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Vägledning för god praxis gällande skydd av arbetarnas 
hälsa genom god hantering och användning av kristallin 
kvarts och produkter som innehåller detsamma 
 
Inledning 
 
1. Varför finns denna vägledning 
 
Denna vägledning är resultatet av en sammanställning av befintlig kunskap och 
information från olika sektorer kring hanteringen av respirabel kristallin kvart. Dessa 
sektorer producerar och/eller använder produkter eller råmaterial som innehåller 
respirabel kristallin kvarts, Publiceringen av denna vägledning är industrins bidrag 
(arbetsgivare och arbetstagare) till skydd av arbetarna mot möjlig exponering för 
respirabel kristallin kvarts på arbetsplatsen. 
 
2. Målsättningen med Vägledningen för god praxis 
 
Målsättningen med denna vägledning är att förse producenter och användare av 
produkter och material, som innehåller kristallin kvarts, med riktlinjer för den 
praktiska tillämpningen för hantering av respirabel kristallin kvarts. Vägledning skall 
också ge råd om hur man på ett säkert sätt använder produkter som innehåller 
kristallin kvarts på arbetsplatsen. 
 
De industrier som producerar och använder kvarts betonar att arbetstagarna skall vara 
skyddade mot eventuell påverkan av hälsan, genom exponering för respirabel 
kristallin kvarts på arbetsplatsen. Därför bör ansträngningarna fokuseras på att 
minimera risken för personlig exponering för respirabel kristallin kvarts på 
arbetsplatsen. 
 
Detta är en flexibel vägledning som koncentrerar sig på de aspekter som anses vara 
viktigast. Även om den är omfattande har inte alla problemområden kunnat täckas i 
detalj. Användare, kunder, arbetare och läsare rekommenderas att konsultera 
yrkesmedicinsk expertis samt andra experter kring alla frågor som gäller kontroll av 
respirabel kristallin kvarts på respektive, specifika arbetsplats. 
 
Denna vägledning för god praxis är en bilaga till "Överenskommelse om god 
hantering och säker användning av kristallin kvarts och produkter som innehåller 
detsamma, för att skydda arbetstagares hälsa", baserat på vissa principer: Parterna är 
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överens om att kristallin kvarts och material/produkter/råmaterial som innehåller 
kristallin kvarts, vilket beskrivs ytterligare i Bilaga 5, är grundläggande, användbara 
och ofta oumbärliga komponenter/ingredienser för ett stort antal industriella och andra 
yrkesmässiga aktiviteter. Användningen bidrar till att bevara arbetstillfällen och att 
säkra den ekonomiska framtiden för sektorer och företag. Deras produktion och breda 
användning bör därför fortsätta. 
 
 

 Information till användare 
 
Denna vägledning är en sammanställning av information hämtad från ett antal källor, 
inkluderande tillgängliga dokument med information om respirabel kristallin kvarts, 
juridiska dokument och expertkunskaper från personer som arbetar inom industrin.. 
 
 Det är i detta korta dokument inte möjligt att täcka alla ämnesområden som nämns 
i detalj, ej heller att i detalj täcka alla angelägna områden som gäller respirabel 
kristallin kvarts på arbetsplatsen. Användare, kunder, arbetare och läsare 
rekommenderas att konsultera fackmän inom yrkesmedicinsk expertis samt andra 
experter kring alla frågor som gäller kontroll av respirabel kristallin kvarts på 
respektive, specifika arbetsplats.  
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Del 1: Grundläggande om respirabel kristallin kvarts 

1. Introduktion 
 
Kristallin kvarts är en viktig komponent i material som används mycket inom 
industrin och är en vital komponent i många produkter som används i vår vardag. Det 
är omöjligt att tänka sig hus utan tegel, murbruk eller fönster, bilar utan motorer eller 
vindrutor, eller ett liv utan vägar eller annan infrastruktur för transport, samt 
vardagsartiklar tillverkade av glas eller keramik. 
 
Det har i flera år varit känt att inandning av fint damm som till viss del innehåller 
kristallin kvarts kan orsaka skada på lungorna (silikos). Silikos är faktisk världens 
äldsta kända yrkessjukdom. De hälsomässiga riskerna som kopplas till exponering för 
kristallint kvartsdamm kan dock kontrolleras, och genom att använda relevanta 
åtgärder reduceras eller elimineras helt. Det handlar om att bedöma risken och vidta 
lämplig åtgärd. 
 
Den första delen av vägledningen för god praxis är i huvudsak riktad till arbetsgivare. 
Den är utformad för att hjälpa arbetsgivarna i bedömningen av om personalens eller 
andra närvarande personers hälsa är i riskzonen på grund av exponering för respirabel 
kristallin kvarts på arbetsplatsen. Detta häfte vägleder arbetsgivarna genom 
riskbedömningen och ger dem en allmän vägledning om metoder för kontroll av 
exponeringen för respirabel kristallin kvarts på arbetsplatsen. Det betonar också 
vikten av ständiga förbättringar. 
 
I slutet av Del 1 finns en ordlista, som definierar en del av de mer tekniska termer som 
används i dokumentet.  
 
Den andra delen av denna vägledning är riktad både till arbetsgivarna och till dem 
som praktiskt arbetar med material som innehåller kristallin kvarts. Den erbjuder 
detaljerad vägledning om metoder för säker produktion, hantering och användning av 
dessa material. 
 

1.1 Vad är kvarts? 

 
Kvarts är namnet på en grupp mineraler bestående av kisel och syre, de två vanligaste 
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ämnena i jordskorpan. Trots sin enkla kemiska formel, SiO2, existerar kvarts i flera 
olika former. Kvarts hittas vanligen i sitt kristallina tillstånd men förekommer också i 
ett amorft (icke kristallint) tillstånd. Kristallin kvarts är hård, kemiskt inert och har en 
hög smältpunkt. Detta är högt värderade egenskaper inom olika industriella 
tillämpningar. 
 
Denna Vägledning för god praxis omfattar endast tre av de olika formerna av 
kristallin kvarts, d.v.s. mineralkvarts, kristobalit och tridymit. Den omfattar inte amorf 
kvarts, smält kvarts eller andra silikater. Kvarts, kristobalit och tridymit kallas ofta för 
”fri” kristallin kvarts, eftersom den kristallina kvartsen inte är kemiskt bunden. 
 
Kvarts är den överlägset vanligaste formen av kristallin kvarts. Det är den näst 
vanligaste mineralen på jordens yta och finns i nästan alla typer av berg, d.v.s. 
magmatisk, metamorf och sedimentär. Eftersom den är så vanligt förekommande 
finns kvartsen i nästan alla gruvor. Oavsett industriella aktiviteter finns respirabel 
kristallin kvarts i miljön. 
 
Kristobalit och tridymit är inte vanligt förekommande i naturen. De hittas dock i en 
del magmatiska bergarter. Inom industrin framställs kristobalit när kvarts hettas upp 
(till temperaturer över 1400°C), t ex vid tillverkning och användning av eldfast 
material. Kristobalit skapas också när amorf kvarts eller kvartsglas värms upp vid hög 
temperatur. 
 

1.2 Respirabel kristallin kvarts 

 
Allt damm är inte likadant! Alla typer av damm innehåller olika partikelstorlekar, ofta 
kallade för dammfraktioner. När damm inandas beror det till stor del på vilka 
partikelstorlekar det innehåller, var det hamnar i andningsvägarna. 
 
Det handlar i huvudsak om tre dammfraktioner: de inhalerbara, thorakala och 
respirabla dammfraktionerna, vilka definieras i EU-standarden EN481. Information 
om denna standard finns i avsnitt 3.1. När det gäller kristallin kvarts är det den 
respirabla fraktionen som är bekymmersam på grund av dess effekter på hälsan. 
 
Respirabelt damm kan leta sig långt ned i lungorna. Kroppens naturliga 
försvarsmekanismer kan eliminera mycket av det respirabla damm som andats in. Vid 
långvarig exponering av större mängder av detta damm kan det dock vara svårt att få 
bort det respirabla dammet från lungorna, och en ansamling av dammet kan på lång 
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sikt leda till irreversibla hälsoeffekter. På grund av det faktum att den kristallina 
kvartsens hälsoeffekter är relaterade till den respirabla dammfraktionen, fokuserar 
denna Vägledning för god praxis på kontrollen av respirabel kristallin kvarts. 
 

1.3 Exponering för respirabel kristallin kvarts på arbetet 

 
Exponering för respirabel kristallin kvarts på arbetet kan ske i alla arbetssituationer 
där luftburet damm som innehåller en del respirabel kristallin kvarts genereras. 
 
Respirabla dammpartiklar är så små att man inte kan se dem med blotta ögat. När 
respirabelt damm kommit ut i luften tar det mycket lång tid innan de faller till 
marken/golvet. Ett enda utsläpp av damm på arbetsplatsen kan leda till en avsevärd 
exponering på jobbet. I situationer där luften hela tiden rörs upp och där det inte finns 
någon friskluftsventilation, kan det respirabla dammet faktiskt stanna kvar i 
arbetsluften i flera dagar. 
 
Exponering för respirabel kristallin kvarts på arbetet förekommer inom flera 
branscher, inklusive stenbrytning, gruvarbete, mineralbearbetning (t ex torkning, 
malning, säckfyllning och hantering), skifferarbete, stenkrossning och beredning, 
gjutning, tegel- och plattillverkning, viss eldfast tillverkning, byggnadsarbete 
inklusive arbete med sten, betong, tegel och vissa isoleringsskivor, tunnelgrävning, 
byggnadsrenovering samt inom den keramiska industrin. 
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2. Kvarts och kvartsindustrin 

2.1 Här förekommer kvarts 

 
Kristallin kvarts i form av mineralen kvarts hittas i flera olika material, där sandstenen 
i stort sett är ren kvarts. Andra former av kvarts förekommer, men är yrkesmässigt av 
liten betydelse.. Tabellen nedan ger en indikation på typiska halter av ”fri” kristallin 
kvarts i vissa mineralkällor, men det måste noteras att dessa siffror varierar. 
 
