommas där risken för 

exponering av kvartsdamm förekommer (Arbetsmiljöverket, 2018). 

  

Nivågränsvärde Korttidsgränsvärde 

Bilden visar nuvarande och föreslagna gränsvärden för kvarts i Sverige. Även andra länders 

gränsvärden finns med. Källa: Arbetsmiljöverket. 
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Bilden visar riskmatrisen 

som Skanska använder sig 

av. 

Källa: Skanska AB 

 Riskbedömning 

När Skanska gör sin riskbedömning använder de sig av en skala mellan 1 till 5 i sin analys, 

där analyseras sannolikheten att arbetstagare utsätts eller skadas av ett riskmoment och 

konsekvensen av riskmomentet. Sätts sannolikheten till 1 är det ”Mycket osannolikt” medan 5 

är ”Troligen” sannolikt att arbetstagaren utsätts eller skadas under ett riskmoment. 

Konsekvens har fyra olika rubriker, ”Kostnad/Intäkt”, ”Hälsa”, ”Miljö” och ”Goodwill”, där 

stendamm går under ”Hälsa”. Sätts konsekvens till 1 är det ”Obetydlig” hälsoeffekt medan 5 

är ”Extrem” där dödsfall kan inträffa eller där flera arbetstagare kan skadas allvarligt. 

 
                                                                  Figur 4 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att multiplicera sannolikheten med konsekvensen kan en riskanalys räknas ut, hamnar 

talet från riskanalysen i den röda sektionen ”måste åtgärder vidtas”. Kommer riskanalysen i 

den gula sektionen ”rekommenderas en åtgärd” medan den gröna sektionen avser att ”bevaka” 

riskmomentet. Åtgärden tas oftast fram genom en arbetsberedning som görs utifrån Skanskas 

egen mall. I den presenteras risken och de olika moment där risken uppstår för att sedan 

beskriva hur risken kan undvikas i varje moment (Bjuhr & Hjalmarsson, 2019) 
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Bilden visar hur lungor är 

konstruerade i människans kropp. 

Det ger en uppfattning om hur 

långt ner i lungorna det respirabla 

kvartsdammet kommer. Källa: i 

Perspektiv. 

 Hur påverkas människan av kvarts 

När stendamm som innehåller kvarts andas in, åker respirabla kvartspartiklar ända ner i 

lungblåsorna och kan orsaka Silikos. Respirabla partiklar är mindre än 5 µm och når ända ner 

till lungblåsorna medan de större partiklarna fastnar högre upp i luftvägarna (Högberg, Silins, 

& Stenius, 2010). 
                                                                                                                     Figur 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silikos, eller stendammslunga, tar lång tid innan det uppträder och är mycket svårt att 

upptäcka i ett tidigt stadium, även på röntgen då kvartspartiklarna är väldigt små. När 

sjukdomen blir mer utbredd får den drabbade det allt lättare att bli andfådd för minsta lilla 

ansträngning (Arbetsmiljöverket, u.å).   

Detta beror på att lungorna gradvis stelnar och tappar sin respiratoriska förmåga när mer och 

mer kvartspartiklar samlas i lungblåsorna till dess att man praktiskt taget kvävs (Danielsson, 

2017).    

Det har även påvisats att exponering av stendamm med kvartspartiklar bidrar till andra 

sjukdomar med dödlig utgång så som lungcancer och KOL, även hjärtat påverkas vilket bidrar 

till en större risk för hjärtinfarkt (Albin, Gustavsson, Johanson, & Lewné, 2017). 

Inflammationen i lungblåsorna som orsakas av respirabelt kvartsdamm bidrar till att cancer i 

lungorna kan utvecklas visar genotoxiska studier, men det finns inga studier på att det krävs 

silikos för att utveckla cancer. Kvartspartiklar i det respirabla kvartsdammet som precis blivit 

delade ökar risken för både silikos och lungcancer jämfört med kvartspartiklar som är 

föråldrade (Staaf & Walding, 2017). 

När det gäller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) finns inga studier gjorda på hur stor 

risken är att utveckla den sjukdomen när det gäller exponering av stendamm. Mängden 

inhalerbart stendamm och vilken typ av stendamm som personen utsätts för spelar sannolikt 

en stor roll för risken att drabbas, kunskapen inom detta område är dock så pass bristfällig att 

inget kan sägas med säkerhet. Det som kan sägas med säkerhet är att rökare löper en mycket 

större risk att drabbas av KOL än icke-rökare (Björ, Stjernbrandt, & Järvholm, 2015). 
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Risken för att få en sjukdom på grund av stendamm beror på hur ofta och hur mycket 

exponeringen av stendamm en människa utsätts för. Enligt ett dokument från US OSHA som 

Svensk Yrkes- och Miljöhygienisk Föreningen (SYMF) använt i en skrivelse till 

Arbetsmiljöverket, när det var på tal om en sänkning av gränsvärdet för respirabelt 

kvartsdamm, kan en ungefärlig riskbedömning göras för hur många personer som dör på 

grund av kvartsdamm. Genom en teoretisk beräkning visar det sig att exponering under 45 år 

med ett gränsvärde på 0,1 mg/m3 bidrar till mellan 135 till 178 per 1000 arbetstagare som dör 

i någon av sjukdomarna som orsakas av respirabelt kvartsdamm (Occupational Safety and 

Health Administration, 2013). Arbetsmiljöverket har arbetat fram en konsekvensbeskrivning 

för olika miljöhälsoskadliga ämnen, där kan utläsas att ungefär 200 000 arbetande personer 

beräknas att exponeras för respirabelt kvartsdamm i olika näringsgrenar i Sverige. 

Byggverksamheten, där väg och anläggningsarbeten ingår, har flest antal arbetstagare i de 

olika näringsgrenarna som utsätts för respirabelt kvartsdamm, ungefär 80 000 arbetstagare 

(Staaf & Walding, 2017). 

För att upptäcka och motverka skador på lungor och hjärta ska personer som exponeras av 

respirabelt kvartsdamm göra medicinska kontroller med ett intervall på 36 månader, räknat 

från den dag då arbetet påbörjas. Ansvaret för att medicinska kontroller genomförs ligger på 

arbetsgivaren, där ett tjänstbarhetsintyg ska skrivas ut som arbetsgivaren ska ta del av för att 

på så sätt veta att hälsan för personen i fråga inte påverkas negativt av arbetet.  

Vid en medicinsk kontroll ska läkaren ta reda på sjukdomshistoria och vilka arbeten aktuell 

person har arbetat med, för att på så sätt skapa en sammanställning för rätt diagnostik. Även 

spirometri ingår i undersökningen. Lungröntgen ska göras under den tredje kontrollen om 

läkaren inte anser att den behöver göras tidigare (Arbetsmiljöverket, 2015). 
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Bilden visar 

vilken storlek på 

partiklarna som är 

skadliga för 

människans 

lungor när det 

gäller 

dammpartiklar. 

Källa: Racoon 

Miljöfilter AB 

 Skyddsutrustning 

Andningsskydd bör användas när det finns skadliga föroreningar i luften eller då det finns risk 

för syrebrist. Föroreningar förekommer i form av damm, rök, aerosoler, fibrer, gas eller 

ånga. Andningsskydd kan delas upp i filterskydd som filtrerar luften runt 

om och andningsapparater som bidrar med ren luft från exempelvis en tryckluftsbehållare. I 

vilka situationer som vilket skydd ska användas bestäms utifrån en kartläggning av de 

farliga föroreningar som kan förekomma vid aktuell arbetsplats. Innan användning av 

andningsskydd bör berörda arbetstagare utbildas för det aktuella andningsskyddet som ska 

användas. Varför skyddet ska användas, hur det ska sitta när det sitter bra, vad felaktig 

användning innebär och hur skyddet ska underhållas. Ett andningsskydds ”skyddsfaktor” är 

ett mått på hur mycket skyddet sänker halten farliga partiklar i luften som inandas. 