 

Mineralkällor Procentuell andel kristallin kvarts  

Ball clay 5 – 50 % 

Basalt Upp till 5 % 

Naturlig kiselgur 5-30 % 

Diabas Upp till 15 % 

Flinta Mer än 90 % 

Granit Upp till 30 % 

Gritstone Mer än 80 % 

Järnmalmer 7 – 15 % 

Kalksten Vanligtvis mindre än 1 % 

Kvartsit Mer än 95 % 

Sand Mer än 90 % 

Sandsten Mer än 90 % 

Lerskiffer 40 – 60 % 

Skiffer Upp till 40 % 
Källa: HSE brochure, Control of respirabel crystalline silica in quarries. 

 
2.2 Aktiviteter som omfattar användning av material innehållande kristallin 
kvarts. 
 

Stenmaterial 

Stenmaterial är ett granulärt material som används vid byggnation. Nästan tre 
miljarder ton stenmaterial produceras och används i Europa varje år. Större delen av 
aktörerna inom sektorn är dock små och medelstora företag. En normal, mindre 
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arbetsplats, erbjuder direkt anställning för sju till tio personer.  Stenindustrin består av 
ungefär 25 000 stenbrott i Europa med 250 000 anställda inom EU. 

De vanligaste stenmaterialen är sand, grus och krossat berg med ett varierande 
innehåll av fri kvarts (från 0 till 100 %). Enbart fyndigheter med högt kvartsinnehåll 
är relevanta för individuell riskbedömning i enlighet med denna överenskommelse. 
Även i dessa fall är dock risken för att arbetarna exponeras för respirabel kristallin 
kvarts normalt låg. Stenmaterial som produceras av berg och som innehåller en liten 
mängd kvarts kan, utan negativa konsekvenser för den individuella riskbedömningen, 
troligtvis negligeras när det gäller påverkan av arbetarnas hälsa. 

 
 
Den keramiska industrin 

Den keramiska industrin använder kvarts i huvudsak som strukturell ingrediens i 
speciellt lera, samt som en större beståndsdel i keramiska glasyrer. De huvudsakliga 
keramiska produkter som innehåller kvarts inkluderar matserviser och prydnadssaker, 
sanitetsporslin, kakel och klinkers, tegelstenar och takpannor, inklädnader etc. 

Omkring 2 000 företag producerar keramik inom EU. Antalet anställda inom den 
keramiska industrin i EU är uppskattat till ungefär 234 000. Den keramiska industrin 
finns i princip representerad i alla EU:s medlemsländer. 
 
Gjuterier 
Gjuteribranschens produkter är järn-, stål- eller järnfria metallgjutningar som 
produceras genom att man häller smält metall i formar som vanligtvis är helt eller 
delvis tillverkade av bunden kvartssand. Gjuteribranschen är en viktig leverantör till 
bilindustrin, den mekaniska tillverkningsindustrin och andra branscher. Det är en 
bransch som till större delen består av små och medelstora företag: Det finns ungefär 
4 000 gjuterier med 300 000 anställda i EU:s medlemsländer. 
 
Glasindustrin 
Kiseldioxid är den huvudsakliga oxiden för glastillverkning och därmed är också 
kvartssand den huvudsakliga ingrediensen i alla typer av glas. De viktigaste 
glasprodukterna inkluderar förpackningsglas (flaskor, burkar etc.), planglas (för 
byggnader, speglar, bilar etc.), konsumentglas (matserviser: dryckesglas, skålar, 
dekoration etc.), glasfiber (för armering, isolering) och specialglas (för tv, 
laboratorier, optik etc.). 

Mer än 1 000 företag producerar glas inom EU. Glasindustrin finns representerad i 
alla europeiska länder och sysselsätter mer än 230 000 personer inom EU.

Efter att råmaterial smälts ned finns det inte längre någon kristallin kvarts kvar. Glas 

Vägledning för god praxis – Respirabel kristallin kvarts   8
Publicerad 2008-06-12 

Den engelska versionen är gällande - Den senast validerade översättningen finns tillgänglig på NEPSI:s hemsida www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



är ett amorft material. 

 
Branscherna för industriella mineraler och metall  
Industriella mineraler: 
Ett antal industriella mineralprodukter är tillverkade av kvarts. Kvarts hittas vanligen i 
sitt kristallina tillstånd men förekommer också i ett amorft (icke kristallint) tillstånd. 
Kristallin kvarts är hård, kemiskt inert och har en hög smältpunkt. Detta är 
uppskattade egenskaper inom olika industriella användningsområden, huvudsakligen 
inom glas-, gjuteri-, byggnations-, keramik och kemiindustrin. 145 miljoner ton 
industrimineraler (t ex bentonit, borat, kalciumkarbonat, diatomit, fältspat, gips, 
kaolin & plastisk lera, talk etc) bryts i Europa varje år. Industrimineraler kan innehålla 
olika mängd kristallin kvarts, även om inte alla gör det.  

Dessa industrimineraler produceras av 300 företag eller koncerner som driver ungefär 
810 gruvor och stenbrott och 830 fabriker i 18 av EU:s medlemsländer, samt i 
Schweiz, Norge, Turkiet, Bulgarien, Rumänien och Kroatien. 
Industrimineralbranschen sysselsätter ungefär 100 000 personer inom EU.  

 
Metallmalmer: 
En stor mängd metallmalmer bryts inom EU och för vissa, exempelvis kvicksilver, 
silver, bly, volfram, zink, krom, koppar, järn, guld, kobolt, bauxit, antimon, mangan, 
nickel och titan, är EU en relativt viktig producent. I vissa fall rankas de europeiska 
tillverkarna bland de 10 första producenterna i världen. 

Metallmalmer produceras i 12 av EU:s medlemsländer samt i Norge, Turkiet, 
Bulgarien, Rumänien, Kosovo och Serbien.     Inom EU sysselsätter denna del av 
gruv- och mineralbranschen direkt omkring 23 000 personer.  

Metallmalmer kan innehålla olika mängd kristallin kvarts, även om inte alla gör det.  

 
Cementindustrin 
Cement är ett pulver som i huvudsak används som bindemedel vid tillverkning av 
betong. Det produceras i flera steg som i grunden består av följande två viktiga 
faser:  

- Tillverkning av ett halvfabrikat kallat "klinker", som man får efter förbränning av 
en ”råblandning” bestående av lera, kalksten och flera andra tillsatser, i en 
högtemperaturugn (1 450°C). 

- Tillverkning av cement som en slutprodukt sker genom homogen blandning av 
mald klinker och kalciumsulfat (gips) med eller utan (beroende på typ av cement) en 
eller flera komponenter ytterligare: slagg, flygaska, pozzolana, kalksten m.m.  
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År 2004 uppnådde cementproduktionen i de 25 aktuella medlemsländerna i EU 233 
miljoner ton, ungefär 11 % av den totala världsproduktionen (2,1 miljarder ton).  

Det finns nästan 340 fabriker inom EU. Fyra av de fem största cementföretagen i 
världen är europeiska. Cementindustrin sysselsätter ungefär 55 000 personer inom 
EU. 

 
Mineralull 

Mineralull har en unik uppsättning egenskaper som kombinerar hög 
temperaturtålighet med långsiktig stabilitet. Den tillverkas av smält glas, sten eller 
slagg som man spinner till en fiberliknande struktur som skapar en kombination av 
termiska, eld- och akustiska egenskaper, nödvändiga för termisk (värme) och akustisk 
(ljud) isolering samt för brandskydd av bostäder och kommersiella byggnader och 
fabriker. 

Dessa egenskaper kommer från dess uppbyggnad, en matta av fibrer som förhindrar 
luftcirkulationen, samt från dess kemiska sammansättning.  

Isoleringstillverkare utvecklas för att uppfylla de ökande, miljömässiga kraven från 
samhället via förbättrade standarder och bestämmelser för användning av 
isoleringsmaterial. 

Bland mineralull är det endast glasull som är av intresse när det gäller kristallin 
kvarts, eftersom glasull tillverkas med hjälp av sand, vilket stenull inte gör. Efter att 
man smält råmaterialet för glasull finns det inte längre någon kristallin kvarts, 
eftersom det omvandlas till ett amorft material.  

Mineralullsbranschen finns representerad i alla europeiska länder och sysselsätter mer 
än 20 000 personer inom EU.  

 

Naturstensindustrin 

Kvadersten finns i naturen som ett i det närmaste färdigtillverkat byggnadsmaterial. 
Få inser dock att det tar miljontals år för detta material att nå den punkt där det med 
enkelhet kan framställas och bearbetas. 

Branschen består enbart av små och medelstora företag på mellan fem till 100 
anställda och är en viktig leverantör till byggnadsbranschen. Mer än 40 000 företag 
finns inom EU vilka sysselsätter omkring 420 000 personer. Arbete med natursten 
omfattar inte bara stenproduktionen i brotten. Ännu viktigare är bearbetningen och 
läggning av stenar. Renovering och avancerade tillämpningar kräver kvalificerad 
utbildning och träning, från stenarbetare upp till högteknologiska steningenjörer.  
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Murbruksindustrin 

Murbruk definieras som en blandning av stenmaterial, vanligtvis med en kornstorlek 
på mindre än 4 mm (ibland mindre än 8 mm, t ex murbruk för specialdekoration eller 
golvbeläggning) och ett eller flera bindemedel, eventuella tillsatser och/eller 
tillsatsblandningar. 

Murbruk med oorganiska bindemedel innehåller dessutom vatten. Tillämpningen och 
användningen av murbruk är inte begränsad till murverkskonstruktioner. Murbruk 
som golvbeläggning är ett växande område. Det finns många olika sorters murbruk 
som används vid reparation av betong, fixering av tegel/kakel, för tak, förankring av 
bultar och många andra tillämpningar. 

Dessutom är ETICS (external thermal insulating composite systems) och en produkt 
från murbruksindustrin, som spelar en viktig roll för energibesparingen. Mer än 1 300 
företag producerar murbruk inom EU. Murbruksindustrin inom EU sysselsätter mer 
än 34 400 personer. 

 
Betongelementsindustrin 

Betongelement är ett fabrikstillverkat byggnadsmaterial som används mycket världen 
över och finns i alla storlekar och former, från mycket små stensättningsenheter till 
mer än 50 meter långa broelement. 

Produktionsprocessen består i blandning av cement, stenmaterial, vatten, tillsatser och 
tillsatsblandningar i olika mängder, som hälls i formar där det får härda. Produkterna 
levereras till marknaden i ett dammfritt, härdat tillstånd. Generering av damm kan i 
huvudsak bara ske vid hanteringen av råmaterial och vid mekanisk bearbetning efter 
tillverkningen. 

Branschen består av små till medelstora företag utspridda över hela Europa. 
Uppskattade siffror för EU är: 10 000 produktionsenheter, 250 000 arbetare och 300 
till 400 miljoner ton produkter. 
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3. Respirabel kristallin kvarts och dess hälsoeffekter 

3.1 Respirabel kristallin kvarts 

 
När det gäller damm handlar det i huvudsak om tre dammfraktioner: De inhalerbara, 
thorakala och respirabla dammfraktionerna. När det gäller kristallin kvarts är dock 
den respirabla dammfraktionen den viktigaste, på grund av dess potentiella 
hälsoeffekter på människor. 
 
Det är också viktigt att notera att nationella yrkeshygieniska gränsvärden för 
exponering för kristallin kvarts gäller för den respirabla dammfraktionen. Denna 
dammfraktion motsvarar den mängd av en luftburen förorening som tränger in i 
lungornas alveoler (syreupptagningen). Denna fraktion utgör normalt 10 till 20 % av 
den inhalerbara dammfraktionen, men förhållandet kan variera mycket. 
 
Följande diagram förklarar skillnaden mellan de olika dammfraktionerna: 
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Källa: Dichotomous model of aerosol fractionation according to Görner P. and Fabriès J.F. 
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Total ambient aerosol Total mängd aerosol i omgivande luft
Non inhalable Ej inhalerbar 
Inhalable Inhalerbar 
Mouth, nose Mun, näsa 
Larynx Struphuvud 
Thoracic Övre luftvägar 
Extra thoracic Extra thorakal 
Bronchi Luftrör 
Thracheo bronchial Strupsnitt 
Respirable Respirabel 
 
Bilden på det här bladet identifierar lungans olika delar. Struphuvudet (nämns i 
diagrammet ovan) ligger mellan svalget (luftvägarnas övre del) och luftstrupen. 
Lungornas alveolära region består av ungefär 300 miljoner alveoler, eller luftblåsor. 
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Diagram som visar lungornas olika delar. 

pharynx munhåla/svalg 
larynx struphuvud 
trachea & primary bronchi luftstrupe och huvudbronk
secondary bronchi stambronk 
terminal bronchi bronkiol 
alveoli alveol/luftblåsa 
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Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) och Internationella 
Standardiseringsorganisationen (ISO) har kommit överens om Hälsrelaterade 
storleksfraktioner för luftburna partiklar, aerosoler, i standarden - Arbetsplatsluft – 
Partikelfraktioner för mätning av luftburna partiklar (SS-EN 481, ISO 7708). 
 
Dessa fraktioner ligger också till grund för kravspecifikationer för instrument som 
används för utvärdering av möjliga hälsoeffekter till följd av inandning av aerosoler. 
 
Följande bild visar provtagningsfraktioner:  

 

  Aerodynamisk diameter, µm

Figur. Inhalerbart, torakalt och respirabelt damm enligt konventionen i 
standarden SS-EN 481 angivna som procent av totalmängden partiklar. 
 

Figuren visar sannolikheten att en partikel av en specifik aerodynamisk diameter 
kommer att tränga ned i olika delar av människans andningsvägar. 
 
Till exempel, följer man konventionen om respirabla fraktioner, så är det en 50 % 
chans (eller en sannolikhet av 0,5) att en partikel, med en aerodynamiska diametern 4 
µm, kommer att tränga ned till lungornas alveolära region. På motsvarande sätt är det 
30 % chans (en sannolikhet av 0,3) att en partikel med en aerodynamiska diametern 
på 5 µm kommer att tränga ned till denna del av lungan.  
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Följande tabell visar numeriska värden för fraktioner i procentandelar. 
 
 

Som procentuell andel av total mängd luftburna partiklar 

Aerodynamisk 

diameter 

µm 

Inhalerbar  

fraktion 

% 

Thorakal  

fraktion 

% 

Respirabel 

fraktion 

% 

0 100 100 100 

1 97,1 97,1 97,1 

2 94,3 94,3 91,4 

3 91,7 91,7 73,9 

4 89,3 89,0 50,0 

5 87,0 85,4 30,0 

    

6 84,9 80,5 16,8 

7 82,9 74,2 9,0 

8 80,9 66,6 4,8 

9 79,1 58,3 2,5 

10 77,4 50,0 1,3 

    

11 75,8 42,1 0,7 

12 74,3 34,9 0,4 

13 72,9 28,6 0,2 

14 71,6 23,2 0,2 

15 70,3 18,7 0,1 

    

16 69,1 15,0 0 

18 67,0 9,5  

20 65,1 5,9  

25 61,2 1,8  

30 58,3 0,6  

    

35 56,1 0,2  

40 54,5 0,1  
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50 52,5 0  

60 51,4   

80 50,4   

100 50,1   

 
Källa: EN 481. Numeriska värden för fraktionerna, som procentuell andel av den totala mängden 

luftburna partiklar 
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3.2 Respirabel kristallin kvarts och dess hälsoeffekter 

 
Personer exponeras sällan för ren kristallin kvarts i sitt arbete. Dammet de andas in på 
arbetsplatsen består vanligtvis av en blandning av kristallin kvarts och annat material.  
 
En persons reaktion beror troligtvis på: 

- Dammets form (t ex partikelstorlek och yta) och dess innehåll av kristallin 
kvarts 

- Dammfraktionen 
- Den personliga exponeringens omfattning och typ (varaktighet, frekvens 

och intensitet, som kan påverkas av arbetsmetoderna) 
- Personliga fysiologiska egenskaper 
- Rökvanor 

 
Silikos 
 
Silikos är en känd hälsorisk som historiskt kan kopplas till inandning av kvartsdamm 
(Fubini 1998). 
 
Silikos är en av de vanligaste typerna av dammlunga. Det är en nodulär, progressiv 
fibros orsakad av att fina respirabla partiklar av kristallin kvarts ansamlats i lungorna. 
Den ärrbildning som uppkommer i lungornas innersta delar kan leda till 
andningssvårigheter och i vissa fall död. Större (icke respirabla) partiklar fastnar 
oftast i andningssystemets övre luftvägar och rensas normalt bort via kroppens egen 
slemproduktion. (HSE 1998). 
 
Silikos är en av världens äldsta kända arbetssjukdomar och orsakas av att respirabel 
kristallin kvarts andats in (Stacey P. 2005).  
Silikosens allvarlighetsgrad kan variera mycket, från ”enkel silikos” till ”progressiv 
massiv fibros”. Oftast beskrivs tre typer av silikos i litteraturen (EUR 14768; INRS 
1997): 
 

- Akut silikos uppstår till följd av extremt hög exponering för respirabel 
kristallin kvarts under en relativt kort tidsperiod (inom fem år). Tillståndet 
orsakar snabbt en progressiv andnöd och död, vanligtvis inom några månader 
efter dess början. 

- Accelererad silikos kan utvecklas efter fem till tio års exponering för höga 
nivåer respirabel kristallin kvarts. 
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- Kronisk silikos beskrivs ofta som ett resultat av exponering för lägre nivåer 
respirabel kristallin kvarts under längre tidsperioder (exponering under mer än 
10 års tid). 

 
Framtida fall av silikos kan reduceras genom införandet av lämpliga åtgärder för 
minskad exponering av damm som innehåller kvarts. Sådana åtgärder innefattar 
förbättrade arbetsrutiner, tekniska åtgärder (t.ex. ventilation/punktutsug), 
andningsskydd och utbildningsprogram. 
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Kvarts och cancerrisk 
 
Baserat på granskning av litteratur under 1997 kom en arbetsgrupp inom IARC 
(International Agency for Research on Cancer - har inte någon offentlig 
regleringsmakt inom EU men är en myndighet inom området cancerforskning), fram 
till att respirabel kristallin kvarts, som andas in på arbetsplatserna, kan orsaka cancer 
hos människor,  
 
Under denna utvärdering noterade IARC:s arbetsgrupp även att carcinogeniciteten 
inte upptäcktes under alla industriella förhållanden som man studerat och att den kan 
vara beroende av den kristallina kvartsens naturliga egenskaper, eller av externa 
faktorer som påverkar dess biologiska aktivitet. 
 
En rekommendation (SUM DOC 94 final) från Europakommissionens vetenskapliga 
kommitté för yrkeshygieniska gränsvärden (SCOEL) antogs i juni 2003. De 
huvudsakliga slutsatserna var följande: 
 
Den huvudsakliga effekten på människor vid inandning av respirabelt kvartsdamm är 
silikos. Det finns tillräcklig information för att fastställa att den relativa risken för 
lungcancer ökar hos personer med silikos (och tydligen inte för personal utan silikos 
och som exponeras för kvartsdamm i stenbrott och inom den keramiska industrin). 
Förhindrar man silikos reduceras alltså även risken för cancer. Eftersom det inte går 
att definiera ett tydligt gränsvärde för utveckling av silikos, reducerar all minskad 
exponering risken för silikos.  
 
 
Andra hälsoeffekter 
 
I den vetenskapliga litteraturen publiceras skrifter om den möjliga kopplingen mellan 
exponering för kvarts och sklerodermi (en kronisk sjukdom i immunförsvaret) samt 
ökad risk för njursjukdom. Ytterligare information om detta finns i speciallitteratur 
om förhållandet mellan exponering för kvarts och dess hälsoeffekter (Fubini 1998). 
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4. Riskhantering – Vad behöver jag göra? 
Målet med detta avsnitt är att ge läsaren råd om när och hur råden i "Vägledningen för 
god praxis" ska tillämpas i dennes specifika arbetsförhållanden.  
 