Skyddsfaktor 1000 innebär exempelvis att halten farliga partiklar sänks 1000 gånger, 0.1 

mg/m³ kvarts skulle genom filtret alltså sjunka till 0,0001 mg/m³. Undersökningar har visat att 

om du på en 8 timmars arbetsdag avlägsnar filtret i endast 5 minuter medan du vistas i den 

farliga miljön så sjunker skyddsfaktorn till 10 % av det ursprungliga. Detsamma gäller om 

halvmask används och arbetstagaren har skägg eller skäggstubb, personer med skägg eller 

skäggstubb bör använda en heltäckande mask med huva och visir (Arbetsmiljöverket, 2018). 

Andningsskydd i form av hel- eller halvmask har en skyddsfaktor på mellan ca 500–1500 

medan ett enkelt filterskydd har en skyddsfaktor på ca 35. (Fjällström, Wängberg, & 

Christensson, 2009)  

Andningsskydd i form av hytt-/kabinfilter i olika arbetsmaskiner bör underhållas och ses efter 

så de inte förlorar effekt, instruktionerna kring filter och filterbyte bör följas noga. Vid byte av 

filter i arbetsmaskiner bör andningsskydd användas då många farliga partiklar kan frigöras 

från det smutsiga filtret. I de fall där maskiner saknar ventilation i hytt eller kabin bör förare 

använda ansiktsskydd i form av hel eller halvmask. 

Vid arbete från hytt bör hytten vara ventilerad och försedd med ett filter i klass F8, vid arbete 

med andningsmask bör filtret vara av klass P3 (Ventilationsfilter, 2012). 

 
                                                                                                                                       Figur 6 
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Enligt diagrammet som figur 7 visar, har ett F8 filter en partikelavskiljning mellan ungefär 77 

% till 95 % när storleken på partiklarna är skadliga för lungorna gällande damm. Filter som 

används för att rena luften från skadliga partiklar är uppbyggda av fibrer som partiklar 

krockar med och fastnar, ju finare fibrer desto mindre partiklar fångas upp. Partiklar som är 

lika drar sig till varandra, vilket innebär att partiklar som har fastnat i filtret kommer dra till 

sig partiklar som är lika vilket kallas Van der Waals kraft. Även tröghet och diffusion har en 

betydelse för att avskilja och rena luften från partiklar som uppkommer i stendamm 

(Ventilationsfilter, 2012). 

Arbetsmaskiner bör förses med riktig AC så att de även under de varmaste dagarna kan köra 

med hytten eller kabinen stängd. Utöver det bör det finnas en rutin för byte av filter i AC och 

även rutiner vad gäller städning och dammtorkning av hytten (Holmkvist, 2018). 

 

 

                                                                                                                       Figur 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För hel- och halvtäckande masker finns det tre olika filter, där de klassas i olika 

avskiljningsgrader för partiklar, som kan användas för olika behov inom olika branscher. 

Filter P1 har en avskiljningsgrad på 80 % av föroreningar i fast eller flytande form men bör 

inte användas vid hantering av material som är radioaktivt, cancerframkallande eller giftiga, 

medan filter P2 har en avskiljningsgrad på 94 % av föroreningar i fast eller flytande form som 

är giftigt. Filter P3 som rekommenderas att användas vid arbete när kvartsdamm förekommer 

har en avskiljningsgrad på 99,95 % av föroreningar i både fast och flytande form som kan 

innehålla alla sorters föroreningar (Fjällström, Wängberg, & Christensson, 2009). 

  

Bilden visar hur 

mycket och vilka 

storlekar på 

partiklar som 

hyttfilter till 

maskiner renar. 

Källa: Racoon 

Miljöfilter AB 

Figur 7 

Bilden visar exempel på hel- 

och halvtäckande 

andningsmask där P3 filter 

passar. 

Källa: IVL Svenska 

Miljöinstitutet. 
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Utöver andningsskydd finns även andra åtgärder för att skydda sig mot och förbygga 

kvartsdamm. De enklare sätten är att vattna eller damm-binda kvartshaltigt material så att det 

uppstår minimalt med damm vid hantering av materialet. Borrar och handhållna maskiner som 

skapar koncentrerat kvartsdamm kan även kapslas in och förses med lokal bevattning och 

ventilation, alternativt kan de förses med dammsugare. På så vis får dammet ingen chans att 

sprida sig. Regelbunden städning kan även minska nivåerna av kvartsdamm, detta då gammalt 

damm inte får chansen att virvla upp och spridas igen. Ett kanske svårare sätt att förebygga 

förekomsten av kvartsdamm är att i största möjliga mån använda sig av kvartsfritt material 

(Prevent, u.å) 

 
Figur 9 Figuren visar två bilder där samma material kapas med samma klinga. Bilden till vänster visar kapning 

med endast andningsskydd, ett andningsskydd som dessutom inte är person anpassat så det ger nästintill ingen 

effekt, vilket illustrerar verkligheten i många fall. Bilden till höger visar istället kapning där en dammsugare 

kopplas direkt på kapen, då blir mängden fritt damm så pass liten att andningsskydd inte ens behövs. 

Källa: Hilti.se 

 

Angående kvartsfritt material så är det i just byggbranschen, där varje material är tillfälligt, 

svårt att motivera användningen av det. Det material som finns i den närmaste täkten är det 

som är motiverat att använda i projektet. Det går inte att motivera varken tidsmässigt, 

miljömässigt eller ekonomiskt att hämta material i en täkt som ligger längre bort bara för att 

det är kvartsfritt (Bjuhr & Hjalmarsson, 2019).  
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3 Genomförande 

Arbetet inleddes med en omfattande informationshämtning om såväl kvarts, dess 

hälsoeffekter och egenskaper, som information om kvartsförebyggande åtgärder och hur man 

mäter kvartsnivåer. Främst genom kvantitativa metoder så som att hämta informationen från 

webbsidor men även genom kvalitativa metoder i form av semistrukturerade intervjuer med 

personal vid Skanskas kontor i Borlänge. Mycket av informationen om kvarts påverkan på 

människan hämtades från dokument som erhölls direkt ifrån Karolinska Institutet. 

Informationshämtningen angående riskbedömning och arbetsberedningar gjordes i form av 

genomgångar av Skanskas mallar för de båda dokumenten samt genom den information som 

finns att hämta på arbetsmiljöverket. Genom att närvara vid framtagandet av en 

arbetsberedning där krossat stenmaterial skulle användas, kunde frågor ställas för att samla 

mer information till rapporten. 

Hämtning av information rörande hur arbetsledning informerar personal och andra som vistas 

på byggarbetsplatser där kvarts kan förekomma skedde genom två intervjuer. Dels en intervju 

med Ulf Bjuhr och Daniel Hjalmarsson, Projektchef vid Skanska väg och anläggning 

Borlänge respektive Hälsa och Säkerhetsledare distrikt Bergslagen (Bilaga 2). Den andra 

intervjun med Anders Hedman, Produktionschef vid Skanska väg och anläggning Borlänge 

(Bilaga 3). I intervjuerna ställdes öppna frågor om hur arbetsledningen informeras och 

informerar om kvarts vad gäller utbildningar, farlighet, skyddsutrustning och 

riskbedömningar. Svaren som berörda personer svarade på de ställda frågorna 

dokumenterades direkt med hjälp av dator. 

Fortsättningsvis gjordes en kvantitativ informationshämtning om hur anställda hos Skanska 

upplever arbetsmiljön angående kvartsdamm. Den gjordes i form av en enkätundersökning 

där deltagarna fick redogöra för huruvida de kände till hälsoeffekterna som kvarts kan 

innebära, om de kände sig påverkade i sitt arbete samt hur och om de vanligtvis skyddar sig 

mot kvartsdamm, se bilaga 1. 