Med hjälp av ett enkelt schema med frågor och svar presenteras här de grundläggande 
metoder för riskhantering som bör tillämpas i de situationer på arbetsplatsen där 
personer kan exponeras för respirabel kristallin kvarts.  
 

 

 
De råd som lämnas på följande sidor hjälper läsaren avgöra i vilken 
omfattning denna Vägledning för god praxis gäller under hans/hennes 
arbetsförhållanden. 

 
Vägledning ges gällande:  
 

 

Riskbedömning 
 

Hur man bedömer om det finns en risk för 
exponering för respirabel kristallin kvarts. 
 

 
 

Kontroll 
och 
åtgärder 

 
Hur man beslutar om vilka typer av kontroll- och 
förebyggande åtgärder som skall vidtas för att bearbeta de 
risker som identifierats, d.v.s. att eliminera dem eller 
reducera dem till en godtagbar nivå. 
 

 
 

Uppföljning 
 
Hur man följer upp de tillämpade kontrollåtgärdernas 
effektivitet. 
Hur man följer upp arbetstagarens hälsa. 
 

 
 

Utbildning 
 
Vilken information, instruktion och utbildning bör 
arbetstagarna få för att de ska få kunskap om de risker de 
eventuellt kan utsättas för. 
 

 
Riskhanteringen med Riskbedömning, Kontroll och åtgärder, Uppföljning och 
Utbildning utgör grunden för all europeisk lagstiftning om hälsa och säkerhet. 
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Fråga 1:  Hur fastställer jag att människor utsätts för respirabel kristallin 
kvarts på min arbetsplats? 
 

Svar: Respirabel kristallin kvarts kommer in i kroppen när damm som 
innehåller en del kristallin kvarts andas in. När dammets partikelstorlek 
är tillräckligt liten (så partiklarna hamnar inom respirabel 
storleksfraktion), tränger dammet djupt ner i lungorna. Det är i detta 
läge som respirabel kristallin kvarts kan orsaka hälsoproblem. Man kan 
utsättas för respirabel kristallin kvarts i olika typer av situationer på 
arbetet där luftburet damm skapas och innehåller en del respirabel 
kristallin kvarts. Exponering för respirabel kristallin kvarts på 
arbetsplatsen förekommer inom många branscher. 

 

Använd det enkla flödesschemat nedan för en inledande 
riskbedömning, för att fastställa om det finns en risk för exponering för 
respirabel kristallin kvarts. Om det finns en möjlighet att fina partiklar 
av kristallin kvarts förekommer, betyder det att det föreligger en risk. 
Om det inte finns någon tydlig risk för detta behöver du inte vidta 
några speciella åtgärder. Du bör dock alltid följa de allmänna, 
förebyggande rutinerna.  
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Nej 

1. Förändrad: 
 process(er) 
 lagstiftning 
 val av material 

2. Ny teknik som finns 
       tillgänglig 
3. Resultatet av 

 Uppföljning  av personlig 
exponering 

 Program för hälsokontroll 

Är kristallin kvarts 
närvarande i det material 

som används i din process, 
eller bildas det?  

Finns fina partiklar i något 
av det material som 

används i din process, 
eller kan debildas?  

 

Gå till fråga 2. 

Tillämpa allmänt 

förebyggande 

rutiner inklusive 

löpande 

granskning. 

Tillämpa allmänt 

förebyggande 

rutiner inklusive 

löpande 

granskning. 

Ja/Vet inte 

Ja/Vet inte 

Nej 

Löpande 
granskning 

Löpande 
granskning 

Läs tabellen i 
kapitel 2.1. (Del 1) 
för exempel 

Se tabell: Processer som 
bildar fina partiklar, 
bilaga 2. 

Genomför en 
bedömning av personlig 

exponering för 
respirabel kristallin 

kvarts och dokumentera 
dina resultat. 

 
 

 

 

 

Bild:  Inledande Riskbedömning 
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Följande tabell som hämtats från gruv-/stenbrottsindustrin är ett exempel som kan 
vara användbart vid riskbedömningen av  om processerna på din specifika arbetsplats 
kan bilda små partiklar, vilka om de blir luftburna kan leda till exponering för 
respirabel kristallin kvarts.  
 
Tabell: Processer som bildar små partiklar, vilka kan medföra exponering för respirabel 

kristallin kvarts: 

 

GRUV-

/STENBROTTSARBETE 

Var kan små partiklar bildas? 

(ej komplett lista) 

BRYTNING  

(Gruv- och stenbrottsarbete) 

• Vindburet damm 

• Sprängning 

• Rivning/schaktning 

• Fordonsförflyttningar 

• Transportband 

• Lastning och lossning 

• Borrning 

 

KROSSNING och 

FRAGMENTERING  

• Alla torrprocesser 

• Låg risk vid våt fragmentering 

TVÄTTNING 

KEMISK BEHANDLING 

SEPARATION 

Låg risk för bildning av luftburet damm 

TORKNING OCH BRÄNNING  All torkning och bränning 

TORRSÅLLNING  

TORRMALNING 

• All torrsållning 

• All torrmalning 

EMBALLERING • Säckfyllning 

• Pallning  

• Fordonsförflyttningar 

LAGRING • Vindburet damm från lager 
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• Fordonsförflyttningar kring lager 

LASTNING och TRANSPORT • Fordonslastning (fritt fallande material) 

• Fordonsförflyttning 

• Transportband 

UNDERHÅLL Aktiviteter som innebär demontering/öppnande av/tillträde till 

utrustning, eller inträde i dammiga bearbetningsområden som 

i listan ovan. 

RENGÖRING Rengöring som innebär inträde i dammiga 

bearbetningsområden enligt listan ovan och/eller som utförs 

med en torr borste eller tryckluft. 

 

Andra exempel ges i bilaga 2. 
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Fråga 2:  Hur genomför jag en riskbedömning av exponering för respirabel 
kristallin kvarts?  
 
Svar: Använd det enkla flödesschemat nedan som en hjälp när du genomför 
riskbedömningen av personliga exponeringsnivåer. Det är i detta steg en bra idé att 
utföra detaljerade noteringar om de dammkontrollerande åtgärder som redan tillämpas 
på din arbetsplats. Du kommer att behöva denna information senare, för att kunna 
bedöma om du följer de allmänna, förebyggande rutinerna.  
 

Metod i enlighet 
med EU-
standard: EN 
689 
 

Identifiera vilka ämnen och processer som 
kan ge upphov till luftburet, respirabelt 

kristallint kvartsdamm på din arbetsplats 

Identifiera vilka arbetare som kan 
exponeras, på vilka platser och 

under vilka omständigheter denna 
exponering kan uppstå 

Identifiera frekvensen och 
varaktigheten för repektive 

persons exponering 

Identifiera befintliga 
kontrollåtgärder 

Löpande 
granskning 

Genomför personburna 
exponeringsmätningar 

Jämför resultaten med gällande 

hygieniska gränsvärden Löpande 

granskning 

1. Förändrad: 
 process(er) 
 lagstiftning 
 val av material 

2. Ny teknik som finns 
       tillgänglig 

3. Resultatet av 
 Uppföljning  av personlig exponering 
 Program förhälsokontroll 

 

Gå till fråga 3  
 

Bild: Bedömning av personliga exponeringsnivåer för respirabel kristallin kvarts. 
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Uppföljning av personlig exponering 
 
Enda sättet att kvantifiera den mängd respirabel kristallin kvarts som finns i 
arbetsplatsluften är att genomföra provtagning av luften och att analysera det damma 
som samlats in. Bedömning av exponering på arbetsplatsen innebär mätning eller 
uppskattning av den intensitet, frekvens och varaktighet med vilken en person 
kommer i kontakt med sådana föroreningar. 
Det finns två typer av mätningar som ofta används: 

- Personburen 
- Stationär 

Båda  typerna av mätning kan användas tillsammans, eftersom de kompletterar 
varandra. 
Det är upp till experterna som utsetts av arbetsgivarna och för arbetstagarnas 
representanter att välja de lösningar som passar bäst, samtidigt som man respekterar 
nationella och europeiska bestämmelser. 
 
Allmänna regler för dammätning (hämtade från EU-standarderna EN 689 och EN 
1232) finns noterade i ”Mätrapport över halten kvartsdamm i arbetsplatsluft”, Bilaga 
2 i Överenskommelse om god hantering och säker användning av kristallin kvarts och 
produkter som innehåller detsamma, för att skydda arbetstagares hälsa. Producenter 
och slutanvändare av produkter och råmaterial som innehåller kristallin kvarts 
rekommenderas att tillämpa denna mätrutin.  
 
Råd om hur man upprättar en mätrapport kan fås från en kompetent 
arbetshygieniker/arbetsmiljöingenjör. 
 
Arbetshygieniska gränsvärden för exponering 
 
Ett arbetshygieniskt gränsvärde för exponering representerar det maximala tidsvägda 
medelvärdet för en koncentration av en luftburen förorening för vilken en arbetstagare 
kan exponeras, uppmätt i förhållande till en angiven referensperiod, vanligtvis åtta 
timmar. 
 
För tillfället finns det flera olika typer av arbetshygieniska gränsvärden som 
definierats av enskilda medlemsländer inom EU (se bilaga). Dessa gränsvärden är alla 
olika och kan dessutom inte direkt jämföras.  
 
Det finns för närvarande inget arbetshygieniskt EU-gränsvärde för respirabel kristallin 
kvarts. 
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Fråga 3:  Jag har genomfört min exponeringsbedömning, men är inte säker 
på hur jag ska tolka resultatet. Vad ska jag göra nu? 

Svar: Du behöver jämföra resultatet av din bedömning gentemot det 
arbetshygieniska gränsvärdet för exponering för respirabel kristallin 
kvarts som gäller i ditt land (i Sverige gäller 0,1 mg/m3 – Hygieniska 
gränsvärden AFS 2005:17), och du behöver kontrollera om du följer de 
allmänna, förebyggande föreskrifterna inom området.  

 

Det kan bli nödvändigt att du inför ytterligare kontrollåtgärder (i 
enlighet med de allmänna, förebyggande föreskrifterna) för att 
eliminera eller reducera exponeringen för respirabel kristallin kvarts, 
så att du uppfyller gällande arbetshygieniska gränsvärden.  
 

Under alla omständigheter behöver du ge din personal utbildning 
gällande de arbetshygieniska hälsorisker, som kan uppstå vid 
exponering för respirabel kristallin kvarts, samt hur de angivna 
kontrollåtgärderna ska tillämpas. 
 

Följande flödesschema vägleder dig genom processen. 
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Uttalande 2: 
 Era åtgärder för 
dammreducering 

uppfyller redan de 
allmänt förebyggande 
krav som kan ställas. 

 

 

 

 

Ni följer redan 
rekommendationerna 
i Vägledning för god 

praxis 

 

Ge arbetstagarna
information, 

instruktion och 
utbildning, 

vägledningsblad 
2.1.19. 

Tillämpa extra 
åtgärder för 

dammkontroll enligt 
de råd som ges i 

vägledningsionsblad
en i del 2 

Vägledningför god 
praxis: välj 
tillämpligt 

vägledningsblad 

Tillämpa allmänt 
förebyggande rutiner 

inkl. information, 
instruktion och 

utbildning 

 

Uttalande 1: 
Exponeringsbedömning

en visar att det inte 
föreligger någon risk  

för exponering för 
nivåer som överskrider 
nationellaarbetshygieni

ska gränsvärden. 

Vägledning för
god praxis: 

vägledningsblad 
2.1.19.om 

utbildning och 
information 

Vägledning till god 
praxis: 

vägledningsblad 
2.1.19. om 

utbildning och 
information  

Granska er 
exponeringsbedömning 
regelbundet – återgå till 

fråga 1 

Granska er 
exponeringsbedömning 
regelbundet – återgå till 

fråga 2 

 

 

 

 

 

 

Bild: Flödesschema gällande beslut för kontroll av exponering för respirabel kristallin kvarts. 
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Allmänna, förebyggande rutiner 
När denna ”Vägledning för god praxis” tog författarna hänsyn till den förebyggande strategi 
som beskrivs i rådets direktiv 89/391/EEC och dess anpassning till/tillämpning i den 
nationella lagstiftningen.  
 
Nio förebyggande principer beskrivs och man måste beakta följande hierarki när de 
förebyggande åtgärderna ska vidtas: 

- Undvika risker 
- Utvärdera de risker som inte kan undvikas 
- Bekämpa riskerna där de uppkommer 
- Anpassa arbetet efter individen 
- Anpassa efter den tekniska utvecklingen 
- Ersätta det farliga med icke farligt eller mindre farligt 
- Utveckla en konsekvent och generellt förebyggande policy (inkluderande 

hälsokontroller av de anställda) 
-  Prioritera generellt  skyddande åtgärder framför personlig skyddsutrustning 
- Ge personalen  lämplig information, instruktion och utbildning 

 
Exempel på praktiska tillämpningar av ovanstående principer i situationer där kristallin kvarts 
hanteras på arbetsplatsen är: 
• Substitution: Med ekonomiska, tekniska och vetenskapliga kriterier i åtanke, ersätta en 

dammskapande process med en process som bildar mindre mängd damm (t ex en våt 
process istället för en torr, eller en automatiserad process istället för en manuell). 

• Införande av tekniska åtgärder: Dammavlägsnande system (bortträngning,1 
uppsamling2 och dammbegränsning )3 och isoleringsteknik4. 

• Goda städrutiner 
• Arbetsrutiner: Upprätta säkra arbetsrutiner, jobbrotation. 
• Personlig skyddsutrustning: Tillhandahåll skyddskläder och andningsskydd. 
• Utbildning: Ge personalen tillfredställande utbildning inom området hälsa och säkerhet 

med information och instruktioner som är specifika för deras arbetsplats eller tjänst. 
 

Efterlevnad av medlemsstaternas gränsvärden för exponering på arbetsplatsen är 
bara en del av riskhanteringen. Ni bör dessutom se till att alltid följa de allmänt 
förebyggande principerna, så som de anges i rådets direktiv 89/391/EEC. 

Utbildning av personal 

                                                 
1 Exempelvis vatten, ånga, vattendimma eller dimsprayer. 
2 Exempelvis cykloner, gastvättar, säckfilter, elektrofilter och dammsugare. 
3 Exempelvis inkapsling 
4 Exempelvis kontrollrum med friskluftsventilation 
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Ett av instruktionsbladen - i del 2 av denna vägledning - ger detaljerade tips om 
omfattning av och innehåll i den utbildning som personalen bör få, för att informera 
dem om de arbetshygieniska risker som kan uppstå vid hantering och användning av 
substanser innehållande respirabel kristallin kvarts. 
 
Riskhantering - Sammanställning 
Följande diagram sammanfattar riskhanteringens delar, både ur arbetsgivarens och 
arbetstagarens synvinkel, när de tillämpas för kontroll av respirabel kristallin kvarts. 
 
De system för hälsa och säkerhet som införts i företagen måste respekteras av både 
arbetsgivare och arbetstagare. 
 

ARBETSGIVARE 
Ledningens policy för hälsa 

och säkerhet 

Riskbedömning i samverkan med 
arbetstagarna 

Exponeringsmätningar 
 

Investering i åtgärdsteknik 
 

Utarbeta säkra arbetsrutiner 
 

Information, instruktion och 
utbildning för personalen. 

Tillhandahållande av 
skyddsutrustning  

Tillhandahållande av 
hälsoundersökning 

Säkerställa en bra samverkan med 
personalens representanter 

Beakta alla typer av personal, d.v.s. 

entreprenörer, tillfälligt anställda, 

kontraktsanställda, kontorsanställda, 

studenter på praktik, unga människor 

och nyanställd personal., 
 

ARBETSTAGARE 
Engagemang - samarbete 

med arbetsgivaren  
 

Medverkan i 
riskbedömningsprocessen 

 
 Följa säkerhetsrutinerna 

 
Gå på hälsokontroll KONTROLL 

AV 
RISKER 

 
 

Delta i utbildning 
 

Använda personlig 
skyddsutrustning 

 

Informera arbetsgivaren om 
problem 
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Ordlista 
 
Aerodynamisk diameter: Diametern för ett klot med densiteten 1 g/cm3 med samma fallhastighet i luften, 
relaterat till aktuell partikel, under samma förhållanden gällande temperatur, tryck och relativ fuktighet. 
 
Säckfyllning: En process där produkter fylls i säckar (manuellt eller automatiskt). 
 
Kontrollåtgärder: Åtgärder som genomförs för att minska den personliga exponeringen för en förorening på 
arbetsplatsen till godtagbar nivå. 
 
Krossning: En process där grovt material bryts sönder (krossas) till mindre bitar. 
 
Damm: En utspridd fördelning av fasta ämnen i luften, orsakat av mekaniska processer eller uppvirvling . 
 
Epidemiologi: Läran om sjukdomsförloppens utbredning, orsaker och förekomst inom befolkningar, samt 
tillämpningen av denna lära för att förebygga hälsoproblem. 

 
Exponering: Inhalerad exponering uppstår när en luftburen förorening finns inom en arbetares andningszon. Den 
beskrivs som den koncentration av föroreningen som erhållits från exponeringsmätningar under samma tidsperiod 
som används för det arbetshygieniska gränsvärdet för exponering. 
 
Exponeringsbedömning: Mätningen eller uppskattningen av intensiteten, frekvensen och varaktigheten av 
mänsklig kontakt med luftburna föroreningar som kan finnas i arbetsmiljön. 

 
Malning: Den process i mineralproduktionen där individuella mineralkorn bryts ned till en önskad 
partikelstorlek, vanligtvis till ett fint mjöl. Processen kallas ibland för ”kvarnbearbetning” eftersom den utförs i en 
kvarn. 

 
Fara: En naturlig egenskap hos en substans med potential att orsaka skada. 
 
Hälsokontroll: En undersökning av en individ för att fastställa dennes hälsotillstånd. 
 
HSE: Health and Safety Executive i Storbritannien. 
 
IARC: International Agency for Research on Cancer. 
 
Inhalerbart damm (även kallat för Totalt inhalerbart damm): Den fraktion av ett luftburet material som 
kommer in genom näsan och munnen vid andning och som därför kan samlas var som helst i luftvägarna (MDHS 
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14/2). Standarden EN 481 anger den procentuella mängd partiklar av den totala mängden som baserat på 
partikelstorlek kan andas in genom näsa och mun. 
 
INRS: Institut National de Recherche et de Sécurité. 
 
ISO: International Standardisation Organisation. 
 
Provtagning/mätning: Ett förfarande som utförs för att fastställa den luftburna koncentrationen av en substans i 
arbetsplatsluften 
 
Provtagningsmetod: Ett förfarande för provtagning och analys av en eller flera föroreningar i arbetsplatsens luft. 
 
Fragmentering: Mineralbearbetning där mineralklumpar bryts ner till individuella korn. Se också ”malning”. 
 
Arbetshygieniskt gränsvärde för exponering: En arbetstagares maximalt tillåtna exponering för en luftburen 
förorening som finns i luften på arbetsplatsen. Det representerar det maximala tidsvägda medelvärdet för en 
koncentration av en luftburen förorening för vilken en arbetstagare kan exponeras, uppmätt i förhållande till en 
angiven referensperiod, vanligtvis åtta timmar. 

 
Personlig skyddsutrustning: Utrustning som är utformad för att bäras eller på annat sätt hållas av arbetstagaren 
för att skydda denne mot en eller flera risker som kan vara en fara för hans/hennes säkerhet och hälsa på arbetet, 
eller ett annat hjälpmedel eller tillbehör som utformats för att uppfylla detta mål. 
 
Personlig provtagare (eller personlig provtagningsutrustning): En anordning som bärs av en person och som 
testar luften i personens andningszon, för att kunna fastställa dennes personliga exponering för luftburna 
föroreningar. 
 
Lungornas alveolära område: Området i lungorna där syreupptagningen sker och som består av 300 miljoner 
alveoler, eller luftsäckar. 
 