Framställandet av frågeformulären som används under intervjuer och enkätundersökningen 

upprättades genom att först inhämta information via olika internetsidor om berör ämnet i 

rapporten, sedan har kvalitativa frågor upprättats för att en intervju och en enkätundersökning 

ska kunna genomföras. Enkätundersökningen upprättades på Google Drive, där en färdig mall 

fylldes i med kvalitativa frågor. Enkäten gick sedan ut till samtliga anställda vid Skanska väg 

och anläggning region mitt via mejl, alla enkätsvar var anonyma. Frågorna på enkäten kunde 

besvaras med flera svar även då det enbart var en-svars frågor. Var flera svar i-klickade så 

fick det svar som anses som mest troligt, baserat på andra svar, vara det riktiga svaret. 

Enkätsvaren sammanställdes i diagram och låg, tillsammans med teoridelen och intervjuerna, 

till grund för resultatet och guiden. Guiden togs fram som ett eget kapitel som, i form av ett 

enskilt dokument, enkelt skulle kunna ligga till grund för det kvartsförebyggande arbetet på 

en arbetsplats där risken att drabbas för kvarts är hög. 
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4 Resultat 

 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen som gjordes internt på Skanska fick totalt 62 enskilda svar spridda över 

hela region mitt, alltså Mellansverige. De informativa frågorna gällande deltagarnas 

yrkesroller och ålder gav svar enligt följande diagram: 

 

 
*Till “Arbetsledning” räknas de som antas vara på plats ute i produktionen, alltså arbetsledare, platschefer och mättekniker. 

**Yrkesarbetare innefattar personer som kör maskiner och jobbar som ”spadgubbe” eller anläggare. 
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 Hur bra informeras arbetstagare på Skanska? 

Enligt enkäten som Skanskas personal svarade på, känner de flesta till vad kvarts i stendamm 

är och vad för hälsoeffekter på kroppen kvarts medför. Åldern på de som svarat nej på dessa 

två frågor har ett stort intervall, både unga och gamla.  

Av de arbetstagare som svarat ”Nej” på båda frågorna är 3 yrkesarbetare. 
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På enkätfrågorna som gäller om arbetstagaren informeras tillräckligt om stendamm och hur 

ofta, säger sig 24 deltagare att de inte får tillräcklig information. Av de 38 deltagare som 

svarat ”Ja” informeras 32 av de en eller fler gånger per projekt medan 6 uppger att de endast 

har fått information vid anställning. 
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 Hur upplevs arbetsmiljön? 

Enkäten visar att hälften av deltagarna upplever att de utsätts för kvartshaltigt damm i sitt 

arbete. Värt att notera är att av de 31 som svarade ”vet inte” och ”nej” så är endast 3 

yrkesarbetare. De som svarade ”ja” är till huvuddel yrkesarbetare och arbetsledning. 

 

 
 

16 deltagare har känt sig påverkade av stendamm i sitt arbete, alltså en halvering jämfört med 

hur många som utsätts för dammet. 

  



Högskolan Dalarna 

 
17 

Av de 16 deltagare som svarade ”Ja” på frågan om de har känt eller känner sig påverkade av 

stendamm i sitt arbete, är det 6 yrkesarbetare och en person i arbetsledningen som känner sig 

påverkade av stendamm minst en gång i veckan. Varav 3 som känner sig påverkade av 

stendamm varje dag. De andra 9 upplever att de påverkas mindre än en gång per vecka. 

 

 
 

Arbetstagare som anser att det inte går att undvika stendamm är 7 yrkesarbetare, samtidigt 

säger 54 arbetstagare att de försöker undvika stendamm.  
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41 enkätsdeltagare uppger att det finns personlig skyddsutrustning mot stendamm men endast 

27 använder den konsekvent. Största anledningarna till att den inte används är att den är 

obekväm eller svårtillgänglig samt att det anses tillräckligt att försöka undvika synligt damm. 
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Anställda på Skanska AB får information om damm genom utbildning, Kort Information om 

Säkerhet (KIS), som framförs i form av en kort diskussionsväckande PowerPoint. De 

anställda ska efter utbildningens slut vara medvetna om hälsoeffekterna av exponering av 

damm uppger Daniel Hjalmarsson i en intervju (Bjuhr & Hjalmarsson, 2019). I en intervju 

med Anders Hedman framkommer det att utbildning om exponering av damm finns också 

som en e-Learning vilket betyder att den utförs via dator (Hedman, 2019). 

 

Enligt Karlsson & Christensson så är informationen på dagens byggen bristfällig. De 

informationskampanjer som gick under 70 och 80 talet har hamnat i skymundan och glömts 

bort. Det i kombination med dagens byggteknik och höga tempo på byggena sägs resultera i 

att arbetsmiljön hamnar i andra hand och att dammhalterna i många fall blir större. Ett annat 

problem som framkommit vid mätningar av kvarts är att det ofta är svårt att uppskatta 

dammhalten i den omgivande luften (Karlsson & Christensson, 2008). Det farliga dammet är 

som tidigare nämnt osynligt för ögat och farligt damm kan därför uppfattas som ofarlig luft. 

 

Tas både enkäten och Karlsson & Christenssons påstående i beaktande så resulterar det i att 

en bättre information angående kvartsdamm på byggen är efterfrågad.   
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Bilden visar ett utdrag från en riskbedömning som Skanska AB har gjort på ett väg- och 

anläggningsjobb. Källa: Skanska AB 

 Riskbedömning 

Riskmoment som hamnar i den röda eller gula sektionen i en riskbedömning, beskrivs i 

kapitel 2.3, ska åtgärdas för att konsekvensen eller sannolikheten ska få ett mindre värde. 

Vilket innebär att riskanalysen efter åtgärd då ska hamna i den gröna sektionen. Undantag 

finns då till exempel åtgärder har vidtagits så att sannolikheten är 1 men konsekvensen är 5, 

dödsfall inträffar men sannolikheten är ”Mycket osannolik”, hamnar riskanalysen i den gula 

sektionen. Nedan i figur 10 visas två exempel på åtgärder för att minska risken för exponering 

av damm. 
 

 
Figur 10  

 

 

Ny riskbedömning görs inför varje nyetablerad arbetsplats då en Arbetsmiljöplan måste 

upprättas innan något arbete startar, denna ska följas under hela arbetets gång. Genom att 

lägga upp alla dokument, där bland annat riskbedömningen ingår, på Skanskas databas har 

alla i arbetsledningen och kontorspersonal full koll på vilka dokument som finns och vilka 

som saknas. Utöver riskbedömningen görs arbetsberedningar för varje risk som hamnar i det 

gula eller röda området, arbetsberedningen är till för att fördjupa arbetsmiljöarbetet kring 

varje risk och ta fram specifika åtgärder. Ute på arbetsplatsen så hålls det även dagliga 

säkerhetsmöten där farliga moment under dagen checkas av (Bjuhr & Hjalmarsson, 2019). 

Startmötet, som ska hållas innan bygget startar på en nyetablerad arbetsplats, ska innehålla en 

punkt där riskbedömningen presenteras och alla inblandade i projektet har möjlighet att ställa 

frågor om riskerna. Risker med damm finns inte alltid med i riskbedömningen då utemiljön 

anses ”fuktig/blöt”, som exempelvis vintertid då snön ligger som ett täcke över fuktiga 

grushögar. Projektets omfattning påverkar också om det är risk för damm, är det arbete med 

enbart matjord och inte något krossat material som grus eller kapning av sten med i projektet 

finns inte heller någon riskbedömning för damm. Arbetstagare på projektet har 

riskbedömningen tillgänglig via internet eller på anslagstavlan vid etableringen på 

arbetsplatsen berättar Anders Hedman, produktionschef på Skanska AB väg och anläggning i 

Borlänge, i en intervju (Hedman, 2019). 