Förebyggande: Eliminering eller reducering av arbetshygieniska risker. 
 
Respirabel dammfraktion: Fraktion av ett luftburet material som tränger in till lungornas syreupptagande 
område.  
 
Risk: Sannolikhet att möjligheten att skadas realiseras vid användning och/eller exponering. 
 
Standard: Dokument som utarbetats i samförstånd och som accepterats av en godkänd 
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standardiseringsorganisation. Detta dokument innehåller - för allmän och upprepad användning - regler och 
riktlinjer om hur en aktivitet bör utföras. 
 
Stationär provtagare: Provtagningsutrustning som placeras på en fast punkt på arbetsplatsen under en mätning 
(i motsats till en personburen). 
 
Thorakal dammfraktion: Fraktion av ett luftburet material som tränger in längre än till struphuvudet. 

 
Arbetsställe: Hela området som är avsett att hysa arbetsplatser (och boendeutrymmen där sådant erbjuds) till 
vilka arbetstagarna har tillträde i sitt arbete. 
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Bilaga 1: Tabell över arbetshygieniska gränsvärden för exponering (i mg/m³) – Januari 2006 (skall utökas till EU 25) 
Följande tabell visar de arbetshygieniska gränsvärdena för exponering (OEL) för kvarts, kristobalit och tridymit som tillämpas i olika europeiska länder. Så fort som nya hygieniska gränsvärden för 
exponering (i mg/m ) dyker upp i ett land kommer de villkorslöst att föras in i detta dokument.  

 OEL-namn Upptaget av Kvarts Kristobalit (c) Tridymit 

Österrike Maximale ArbeitsplatzKoncentration Bundesministerium für Arbeit und Soziales 0,15 0,15 0,15 

Belgien Ministère de l’Emploi et du Travail 0,1 0,05 0,05 

Danmark Gränsvärde Direktoratet fot Arbeidstilsynet 0,1 0,05 0,05 

Finland Standard för yrkesmässig exponering Arbetarskyddsstyrelsen 0,2 0,1 0,1 

Frankrike Empoussiérage de référence Ministère de l’Industrie (RGIE) 5 eller 25 k/Q  

 Valeur limite de Moyenne d’Exposition Ministère du Travail 0,1 0,05 0,05 

Tyskland Grenzwert nach TRGS 900 Bundesministerium für Arbeit -5 - - 

Grekland Lagstiftning för gruvdrift 0,16 0,05 0,05 

Irland 2002 Code of Practice for the Safety, Health & Welfare at Work (CoP) 0,05 0,05 0,05 

Italien Gränsvärde Associazone Italiana Degli Igienisti Industriali 0,05 0,05 0,05 

Luxemburg Grenzwert nach TRGS 900 Bundesministerium für Arbeit 0,15 0,15 0,15 

Holland Maximaal Aanvarde Concentratie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 0,075 0,075 0,075 

Norway Administrative Normer (8hTWA) for
 Forurensing I ArbeidsmiljØet 

Direktoratet for Arbeidstilsynet 0,1 0,05 0,05 

Portugal Gränsvärde Instituto Portuges da Qualidade, Hygiene & Safety at Workplace 0,1 0,05 0,05 

Spanien Valores Limites 1) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 0,1 0,05 0,05 

 2) Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera 5 eller 25 k/Q  

            2.1) Nytt förslag (förutom brytning av kol) 0,1 0,05 0,05 

SveSrige Yrkeshygieniska Gränsvärden Arbetarskyddsstyrelsen 0,1 0,05 0,05 

Schweiz Valeur limite de Moyenne d’Exposition 0,15 0,15 0,15 

Storbritannien Workplace Exposure Limit Health & Safety Executive   0,37 0,3 0,3 

6 Enligt lagstiftningen för gruvdrift  och Presintential Degree 307/1986, är det arbetshygieniska gränsvärdet för exponering för respirabel kristallin kvarts beräknat efter följande formel: OEL = 10/ (%Q+2) där Q= % 
koncentration av fri kristallin kvarts i dammets respirabla fraktion 

Q : Procentuell andel kvarts  
K: Skadlighetskoefficient (lika med 1) 
Källa: Anpassad från IMA-Europe, Datum: 2004-01-07, uppdaterad version finns på http://www.ima-eu.org/en/silhsefacts.html
OEL kan tillämpas för 100 % kvarts, kristobalit eller tridymit. Vissa länder har speciella regler för blandat damm. I Frankrike tillämpas t ex följande ekvation: Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 +Ct/0,05 < 1 (C = medelkoncentration, ns = 
utan kvartsinnehåll, q = kvartsinnehåll, c = kristobalitinnehåll, t = tridymitinnehåll) där alla variabler anges i mg/m3

5
 I Tyskland finns sedan 2005 inga OEL för kristallin kvarts. Istället för OEL finns ett system för arbetarskydd. 

7 I Storbritannien förväntas ett hygieniskt gränsvärde för exponering hamna på 0,1 mg/m3. 
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Bilaga 2 
 
Tabell över processer som bildar små partiklar, vilka kan medföra exponering för 
respirabel kristallin kvarts 
 
1. Processer som bildar små partiklar, vilka kan medföra exponering för respirabel kristallin kvarts vid 

cementtillverkning: 

 

Mängden RKK kan vara beroende av vilka material som används. 

Risken för att respirabel kristallin kvarts (RKK) finns närvarande är låg och begränsad till cementtillverkningens 

första steg (brytning; transport av råmaterial, malning/krossning, råfragmentering). I och efter ugnssystemet är 

risken försumbar. 

 

Cementtillverkning  Var kan RKK bildas? 

Brytning Vindburet damm  

Sprängning 

Rivning/schaktning 

Transport av råmaterial Fordonsförflyttningar (mest slutna system) 

Transportband (mest slutna system) 

Lastning och lossning (mest slutna system) 

 

Malning/krossning Råmaterialbearbetning: lera, sand, kalksten, kiselgur 

Råmjöl Blåst damm (mest slutna system) 

Underhåll (mest slutna system) 

Blandning, förvaring och 

transport av råmaterial 

-  

Ugn - 

Transport och förvaring - 

Cementkvarn - 

Paketering Säckfyllning 

Pallning 

Transport Fordonslastning 
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Fordonsrörelse 

Underhåll Aktiviteter som innebär demontering/öppnande av/tillträde till utrustning 

eller inträde i dammiga bearbetningsområden som i listan ovan, 

inklusive filter. 

Risken är starkt kopplad till materialtyperna (d.v.s. steg i 

tillverkningsprocessen) 

Rengöring Rengöring som innebär tillträde till dammiga bearbetningsområden 

som i listan ovan 

 

 
 
2. Processer som bildarsmå partiklar, vilka kan medföra exponering för respirabel kristallin kvarts 

inom glas- och mineralullsbranscherna: 

 

 

 

Glastillverkning 

 

 

Var kan små partiklar av kristallin kvarts produceras? 

Förvaring av råmaterial 

 

 

 

Vid förvaring utanför silo 

- spridning med vinden 

- lastning/lossning 

- transport (transportband) 

 

Satsberedning 

 

 

 

 

- blandning 

- matning 

- rengöring 

Lastning och transport 

 

 

 

 

- satsingredienser 

 

Satsladdning 

 

 

 

 

- manuell laddning av sats 

- automatiserad laddning av sats 

Filtermontering 

 

 

- drift 
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- rengöring 

- underhåll 

- reparation 

Rengöring 

 

 

 

 

- installation av satsmatare 

- ugnsdetaljer 

Reparationer och demontering 

 

 

 

- installation av satsmatare 

- ugnsdetaljer 

 
 
 
3. Processer som bildar små partiklar, vilka kan medföra exponering för respirabel kristallin kvarts i 

keramikbranschen: 

 

 

KERAMIK (*) 

BEARBETNING 

Var kan små partiklar bildas? 

(ej komplett lista) 

Leverans, lossning, transport, 

lagring 

• Fordonsförflyttning 

• Fordonslossning/bulklossning 

• Lossning av bulkbil (urblåsning) 

• Säcktömning 

• Transportband 

• Andra transportsystem 

 

Råmaterialbearbetning för 

stomme och glasyr 

• Proportionering 

• Materialblandning 

• Malning/fragmentering 

• Sållning 

• Avvattning (spraytorkning) 

 

Låg risk vid våta processer: 

• Våt fragmentering 

• Mjukning 

• Upplösning 
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KERAMIK (*) 

BEARBETNING 

Var kan små partiklar bildas? 

(ej komplett lista) 

Formning • Torrpressning 

• Isostatisk pressning 

• Grön formning genom maskinbearbetning 

• Beredning av gjutna detaljer 

• Dekoration 

 

Låg risk vid våta processer: 

• Tillverkning av gjutform  

• Degelgjutning 

• Plastisk formning 

 

Torkning • Regelbunden och kontinuerlig torkning 

 

Glasering • Sprayglasering 

 

Låg risk vid våta processer: 

• Glasering genom doppning 

• Glasering genom vattning 

• Dekoration 

 

Bränning • Bränning (Tablett-, slut-, dekorations-, …) 

 

Efterbehandling • Malning  

• Polering 

• Skärning/sågning 

• Borrning 

 

Låg risk för generering av luftburet damm: 

• Sortering 

• Paketering 

 

Underhåll • Skärning av eldfasta material (för ugnar) 

• Rensning av filterenhet från damm eller slam 

 

Rengöring • Torr rengöring  
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KERAMIK (*) 

BEARBETNING 

Var kan små partiklar bildas? 

(ej komplett lista) 

Låg risk för bildning av luftburet damm: 

• våt rengöring 

 

 

(*) alla processteg är inte nödvändiga för alla keramiska produkter 

 

 

4.Processer som bildar små partiklar, vilka kan medföra exponering för respirabel kristallin kvarts i 

gjuteribranschen: 
 

 

 

Gjutning  Var kan små partiklar bildas? 