Arbetsmiljöverket gör sällan kontroll i form av platsbesök när det gäller dokument som 

Arbetsmiljöplan där riskbedömningen ingår, då allt blivit digitaliserat kan Arbetsmiljöverket 

snabbt och smidigt kontrollera allt via internet (Bjuhr & Hjalmarsson, 2019).   
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 Mätning 

Skanska har två större mätningar i region Mellansverige, gällande kvarts i stendamm som 

används som referensmätningar när en riskbedömning ska göras. En av dessa två mätningar 

har gjorts i Örebro där ett projekt utförts som omfattar VA med serviser och en pumpstation. 

Syftet med denna mätning är att Skanska AB ska få en uppfattning om hur mycket damm, 

innehållande respirabelt kvarts, som arbetstagare exponeras för. Mätningen gjordes med 

personburen utrustning på två anläggningsarbetare, utrustningen bars en hel dag förutom på 

rasterna. Resultatet från mätningarna visar att anläggningsarbetarna exponerades av 0,03 

mg/m3 respektive 0,02 mg/m3 respirabelt kvarts, det hygieniska gränsvärdet ligger för 

närvarande på 0,1 mg/m3 respirabelt kvarts vilket innebär att exponeringen har varit under 

halva hygieniska gränsvärdet. Under mätningsdagen har dammhalten dock varit låg jämfört 

med vad som är normalt anser anläggningsarbetarna (Holmkvist, 2018).  

 

Mätningar gällande kvarts i stendamm görs inte ofta då de nästintill aldrig efterfrågas 

specifikt. Till riskbedömningen anses det som tidigare nämnt tillräckligt med en 

referensmätning och beställare har sällan några krav på damm. Undantaget är vid jobb åt 

trafikverket då det finns risk för att tredje man drabbas av dammet. Men då ställs krav på 

mängden damm som når tredje man snarare än att det ställs krav på någon mätning eller på 

hur stor del kvarts som tillåts i luften. Skanska vill dock vara ledande i branschen vad gäller 

arbetsmiljö och kollar därför nu mer och mer på hur mängden kvartsdamm kan sänkas i de 

olika moment som utförs. I och med detta så är det tänkt att en mätning ska ske vid ett 

vägbygge i Örebro under våren 2019. Där hoppas Skanska kunna få fram ny information om 

kvartsdamm vid arbeten i kallare temperaturer samt vid vissa specifika arbetsmoment som 

exempelvis vid kapning av sten med motorkap (Bjuhr & Hjalmarsson, 2019). 
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5 Guide 

Guiden är framtagen för två olika arbetsgrupper inom väg- och anläggningsprojekt. 

Det första kapitlet, 5.1, är framtaget till arbetsledningen där förslag till förbättrat 

arbete ska hjälpa arbetsledningen till att minimera exponeringen av stendamm för 

arbetstagare ute i projektet.  

 

Kapitel 5.2 är tänkt som kort och enkel information för arbetstagare ute i projektet om 

varje riskmoment vad gäller damm. Det är i sig ingen komplett information utan bara 

en sammanställning av åtgärder för att undvika exponering för kvarts i stendamm och 

det ska således endast användas som ett komplement till den information som alla på 

arbetsplatsen förhoppningsvis får inför projekt och inför olika riskmoment. Kapitlet 

kan i princip skrivas ut som det är, direkt ur denna rapport, och sättas upp på ett 

synligt ställe på arbetsplatsen där det är lätt att ”råka” läsa den. Exempelvis i 

fikarummet eller på insidan av toalettdörren. 
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 Arbetsledning 

Vid projektering av ett nytt projekt bör riskmoment där krossat stenmaterial används, 

alltid analyseras i riskbedömningen då varken väder eller årstid kan anses eliminera 

dammet. Det går inte att i projekteringsskedet förutse om utomhusmiljön kommer att 

vara fuktig eller torr och stenmaterial dammar även vintertid. Väta från regn och snö 

garanterar heller inte att det krossade materialet blir fuktigt längst inuti materialhögen 

eller i täkten. Möjligtvis kan sannolikheten att krossat material ska damma under 

blöta/fuktiga perioder sänkas men den kan inte räknas bort helt. 

 

Ny arbetsberedning angående damm ska utarbetas inför varje projekt som ska starta, 

då omständigheter ser olika ut för olika projekt. Vidare bör arbetsberedningarna ledas 

bort från personlig skyddsutrustning och endast rekommendera det som sista utväg då 

många uppger att den är lätt att glömma och för jobbig att använda. Istället borde mer 

fokus läggas på arbetet med att förhindra damm från att över huvud taget spridas. 

Inköp av stenmaterial där storlek har betydelse, kantsten och plattor till exempel, bör 

beräknas och anpassas med största noggrannhet för att minimera kapning då det kan 

minimera spridning av stendamm. 

 

Information vid projektets startmöte bör alltid ta upp riskerna angående exponering av 

stendamm då sannolikheten finns att krossat material kommer att damma. Vid 

startmötet är alla inblandade partner samlade vilket innebär att informationen får 

största möjliga spridning. Underentreprenörer och eventuell annan personal som 

kommer in under projektets gång bör få ta del av samma information. 

 

Anställda på Skanska som ska vistas på arbetsplatsen bör alltid genomgå en utbildning 

angående hälsoeffekter vid exponering av stendamm, samt en utbildning om hur 

ansiktsmasker ska användas och underhållas. Dessa utbildningar bör upprepas med 

jämna mellanrum och bör vara fysiska träffar så att alla inblandade kan diskutera och 

ställa frågor för att få bästa resultat av utbildningen. En E-learning är lätt att klicka sig 

igenom utan att ta till sig informationen. 

 

Vid speciella riskmoment så som slipning, borrning och kapning bör andningsskydd 

alltid användas. Dessa andningsskydd bör vara personliga och anpassade efter den 

som ska använda sig av det. Alla som på något sätt utsätts för dammiga moment under 

större delen av projektet bör således ha provat ut och fått ett personligt andningsskydd 

med P3 filter samt tillhörande utbildning för hur andningsskyddet används på rätt sätt. 

Arbetstagare som framför maskiner med hytt ska kunna kontrollera kupéfilter, dels att 

rätt filter används och att filtret är bytt inom rätt intervall. 

 

Ovanstående åtgärder och krav bör även gälla alla underentreprenörer som kommer att 

vistas på arbetsplatsen och därmed utsättas för damm. 
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 Allmän info på arbetsplatsen 

Vid arbetsmoment som beskrivs nedan är sannolikheten stor att damm bildas, vilket är 

hälsoskadligt vid exponering. Åtgärdsförslag finns under varje arbetsmoment och 

riktas enbart till hur arbetstagare skyddar sig mot exponering av stendamm vid väg- 

och anläggningsarbeten. 

 

Lossning av krossat bergmaterial 

 
Åtgärder: 

 Arbetstagare bör inte befinna sig i närheten av lastbil som lossar krossat 

bergmaterial. 

 Vattna om materialet är torrt och dammar mycket. 

 Använd andningsskydd om vistelse i närheten av lastbil är ett måste trotts att 

materialet dammar. 

 Högar med krossat bergmaterial bör täckas om risk för dammspridning kan 

förekomma vid blåsigt väder. 
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Packning 

  
Åtgärder: 

 Vattning bör ske om materialet eller vädret är torrt, då är sannolikheten stor för 

dammbildning. 

 Använd andningsskydd om vattning inte är tillräckligt för att förhindra 

dammbildning eller om vattning inte är möjligt. 

 Fjärrstyrd ”padda” kan vara ett alternativ till andningsskydd då vattning inte är 

möjligt att använda. 

 Vid vältning av krossat bergmaterial skall arbetstagare tillse att rätt filtertyp för 

kupén finns monterat och är bytt inom rätt intervall. 

 

Kapning (Bilden visar med vinkelslip men samma princip gäller stenkap) 

/Handborrning/Slipning 

  
Åtgärder: 

 Andningsskydd bör användas vid all bearbetning av stenmaterial. 