Sandtransport och lagring Tryckluftsmatning 

 

Sandberedning Blandning 

Transport 

 

Kärntillverkning och 

formning 

Blandning 

Transport 

 

Smältverk Bestrykning och brytning av eldfast material (skänkar, ugnar) 

 

Urslagning Separering av gjutgodset från sanden 

 

Putsningsverkstad Blästring 

Slipning av gjutgods 

 

5.  Processer som bildar små partiklar, vilka kan medföra exponering för respirabel kristallin kvarts i 

betongelementsbranschen: 
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Tillverkning av betongelement 
Var kan små partiklar av kristallin kvarts 

bildas? 

RÅMATERIAL Allmän förvaring (inomhus och utomhus) 

(Leverans, lossning, transport och 

lagring) 
Hantering och transportsystem 

  Säcktömning 

  Bulklastning/-lossning 

  Krossning/malning av mineraler 

BETONGTILLVERKNING Materialblandning 

Allmän våt bearbetning Proportionering av bulkmaterial 

  Torkning 

  Dammbekämpning med vatten 

  Plastisk formning 

EFTERPRODUKTION Slutbehandling (torr) 

  Allmän förvaring (inomhus och utomhus) 

  Hantering och transportsystem 

Rengöring Formrengöring 

  Hantering och transportsystem 

  

  

Alla processteg är inte nödvändiga för alla betongprodukter 
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 Del 2: Manual för vägledningsblad 

 
Målet med denna del av "Vägledning för god praxis" om dammförebyggande åtgärder är att minska den 
risk arbetstagarna kan utsättas för vid exponering för respirabel kristallin kvarts. 
 
Första avsnittet är en introduktion av ämnet respirabel kristallin kvarts. 
 
Andra avsnittet innehåller ett antal vägledande vägledningsblad som beskriver rutiner för god praxis vid 
olika vanliga och speciella arbetsuppgifter. De allmänna vägledningsbladen (avsnitt 2.1.) gäller för alla 
de branscher som undertecknat "Överenskommelse om god hantering och säker användning av kristallin 
kvarts och produkter som innehåller detsamma, för att skydda arbetstagares hälsa". De specifika 
vägledningsbladen (avsnitt 2.2.) är endast av intresse för ett begränsat antal branschsektorer. 
 

1. Introduktion 
 
Vad är respirabel kristallin kvarts? 
 
Definitionen av respirabel kristallin kvarts är den fraktion av luftburet kristallint kvartsdamm som kan 
tränga in till lungans alveoler (regionen för syreupptagning). 
 
När det gäller kristallint kvartsdamm är det den respirabla fraktionen av dammet som är av intresse på 
grund av dess effekter på hälsan. Dessa partiklar är så små att man inte kan se dem med blotta ögat. När 
respirabelt damm kommit ut i luften tar det mycket lång tid innan de faller till marken/golvet. Ett enda 
utsläpp av damm på arbetsplatsen kan därför leda till en hög exponering. I situationer där luften hela 
tiden rörs upp och där det inte finns någon friskluftsventilation, kan det respirabla dammet faktiskt 
stanna kvar i arbetsluften i flera dagar. 
 
Hur kommer respirabel kristallin kvarts in i kroppen? 
 
Respirabel kristallin kvarts kommer in i kroppen när damm som innehåller en del kristallin kvarts andas 
in. När dammets partikelstorlek är tillräckligt liten (så partiklarna hamnar inom respirabel 
storleksfraktion), tränger dammet djupt ner i lungorna. Det är i detta läge som respirabel kristallin kvarts 
kan orsaka hälsoproblem. 
 
 
 
 

Vägledning för god praxis – Respirabel kristallin kvarts   44
Publicerad 2008-06-12 

Den engelska versionen är gällande - Den senast validerade översättningen finns tillgänglig på NEPSI:s hemsida www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vilka är de kända hälsoeffekter som kopplas ihop med exponering för respirabel kristallin 
kvarts? 
 
Den huvudsakliga effekt som kopplas ihop med inandning av respirabel kristallin kvarts är silikos. 
 
Silikos är en av de vanligaste typerna av dammlunga. Silikos är en nodulär, progressiv fibros orsakad av 
att fina respirabla partiklar av kristallin kvarts ansamlats i lungorna. När man upplever en längre tids 
överexponering kan kroppens naturliga försvarsmekanismer få det svårt att rensa bort respirabel 
kristallin kvarts från lungorna. En ansamling av damm kan på lång sikt leda till irreversibla 
hälsoeffekter. Dessa hälsoeffekter innebär ärrbildning på lungornas innersta delar, vilket kan leda till 
andningssvårigheter och i vissa fall dödsfall. Större (icke respirabla) partiklar fastnar oftare i 
andningssystemets övre luftvägar och kan rensas bort via den normala slemproduktionen. 
 
Silikos är en av världens äldsta kända arbetssjukdomar och orsakas av att respirabel kristallin kvarts 
andats in (Stacey P.R 2005).  
 
Arbetstagare exponeras sällan för ren kristallin kvarts. Dammet de andas in på arbetsplatsen består 
vanligtvis av en blandning av kristallin kvarts och annat material. 
 
En persons reaktion beror troligtvis på: 

- Dammets form och innehåll av kvarts 
- dammfraktionen 
- den personliga exponeringens omfattning och typ (varaktighet, frekvens och intensitet, som 

kan påverkas av arbetsrutinerna) 
- personligt fysiologiska egenskaper 
- rökvanor 

 
Var hittar man respirabel kristallin kvarts? 
 
Man kan utsättas för respirabel kristallin kvarts i alla situationer på arbetet där luftburet damm skapas 
och innehåller en del respirabel kristallin kvarts. 
 
Exponering för respirabel kristallin kvarts på arbetet förekommer inom flera branscher, bl. a. inom 
stenbrytning, gruvarbete, mineralbearbetning (t ex torkning, malning, säckfyllning och hantering), 
skifferarbete, stenkrossning och beredning, gjutning, tegel- och plattillverkning, viss eldfast hantering, 
byggnadsarbete inklusive arbete med sten, betong, tegel och vissa isoleringsskivor, tunnelgrävning, 
byggnadsrenovering (målning) samt inom den keramiska industrin. 
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Så här använder man vägledningsblad 
 
På varje arbetsplats bör arbetsgivaren, innan arbeten som kan resultera i exponering för respirabel 
kristallin kvarts påbörjas, utföra en riskbedömning för att identifiera exponeringens källa, typ och 
omfattning. 
 
När riskbedömningen identifierar att arbetstagare kan exponeras för respirabel kristallin kvarts, bör 
åtgärder vidtas för att kontrollera exponeringen. 
 
Följande vägledningsblad identifierar vilka åtgärder som hjälper arbetsgivarna reducera 
exponeringsnivåerna vid flera olika, vanligt förekommande arbetsaktiviteter. När man beslutar vilka 
vägledningsblad som ska tillämpas bör man prioritera de viktigaste exponeringskällorna till respirabel 
kristallin kvarts på arbetsplatsen.  
 
Beroende på respektive företags specifika omständigheter är det inte nödvändigt att tillämpa alla 
åtgärder som anges i vägledningsbladen för att kunna minimera exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts, d.v.s. att tillämpa lämpliga skyddande och förebyggande åtgärder enligt Sektion II i Direktiv 
98/24. 
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2.  Arbetsvägledningsblad 

 

 Den engelska versionen är gällande - Den senast validerade översättningen finns tillgänglig på NEPSI:s hemsida www.nepsi.eu 

 

 Stenmaterial Cement Keramik 
Betong-
element 
Betong 

Gjuteri Glas 
Industriell 
Mineraler 

Mineral 
Ull 

Gruvdrift Murbruk Natursten 

2.1  Allmänna vägledningsblad 

2.1.1. Rengöring x x x x x x x x x x x 

2.1.2. Byggnaders utformning x x x x x x x x x x x 

2.1.3. Kontrollrums utformning x x x x x x x x x x x 

2.1.4. Utformning av ventilation x x x x x x x x x x x 

2.1.5. Utformning av dammfilterenheter x x x x x x x x x x x 

2.1.6. Dammövervakning x x x x x x x x x x x 

2.1.7. Allmän förvaring inomhus x x x x x x x x x x x 

2.1.8. Allmän förvaring utomhus x x x x x x x x x x x 

2.1.9. Allmän ventilation x x x x x x x x x x x 

2.1.10. God hygien x x x x x x x x x x x 

2.1.11. Hanterings- och transportsystem x x x x x x x x x x x 

2.1.12. Arbete i laboratorium x x x x x x x x x x x 

2.1.13. Lokal frånluftsventilation x x x x x x x x x x x 

2.1.14. Underhåll, service & reparation x x x x x x x x x x x 

2.1.14.    (a) Torrfräsning av spår med betongspårfräsar x x x x x x x x x x x 

2.1.14.    (b) Torrfräsning och -slipning med hjälp av 
handhållen vinkelslip/-fräs x x x x x x x x x x x 

2.1.14.    (c) Torrslipning av betong med eldrivna 
betongslipmaskiner x x x x x x x x x x x 

2.1.14.    (d) Torrslipning med handhållna eldrivna verktyg x x x x x x x x x x x 

2.1.15. Personlig skyddsutrustning x x x x x x x x x x x 

2.1.16. Rensning av filterenhet från damm eller slam x x x x x x x x x x x 

2.1.17. Tillsyn x x x x x x x x x x x 

2.1.18. Förpackningssystem x x x x x x x x x x x 

2.1.19. Utbildning x x x x x x x x x x x 

2.1.20. Arbeta med entreprenörer x x x x x x x x x x x 
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 Stenmaterial Cement Keramik 
Betong-
element 
Betong 