 Kapmaskinen/Borrmaskinen/Slipmaskinen bör, om möjligt, lämpligen vara 

kopplad till en dammsugare eller vara av en modell som tillåter att vatten 

kopplas till den. 
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Borrning (Sondering, Pålning) 

  
Åtgärder: 

 Maskiner som utför borrning eller pålning är ofta fjärrstyrda eller självgående 

och vistelse i närheten bör helt enkelt undvikas i största möjliga mån. 

 Borriggar bör använda dammpåsar som samlar upp dammet, dessa ska bytas 

vid behov. 

 Andningsskydd bör användas då vistelse intill maskin som utför pålning eller 

borrning är ett måste. 

 

Lastmaskiner/Grävmaskiner 

  
Åtgärder: 

 Vattning bör ske om materialet eller vädret är torrt, då är sannolikheten stor för 

dammbildning. 

 Använd andningsskydd om vattning inte är möjligt. 

 Förare tillser att rätt filtertyp för kupén finns monterat och är bytt inom rätt 

intervall. 
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6 Diskussion 

 Resultatdiskussion  

Enkät 

Enkäten som skickades ut till Region Mitt besvarades av 62 anställda på Skanska AB, varav 

21 har tjänster som innebär kontorsjobb där de inte utsätts för stendamm. För att få en bättre 

uppfattning om hur omfattande exponering av stendamm är, skulle fler yrkesarbetare fått 

svara på enkäten då de är värst exponerade för stendamm i sitt arbete. Enbart 14 yrkesarbetare 

svarade på enkäten vilket kan anses som ett lågt antal men att beakta är att Skanska inte har så 

många yrkesarbetare anställda, istället tas underentreprenörer ofta in för att utföra jobben. 

De flesta som svarade på enkäten vet vad kvarts i stendamm är och vad hälsoeffekterna kan 

bli men 7 av de svarande vet inte något om det. 3 av dessa 7 är yrkesarbetare som inte känner 

till att det är skadligt att exponeras av stendamm, varav 1 av dessa 3 säger att information ges 

flera gånger under ett projekt. Visserligen är antalet deltagare i underkant för att dra några 

definitiva slutsatser men 3 av 14, alltså omkring 20 % av yrkesarbetarna, känner inte till hur 

skadligt kvarts i stendamm är. Informationen som ges inför och under ett projekt angående 

kvartsdamm borde bli bättre och enklare att förstå, då hela 18 arbetstagare som kan utsättas 

för stendamm i sitt arbete tycker att de inte får tillräckligt med information. För att kunna 

förbättra informationen om stendamm borde KIS-utbildning utföras mer konsekvent där 

arbetstagare får chansen att ställa frågor och diskutera med varandra för att bli mer medvetna 

om riskerna med respirabelt kvartsdamm. Tips och idéer från arbetstagare kan hjälpa 

medarbetare med att skydda sig mot stendamm på ett enkelt och effektivt sätt, hjälps alla åt 

kan arbetsmiljön bli bättre och bättre med tiden. 

 

32 enkätsdeltagare anser sig utsättas för stendamm innehållande kvarts medan 7 deltagare 

uppger att de inte vet, dessa 7 är troligtvis osäkra om de utsätts för stendamm eller inte då 

vissa har svarat att de vet vad kvarts i stendamm är. De som känt sig påverkade av stendamm 

är 16st men 4 av dessa har samtidigt svarat att de inte utsätts för stendamm, vi får anta att de 

har känt sig påverkade av stendamm i arbetet på något sätt eller så har de bara tryckt fel. Av 

de som känt sig påverkade är det 7st som känt sig påverkade minst en gång i veckan medan 

9st känt sig påverkade mindre än en gång i veckan. De flesta som deltagit i 

enkätundersökningen, 54st, försöker undvika stendamm vid olika sorters arbetsmoment som 

orsakar stendamm. Det som är intressant är att de 7 som anser att det inte går att undvika 

stendamm är alla yrkesarbetare. Av dessa 7 är det 5st som säger att det inte finns eller att de 

inte vet om det finns personlig skyddsutrustning. Det framgår inte i enkäten om de 5 

arbetstagarna har frågat någon i arbetsledningen om det finns personligt skydd eller om det 

enbart finns engångsmasker att tillgå. Alla arbetstagare på en arbetsplats där stendamm kan 

förekomma ska ha tillgång till en personlig andningsmask för att kunna skydda sig vid behov.  

När dammigt arbete förekommer, säger 3 yrkesarbetare att de inte använder personlig 

skyddsutrustning då de saknar sådan. De arbetstagare som skulle behöva använda 

andningsmask för att kunna skydda sig mot stendamm anser att det är för jobbigt att ta fram 

samt att det blir varmt och tungt att andas vid användning. Några anser att det räcker med att 

man har vinden i ryggen för att slippa få i sig stendamm, men då det synliga stendammet 

försvunnit kan man inte vara säker på att de farliga partiklarna har försvunnit. Eftersom det 

respirabla kvartsdammet inte syns kan det fortfarande finnas kvar i luften när arbetstagaren 

går fram till det lossade stenmaterialet. 
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Riskbedömning 

Riskbedömningen är ett väldigt bra verktyg som blir väldigt användbart när det gäller att 

identifiera, bedöma och åtgärda risker. I de fall vi sett med risker kring damm verkar 

riskbedömningen dock överskatta innebörden av de åtgärder som presenteras. Exempelvis i 

den figur som är bifogad i kapitel 4.4 så ges åtgärderna: använd personlig skyddsutrustning 

och dammbindningsutrustning och dessa sänker då sannolikheten för risken från en trea 

respektive en fyra till ettor. Användning av dammbindningsutrustning eller enkel vattning kan 

sänka sannolikheten så mycket såvida det är möjligt att genomföra korrekt men det är inget 

som bör antas vara möjligt under hela projektet. Vad gäller personlig skyddsutrustning kan 

det inte anses rimligt att den sänker sannolikheten så mycket om man vet hur många som 

struntar i att använda den. Vidare så visar enkäten att det i många fall inte finns någon 

personlig skyddsutrustning att tillgå, alternativt vet man inte var den förvaras. Enkäten 

specificerar inte vilken typ av skyddsrustning som finns men tar man även i beaktande att 

vanliga engångsfilter ger ett nästan obetydligt skydd mot kvarts så är det förmodligen flera av 

de som använder andningsskydd som ändå utsätts för större mängder kvarts. 

 

Taget från kapitel 5: 

”Vid projektering av ett nytt vägprojekt bör riskmoment där krossat stenmaterial används, 

alltid analyseras i riskbedömningen då varken väder eller årstid kan anses eliminera dammet. 

Det går inte att i projekteringsskedet förutse om utomhusmiljön kommer att vara fuktig eller 

torr och stenmaterial dammar även vintertid. Väta från regn och snö garanterar heller inte att 

det krossade materialet blir fuktigt längst inuti materialhögen eller i täkten. Möjligtvis kan 

sannolikheten att krossat material ska damma under blöta/fuktiga perioder sänkas men den 

kan inte räknas bort helt.” 

 

Personliga andningsskydd bör alltid vara just det, personliga. Enkäten och denna rapport har 

inte gått djupare i huruvida den skyddsutrustning som erbjuds är personlig eller ej, men 

utifrån den information vi har samlat om andningsskydd och masker så kan vi konstatera att 

andningsskydd alltid bör vara personligt utprovade och formade efter den som ska använda 

dem. Görs inte detta förlorar masken cirka 90 % av det ursprungliga skyddet. Vidare bör alla 

som använder andningsskydd förses med den kunskap som är nödvändig för att använda 

skyddet på rätt sätt. Exempelvis upplysas om hur skyddet påverkas av skäggstubb samt hur 

man ska underhålla det för att behålla de skyddande egenskaperna. 

 

Arbetsberedningar, som tidigare nämnts, används för att ta fram åtgärder mot de risker som 

identifieras i riskbedömningen och bör utformas på ett konsekvent sätt så att de är enkla att 

känna igen och förstå från projekt till projekt oavsett vem som har fyllt i dem. Vi har inte lagt 

något större fokus vid arbetsberedningar i det här arbetet och har därför inte heller skrivit 

något speciellt om de i vare sig teori eller resultat. Däremot fick vi vid ett tillfälle närvara då 

en arbetsberedning för arbete med krossat material skulle tas fram på Skanska. Vad vi då 

kunde se var att det, trots att det fanns en framtagen mall som alla skulle använda, fanns en 

hel del frågetecken kring hur mallen skulle fyllas i och vad de olika rubrikerna betydde. 

Allting börjar med projektering och vill man förbättra arbetsmiljön ute på arbetsplatserna 

gäller det att arbetsmiljöarbetet fungerar i projekteringen först och främst. Alla som arbetar 

med arbetsberedningar bör således få ta del av en likvärdig utbildning eller information som 

enkelt klargör för hur arbetsberedningen ska fyllas i, dels för att klara ut eventuella 

frågetecknen om mallen men även för att som tidigare nämnt få arbetsberedningar som är 

enkla att känna igen och förstå från projekt till projekt. 
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Mätning 

Skanska AB i Region Mitt har två större mätningar som de utgår ifrån när riskbedömningar 

ska göras, båda är gjorda på sommaren då det varit varmt och uppehåll. Det var tänkt att en 

mätning i Örebro skulle göras i slutet på mars 2019, för att fånga upp moment, där stendamm 

med respirabelt kvarts bildas, som ännu inte finns dokumenterade. Tanken var även att mäta 

respirabelt kvarts när det är minusgrader. Nu blev denna mätning flyttad på grund av 

sjukskrivning och återbud från IVL och tyvärr har inget nytt datum bestämts för att utföra 

mätningen, dessutom har momenten som ska mätas blivit klart i det första projektet. Det finns 

ännu ett projekt i Örebro som har momenten kvar men då kommer mätning att ske utan 

minusgrader. Det var även meningen att vi skulle få närvara vid mätningen för att få en 

förståelse för hur en mätning går till och för att få mer fakta till rapporten vilket tyvärr inte 

gick när det blev som det blev. 

 

Det borde göras minst en vintermätning där ett flertal moment som bildar stendamm bör ingå, 

detta för att se om stendammet beter sig annorlunda och om mängden respirabelt kvarts blir 

mer eller mindre när det är minusgrader. Påverkar snö ett väg- eller anläggningsarbete positivt 

eller negativt när det gäller stendamm och blir arbetstagarna mindre försiktiga då det är blött 

på grushögar och mark, detta är frågor som borde undersökas noggrannare. Ofta är högar med 

krossat material torra i mitten, vilket kan leda till att det bildas damm som arbetstagaren inte 

är beredd på. Ett annat förslag är att undersöka hur sakta de respirabla kvartspartiklarna 

sjunker till marken jämfört med synligt stendamm. Finns det anledning att behöva vara mer 

försiktig när man närmar sig en nyligen lossad grushög och hur länge borde man vänta är 

några frågor som dyker upp. Här är det också intressant att ta reda på huruvida respirabla 

kvartspartiklar sjunker fortare eller långsammare när det är minusgrader. 

 

Vidare bör mätningar på något sätt ”konkurrensfrias”. Eftersom det i dagsläget inte finns 

tillräckligt intresse från vare sig beställare eller myndigheter att få fram nya mätningar så 

måste företag ta resurser ur egen ficka om de vill gör kvartsmätningar. Därmed blir 

mätningarna en konkurrensfråga när företag, som vill genomföra mätningar och ligga i 

framkant vad gäller arbetsmiljö, måste lägga sig dyrare i budgivningen för att kunna 

finansiera sina mätningar. Alternativt så får de ta av sparade pengar men då blir det istället så 

att ett företag, exempelvis Skanska, ensamma får betala för att förbättra arbetsmiljön för alla 

företag inom branschen när resultat och slutsatser från Skanskas mätning får spridning. Istället 

borde mätningar efterfrågas i förfrågningsunderlaget för större jobb åt statligt ägda instanser 

så som exempelvis trafikverket, på så vis skulle alla företag tvingas att göra mätningar och 

kunskapen och medvetenheten kring kvarts skulle troligtvis öka markant. En annan, kanske 

mindre önskvärd, variant skulle kunna vara att subventionera kvartsmätningar för att på se vis 

göra det ekonomiskt försvarbart för motiverade företag att genomföra mätningar. 

  



Alfred Bengts, Mattias Orsén 

 
30 

 Guide 

Guiden tog vi fram som ett komplement för redan existerande information angående 

exponering av kvartsdamm. Första delen som har rubriken ”Arbetsledning” är tänkt som en 

hjälp för planering och projektering av ett projekt. Riskbedömningen, inköp när det gäller 

stenmaterial och behov av utbildning för de personer som ska arbeta i projektet är några 

exempel på delar som guiden kan vara nyttig för. Planerar arbetsledningen bra ökar 

möjligheten och chansen för att arbetstagare ska få en bättre arbetsmiljö. Andra delen som har 

rubriken ”Allmän info på arbetsplats” är tänkt att finnas tillgänglig i arbetsbodarna ute i 

projekten, uppsatt på anslagstavlan, vid matbordet eller på någon dörr. När arbetstagarna ser 

guiden ska de påminnas om att skydda sig mot stendamm, även nya arbetstagare eller 

besökare som inte har fått information om stendamm ska enkelt kunna se hur de kan skydda 

sig. Förhoppningar som vi har är att de anställda ställer krav på personligt andningsskydd och 

utbildning för att skydda sig rätt. Detta då det i grund och botten är upp till var och en att 

skydda sig, det går inte att tvinga någon att skydda sig men om arbetstagare är medvetna om 

riskerna och hur enkelt det ofta är att skydda sig så tror vi att mängden arbetstagare som 

faktiskt kräver och använder någon form av dammskydd kommer att öka.  

 

För att anställda ska kunna skydda sig rätt måste arbetsgivare se till att utbildningar sker i hur 

man hanterar andningsmasker och ser att rätt filter används i masker och maskiner. Alla 

anställda ska vara medvetna om att engångsmasker inte skyddar tillräckligt bra och att 

halvtäckande andningsmask inte ger fullt skydd då man har skägg/skäggstubb. När det gäller 

kupéfilter till maskiner så ska företag som hyr ut maskiner se till att rätt filter är monterat, 

men den som använder maskinen ska kunna kontrollera att rätt filter är monterat. 

Uppfattningen från vår sida är att maskinen levereras till projektet och behörig person hoppar 

in för att använda den, utan att kolla om det finns kupéfilter monterat. Användande av maskin 

med öppen dörr till kupén upplevs också vara vanligt då det är varmt ute, dessutom vill 

föraren av maskinen kunna kommunicera med arbetstagare intill maskinen. Fungerande AC är 

ett måste i maskiner för att förarna ska kunna arbeta utan att känna obehag av värmen, både 

från maskinen i sig och från utetemperaturen. När det gäller kommunikation med medarbetare 

intill maskinerna så kan telefon med hörsnäcka vara ett alternativ om tecken med hand och 

fingrar inte fungerar bra. 

 

Värt att notera är att guiden innehåller åtgärder för varje moment till extremfallet, i de flesta 

fall ger det ett tillräckligt skydd att vattna de ställen och för de moment där det finns risk för 

damm-bildning. Trots att det oftast går att vattna gäller det att man vet vilka åtgärder som 

gäller i de få fall då simpel vattning inte är möjlig eller tillräcklig för att förebygga 

dammbildning. 
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 Genomförandet & felkällor 

Genomförandet av arbetet var enligt en enkel metod, olika sorters informationshämtning som 

resulterade i en guide för hur man enkelt kan förebygga exponering för respirabelt 

kvartsdamm. Informationshämtningen utfördes till stor del genom att läsa olika webbsidor 

och PDF dokument som innehöll relevant information och denna typ av 

informationshämtning är ganska monoton och går inte direkt att göra annorlunda. Den 

informationshämtning som genomfördes i form av en enkät skulle dock kunna gå att slipa på 

om man skulle välja att göra om det här arbetet. Det skulle vara intressant för resultatet att 

djupgräva i de anställdas kunskap kring vilken typ av andningsskydd som används samt vilket 

slags filter som används i både ansiktsskydd och maskiners ventilation. Ett annat 

utvecklingsområde för enkäten skulle vara att få med fler yrkesarbetare samt att få ut den till 

fler företag än Skanska. Detta skulle även kunna betraktas som en felkälla i arbetet då man 

missar en stor del av bredden i branschen genom att endast inrikta sig på ett företag. Det 

skulle även vara intressant att få ut enkäten till fler deltagare över lag då 62st är i underkant 

om man vill få fram resultat som kan betraktas som trovärdiga. En annan felkälla med enkäten 

är att det gick att klicka i flera alternativ på varje fråga vilket gjorde att det i vissa svar var 

flera alternativ i-klickade på en-svars frågor. Eftersom det är människor som svarar på 

enkäten kan den mänskliga faktorn anses vara en felkälla. Det kan vara missuppfattningar, 

olika tankar och åsikter hos de personer som vi intervjuat och de personer som svarat på 

enkäten. Detta kan även vara anledningen till att vissa har klickat i två svar på samma fråga 

där det egentligen enbart ska vara ett svar i enkäten. 

 

En annan del i genomförandet som kan ses som lite av en felkälla är avsnitten om mätningar. 

Meningen var att vi skulle närvara vid minst en mätning under arbetets gång men det fick vi 

inte möjlighet till då Skanskas mätning inte blev av och företagshälsovården krävde en 

utbildning som vi inte kunde få. I och med detta är all information om mätningar tyvärr 

hämtad från tidigare exempel och källor som vi hittat online istället för att komma från en 

mätning som vi själva varit med och genomfört.   
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 Förslag till fortsatt arbete 

En av slutsatserna av denna rapport är att mer information till anställda inom Skanska AB 

behövs gällande kvarts i stendamm. Enligt enkäten är det många som inte har fått tillräckligt 

med information, både vad hälsoeffekterna kan bli och hur man skyddar sig. Detta verkar 

gälla arbetstagare överlag som jobbar inom byggsektorn i Sverige. När vi har sökt information 

om kvarts i stendamm påtalar flera personer som jobbar med arbetsmiljö och hälsa att 

kunskapen om stendamm har blivit sämre. Farhågorna är att antalet fall av silikos kommer att 

öka igen på sikt på grund av dagens bristande informationsspridning. Det antal fall av silikos 

som påträffas idag kan ses som ett resultat av den informationskampanj som drevs under 

slutet av 1900-talet då silikosen inte uppträder förens långt efter exponering. Om antalet 

påträffade fall av silikos kommer öka av dagens informationsspridning kommer således inte 

gå att urskilja förens om 10–30 år När den ökningen väl går att urskilja kommer det redan att 

vara försent för många exponerade. Detta visar att behovet av fler guider om hur man skyddar 

sig korrekt är stort. Guiderna ska vara anpassade för det arbete som utförs och bilder som 

används ska vara så pass informativa att vem som helst ska förstå hur faran uppstår och hur 

man skyddar sig.  

 

Alla vill inte använda andningsmasker men det borde ändå finnas tillgängligt för alla 

arbetstagare. Därför borde det undersökas om alla inom byggsektorn i Sverige har tillgång till 

personlig andningsmask, undersökningen skulle förhoppningsvis bidra till att både 

arbetsgivare och arbetstagare ökar kunskapen och ställer hårdare krav för att arbetsmiljön ska 

bli ännu bättre. 

 

En annan intressant undersökning vore att se om det hygieniska gränsvärdet för respirabelt 

kvarts skulle vara olika för olika näringsgrenar. Till exempel inom gruvindustrin, där det kan 

vara svårt att hålla lägre värden, kan gränsvärdet behållas till 0,1 mg/m3 men ute på väg- och 

anläggningsjobb skulle det kunna halveras. Detta för att det inom gruvindustrins stängda 

gångar redan krävs hög ventilation för att kunna hålla dagens gränsvärde medan det på väg 

och anläggningsarbeten där man är ”ute i det fria” och bygger, mycket enklare kan minska 

mängden kvarts till halva gränsvärdet. Att göra det skulle även innebära att det fåtal gånger 

som mängden kvarts, på grund av speciella moment, eventuellt överskrider dagens gränsvärde 

skulle få en mindre betydelse för arbetsmiljön i stort då medelvärdet för exponeringen 

fortfarande skulle minska. 

 

Vidare så skulle det vara intressant att titta närmare på arbetsmiljöverkets påstående om att 

”Undersökningar har visat att om du på en 8 timmars arbetsdag avlägsnar filtret i endast 5 

minuter medan du vistas i den farliga miljön så sjunker skyddsfaktorn till 10 % av det 

ursprungliga.”. Visserligen innebär en skyddsfaktor på 10 % av den ursprungliga fortfarande 

ett avsevärt dammskydd (se kapitel 2.5) men det verkar ändå vara en otroligt stor del av 

skyddsfaktorn som tappas på kort tid. Det skulle alltså vara intressant att kritiskt undersöka 

huruvida det stämmer och om det nu stämmer så skulle det även vara intressant att undersöka 

hur lång tid det skulle ta för skyddsfaktorn att sjunka till 1 %, 0,1 % eller ännu lägre. 
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Fortsatt arbete skulle kunna omfatta dessa punkter som uppkommit under arbetet med denna 

rapport. 

 Få till en mätning under vintertid. Blir resultatet annorlunda för respirabelt kvarts i 

vintermiljö? 

 Anpassade guider för respektive arbetsplats. 

 Inventering av vilka som har personlig andningsmask och vilka som behöver. 

 Utbilda de personer som gör arbetsberedningar, så att de vet hur den ska fyllas i under 

respektive rubrik. 

 Ta reda på hur länge respirabelt kvarts hänger kvar i luften innan det faller till marken. 

 Olika gränsvärden för respirabelt kvarts för olika näringsgrenar. 

 Kritiskt granska hur mycket skyddsfaktorn sjunker i relation till hur länge 

andningsskyddet är avlägsnat i en dammig miljö. 
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7 Slutsatser 

Viktiga slutsatser från detta examensarbete är: 

 Informationen har blivit sämre, nästan bortglömd, när det gäller kvarts i stendamm. 

Kampanjer som bedrevs under 1960- och 1970-talet har glömts bort, vilket är lätt hänt 

när information inte upprepas med jämna mellanrum. För att silikos inte ska bli vanligt 

igen måste mer information ges till arbetsgivare och arbetstagare, även upprepning är 

en viktig pusselbit. 

 Det enklaste sättet att minimera kvartsdammet är att vattna, dammbinda och/eller 

dammsuga det material man arbetar med samt genom att helt enkelt undvika att vistas 

i dammet. Går det av någon anledning inte så borde andningsskydd vara ett måste, då i 

form av hel eller halv andningsmask. 

 Användandet av personlig andningsmask är inte populärt då det blir varmt och jobbigt 

att andas under en längre användningstid. Ska det finnas någon större chans till och 

mening med att det används ska masken vara personligt utprövad. 

 Utbildning angående andningsmasker och vilka filter som ger bäst skydd mot 

respirabelt kvarts verkar vara obefintliga. Här måste arbetsgivaren ta sitt ansvar och 

utbilda personalen, vilket bör ske med jämna mellanrum för att bästa effekt ska 

uppnås. 

 Riskbedömningen som görs idag verkar fungera bra och fyller sin funktion, i 

riskbedömningen för väg och anläggning bör kvarts alltid finnas med som en risk och 

där bör åtgärden ”andningsskydd” inte överskattas. 

 Arbetsberedningen är en viktig del i den riskbedömning som ska utföras inför varje 

nyetablerad arbetsplats. Därför är det viktigt att den person som utarbetar 

arbetsberedningen är säker på vad som ska finnas vart. Rätt information under rätt 

rubrik. 

 När det gäller användandet av kvartsfria material så är det varken ekonomiskt eller 

miljömässigt försvarbart att leta täkter som kan leverera kvartsfria stenmaterial. 

 Viljan att sänka det hygieniska gränsvärdet av respirabelt kvarts till hälften, 0,05 

mg/m3, verkar inte vara intressant från Arbetsmiljöverkets sida trots påtryckningar 

från Svensk Yrkes- och Miljöhygienisk Föreningen (SYMF).  
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Bilaga 2 

Intervju Ulf Bjuhr och Daniel Hjalmarsson 
Ulf är projektchef på Skanska väg och anläggning i Borlänge. 

Daniel är hälsa och säkerhetsledare i distrikt Bergslagen. 

 
Innan intervjun börjar informeras Ulf och Daniel om vad arbetet med rapporten handlar om 

och vad det kommer mynna ut i. 

 
Namn med i rapporten? 

Ja, det är okej för både Ulf och Daniel. I övrigt ska vi fråga alla Skanskaanställda som 

intervjuas. 

 

Skanskas logga/namn med i rapporten? 

Ja, det är okej. 

 

Vad vill Skanska få ut av vårt arbete? 

Samla information om kvartsdamm och ta fram nya förslag på hur man kan förebygga det. 

Extra intressant är kapnings- och borrarbeten, Mona Esping kan svara på frågor om det. 

(Mona har vid telefonkontakt gett sitt godkännande till att hennes namn används i rapporten) 

 

Vilka arbetsplatser är relevanta? 

De arbetsplatser som är i gång är intressanta, till exempel Örebro som kan besökas vecka 13 

då IVL ska göra en mätning angående kvarts. 

 

När kan vi besöka för intervju/enkät? 

Enkäter skickas via mejl med hjälp av Daniel, det kan även förfrågan om intervjuer göras. 

I övrigt kan det vara intressant att intervjua Mona Esping och Anders Hedman. 

 

Hur informeras personal angående stendamm? 

KIS, Kort Information Säkerhet, som är ett fysiskt möte där utbildning och diskussion gör så 

att arbetstagarna blir medvetna om riskerna. Olika utbildningsområden tas upp i varje KIS.  

Dammutbildning för alla Skanskaanställda via nätbaserade utbildningar.  

Personal på Skanskas arbetsplatser är medveten om kvarts och stendamm, men inte om hur 

mycket som behövs för att det ska bli farligt eller hur farlig exponering kan vara. 

 

Utbildning för arbetsledning angående stendamm? 

Samma som ovan i princip. 

 

Vad finns det för personlig skyddsutrustning? 

Andningsskydd, halv- och helmask. 

Förebyggande åtgärder: Vattna/Salta/Bindex 

Dammsugare i anslutning till maskiner som dammar mycket, till exempel kapmaskin. 

  



Högskolan Dalarna 

 
41 

Erbjuds arbetstagare medicinsk kontroll? 
Arbetsgivaren måste erbjuda utandningstest, spirometri, vartannat år, i samband med den 

“vanliga” hälsoundersökningen.  

 

Finns det några dokumenterade riskbedömningar som vi kan ta del av? 

En arbetsmiljöplan måste finnas innan arbete får påbörjas, där ska riskbedömning och 

arbetsberedningar bakas in. Det finns riskbedömningar som vi får ta del av. 

Utöver riskbedömningar görs enkla arbetsberedningar, samtidigt som det hålls dagliga 

säkerhetsmöten där man checkar av de farliga moment som kan uppstå under dagen. 

I riskbedömningen multipliceras risken med konsekvensen för att få ut ett tal. Om detta tal 

hamnar inom det gula eller röda fältet måste en åtgärd vidtas. 

 

Finns särskild person på Skanska som arbetar med arbetsmiljö? 

Ja, exempelvis Daniel Hjalmarsson. 

 

Görs egna kontroller av att riskbedömningar görs? 

Kontrolleras genom Skanskas databas där alla dokument för varje projekt läggs upp. 

 

Hur ofta Arbetsmiljöverket gör kontroll? 

Arbetsmiljöverket gör sällan kontroller I form av platsbesök. I och med digitalisering av alla 

dokument kan de hålla bra koll på att arbetsmiljön ändå sköts. Det är I så fall vanligare att 

Arbetsmiljöverket kommer ut för att kontrollera personalliggare (ID06). 

Vid tillbud kallas dock Arbetsmiljöverket och då är de ofta snabba med att komma ut, efter ett 

tillbud kan man få en lista med åtgärder som bör göras på arbetsplatsen. 

 

Egna mätningar? 

Skanska har två egna större mätningar gällande kvarts som används för Region Mitt. 

 

Intresse av beställare för att göra mätningar? 

I dagsläget finns inga krav från beställare på att mätningar ska utföras. 

Däremot kan det finnas krav på hur mycket en arbetsplats får damma, då oftast med hänsyn 

till hur mycket dammet drabbar tredje man, det vill säga omgivningen. Alltså inga krav på hur 

mycket damm de som arbetar får i sig. 

 

Finns tankar på att använda material som innehåller mindre kvarts? 
Inte direkt, man tar det som finns i den närmaste täkten då det inte blir varken ekonomiskt 

eller miljömässigt försvarbart annars. 

  



Alfred Bengts, Mattias Orsén 
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Övriga frågor som uppstod under intervjun: 

Sjunker små partiklar långsammare i luft? Kan kvartspartiklar så att säga “hänga kvar i 

luften” efter att det synliga dammet lagt sig? 

 

Kan det vara en idé men någon slags mätare på arbetsplatsen som kan varna när man bör ta på 

sig andningsskydd? 

 

Struktur/mål med vår rapport? Att gör det som en form av guide för hur man på bästa sätt ska 

förbygga kvartsdamm? 

 
  



Högskolan Dalarna 
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Bilaga 3 

Intervju Anders Hedman 
Produktionschef, Bas-U, på Skanska väg och anläggning. 

 
Innan intervjun börjar informeras Anders om vad arbetet med rapporten handlar om och vad 

det kommer mynna ut i. 

 

Namn med i rapporten? 
Ja, det är okej. 

Hur informeras personal angående stendamm?  

Beror på vad det är för arbetsplats. Används krossat stenmaterial så finns information om 

riskerna med stendamm, men vid jobb med matjord så blir ingen information om stendamm. 

Vissa gånger kommer inte dammproblem med då materialet anses vara blött exempelvis 

vintertid. Information tas när det behövs, väntar inte med information till veckomöte om det 

blir dammigt. 

Vid startmöte informeras alla om vad riskbedömningen visar. 

Har arbetsledningen fått gå en utbildning om hur arbetstagarna (och ni själva) ska 

skydda sig mot stendamm?   
Genom en nätbaserad utbildning. 

 

Har arbetstagarna fått gå en utbildning om hur de ska skydda sig mot stendamm? 

Genom en nätbaserad utbildning. 

 

Personlig skyddsutrustning, finns den lättillgänglig och används den av arbetstagarna?  

Ja, alla arbetstagare ska medta skyddsutrustning till aktuell plats på arbetsområdet. Var och en 

tar ansvar för att ta på sig skyddsutrustningen. 

Ofta används “vita munskyddet”. Det är viktigt att hålla sig undan damm om det går.  

Blir jobbigt att andas genom ”riktiga” andningsmasker en hel dag. Vid kapning används 

vatten kopplat till motorkap och andningsskydd blir mer uppenbart att användas. 

 

Upplever du att arbetsmiljön har blivit bättre när det gäller stendamm? 

Det har blivit bättre nu på senare år, det är fler arbetstagare som är medvetna om riskerna än 

mot vad det var förr. 

 

Har alla på arbetsplatsen tillgång till den dokumenterade riskbedömningen? 

Ja, antingen via nätet eller anslagstavlan som sitter i en arbetsbod på arbetsområdet.  

 