Gjuteri Glas 
Industriell 
Mineraler 

Mineral 
Ull 

Gruvdrift Murbruk Natursten 

2.2 Specifika arbetsblad 

2.2.1. (a) Säcktömning – små säckar x x  x x x x  x x  

 (b) Säcktömning – storsäckar x x  x x x x  x x  

2.2.2. Satsmatning in i processen – Glas      x      

2.2.3. (a) Lastning av bulkbil x   x x  x  x x  

 (b) Bulklastning x x  x   x  x x  

2.2.4. (a) Lossning av bulkbil (urblåsning) x  x x x x x  x x  

 (b) Bulklossning x x  x x x x  x x  

2.2.5. Kärntillverkning och formning i gjuterier     x       

2.2.6. Krossning av mineraler x x  x   x  x   

2.2.7. Skärning och polering av eldfast material och glas   x  x x      

2.2.8. Torkning av mineraler x x     x   x  

2.2.9. Torrpressning   x         

2.2.10. Rensning av stort gjutgods i gjuterier     x       

2.2.11. Rensning av mindre gjutgods i gjuterier     x       

2.2.12. Slutbehandling (torr)   x x        

2.2.13. Bränning (Tablett-, glasyr-, slut-, dekorations-)    x         

2.2.14. Satsladdning av glasugn – förpackningsglas      x      

2.2.15. Sandblästring av glas      x      

2.2.16. Malning av mineraler x x  x   x     

2.2.17. Slipning av glas      x      

2.2.18. Isostatisk pressning (torr)    x         

2.2.19. Fyllning av jumbosäckar x x   x  x   x  

2.2.20. Urslagning i gjuterier     x       

2.2.21. Fodring och brytning     x       

2.2.22. Materialblandning  x x x x x x   x  

2.2.23. Regelbunden och kontinuerlig torkning    x x x       

2.2.24. Plastisk formning    x x        

2.2.25. Beredning    x         

2.2.26. Beredning av sand i gjuterier     x       
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 Stenmaterial Cement Keramik 
Betong-
element 
Betong 

Gjuteri Glas 
Industriell 
Mineraler 

Mineral 
Ull 

Gruvdrift Murbruk Natursten 

2.2.27. (a) Proportionering (mindre kvantiteter)   x         

 (b) Proportionering av bulkmaterial    x x        

2.2.28. Mobil fabrik i stenbrott – schaktning och transport x x     x  x x  

2.2.29. Sållning x x     x  x   

2.2.30. Blästring i gjuterier     x       

2.2.31. (a) Fyllning av små säckar – grova produkter       x   x  

 (b) Fyllning av små säckar – mjöl  x     x   x  

2.2.32. Spraytorkning    x x        

2.2.33. Sprayglasering   x         

2.2.34. Transportsystem för produkter av fin, torr kvarts   x    x     

2.2.35. Användning av en borrningsrigg x x     x  x   

2.2.36. Dammbekämpning med vatten  x x x        

 



2.1.1 
 
 
 

 

 Rengöring 
 

Denna aktivitet gäller rengöring av arbetsplatsens ytor från sub-
stanser som kan innehålla en del kristallint kvartsdamm. Rengö-
ringen skall utföras rutinmässigt men även vid spill av ett ämne 
som innehåller kristallin kvarts. 

   

 
Tillträde 

 
 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig perso-

nal. 

  
 
Detta vägledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrol-
lera exponeringen för respirabel kris-
tallin kvarts. 
 
 
Detta blad innehåller specifika råd 
gällande dammreducerande åtgärder 
vid rengöring/städning på arbets-
platsen. Om huvudpunkterna i detta 
vägledningsblad följs hjälper det till 
att reducera exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena i 
respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla  åtgärder 
som anges i detta blad, för att expo-
neringen för respirabel kristallin 
kvarts skall minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och vidta förebyggande åtgär-
der. 
  
 
 
Detta dokument bör också vara till-
gängligt för personer som kan expo-
neras för respirabel kristallin kvarts 
på arbetsplatsen, så att de tillämpar 
de införda dammreducerande åtgär-
derna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledning-
en för god praxis" för förebyggande 
av kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på att minska den 
personliga exponeringen för respira-
belt kristallint kvartsdamm på ar-
betsplatsen. 
 

 
 

 
 

Utformning och utrustning 
Våt rengöring: 
 

 Man kan binda dammet med våt rengöring, som med hjälp av 
vatten förhindrar att det fina dammet blir luftburet. 

 Våt rengöring kan inkludera våttorkning, våtborstning eller 
vattendysor eller -vattenslangar. 

 Se till att vattenförsörjningen är tillräcklig och att den under-
hålls där vattendysor används. Var extra noggrann vid kallt 
väder, för skydd mot sönderfrysning. 

 Vid vätning av bulkspill av fint, torrt damm, är det bäst att an-
vända en fin dimma. Om man använder vatten med högt tryck 
blir dammet luftburet. 

 Där våt rengöring används måste de elektriska installationerna 
vara tillbörligt skyddade mot inträngande vatten. 

 Lämplig dränering är av yttersta vikt när vattensprinkler och 
vattenslangar används. 

Torr rengöring: 

 Dammreducering kan uppnås med torr rengöring, vilket inne-
bär dammsugning av det torra dammet. 

 Industridammsugare kan vara bärbara enheter utrustade med 
högeffektiva partikelfilter (HEPA-filter) eller en motsvarande 
teknik. En byggnad kan också vara utrustad med central-
dammsugare, med strategiskt placerade anslutningar som le-
der till en dammuppsamlare. 

 Dammsugningssystem måste vara av godkänd typ. 

 Om dammsugningssystem måste kunna hantera volym- eller 
bulkspill av pulvermaterial, skall de utformas specifikt för att 
undvika överfyllning eller igensättning. 

 När våt rengöring eller dammsugning inte är möjlig och torr-
städning med borstar är det enda som fungerar, måste arbets-
tagarna bära passande, personlig skyddsutrustning och se till 
att åtgärder vidtas för att förhindra att kristallint kvartsdamm 
sprids utanför arbetsområdet. 

 Dammsugare är vanligtvis inte anpassade för rengöring av 
fuktigt materialspill. 

                           

                        2.1.1 – Sidan 1 av 2 
 

Publicerad 2008-06-12 
Den engelska versionen är gällande - Den senast validerade översättningen finns tillgänglig på NEPSI:s hemsida www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
    

Underhåll 
 

 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften underhålls i 
enlighet med leverantörens/tillverkarens anvisningar, att den är funk-
tionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens re-
kommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera visuellt minst en gång varje vecka om rengöringsutrust-
ningen visar tecken på skada. Kontrollera den oftare om den används 
hela tiden. Kontrollera den före varje gång den ska användas om den 
inte används ofta.  

 Testa rengöringsutrustningen gentemot dess funktionsstandard minst 
en gång per år. 

 Bevara register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Rengör din arbetsplats regelbundet så att inte damm ansamlas. 

 Ta hand om spill omedelbart. Vid hantering av bulkspill av fint, torrt och 
dammigt material skall städningen utföras i enlighet med skriftlig rutin 
för säkert arbete och med hjälp av informationen från detta arbetsblad. 

 Rengör inte torrt med borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöringsmetod. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 Läs vägledningsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrust-

ning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga dammreduce-
rande åtgärder är tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med kor-
rekt skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan skyddas mot smuts då den inte används. 

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess leve-
rantörer. 

 Vid rengöring, där det finns torrt damm, skall arbetsgivaren tillhanda-
hålla passande klädsel så att absorption av damm förhindras. Din leve-
rantör av arbetskläder kan råda dig om passande kläder. 

 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsoeffekter som förknippas med inand-
ning av respirabelt kristallint kvartsdamm 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot dammex-
ponering; kontroll av att utrustningen fungerar och används; när och 
hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man skall göra 
om något går fel. Läs vägledningsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägled-
ningen för god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att dammreducerande åtgärder  
finns på plats och att de efterföljs. Läs vägledningsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs för 
att kunna följa den checklista som visas här intill 

 

 
Checklista för att de an-
ställda ska utföra de 
dammreducerande åt-
gärderna så effektivt 
som möjligt 
 
 Vid våt rengöring skall 

vattenförsörjningen kon-
trolleras innan rengö-
ringsarbetet påbörjas. 

 Vid dammsugning skall 
man kontrollera att 
dammsugningssystemet 
fungerar som det skall. 

 Kontrollera dammsugar-
filtren varje vecka. Byt 
dem vid behov. 

 Följ tillämpliga rutiner vid 
tömning av dammsugare. 

 Vid städning av bulkspill 
med fint, torrt damm skall 
du se till att du arbetar i 
enlighet med ditt företags 
skriftliga rutin för säkert 
arbete. 

 Granska utrustning som 
används med avseende 
på skada, slitage eller 
felaktig användning. Ta 
kontakt med din chef om 
du upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den dammreduce-
rande utrustningen ska 
du se till att åtgärder vid-
tas för att reducera expo-
neringen för respirabel 
kristallin kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Använd, vårda och förva-
ra eventuellt personlig 
skyddsutrustning i enlig-
het med instruktionerna. 
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2.1.2  Byggnaders utformning
 
Detta blad ger vägledning om hur man ska konstruera byggnader där 
aktiviteter som kan generera respirabelt, kristallint kvartsdamm utförs. 
 

   

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig personal. 

  
 
Detta vägledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att övervaka 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om hur 
man ska konstruera byggnader där 
aktiviteter som kan generera 
respirabel, kristallin kvarts utförs. Om 
huvudpunkterna i detta 
vägledningsblad följs hjälper det till att 
reducera exponeringen. Beroende på 
de unika förhållandena i respektive fall 
är det eventuellt inte nödvändigt att 
tillämpa alla åtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och vidta förebyggande 
åtgärder. 
 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda dammreducerande 
åtgärderna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
för god praxis" för förebyggande av 
kvartsdammsexponerning, som är 
inriktad speciellt på kontroll av den 
personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utformning och utrustning 
 

 Se till att byggnaden är väl ventilerad, vid behov med mekanisk 
ventilation. Se till att ventilationen inte rör upp damm som ansamlats 
och att förorenad luft inte sprids till rena områden. 

 Dammdämpande spraymunstycken (sprinklers eller fin dimma) kan 
användas för att motverka luftburet damm i färdvägar och vid 
transportband inomhus och utomhus. 

 Emission från dammfiltreringssystem i byggnader, ut i miljön, måste 
ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser. 

 Välj vägg- och golvytor som är lätta att hålla rena och som inte 
absorberar/samlar damm. Där så behövs och där så är möjligt för att 
förhindra dammspridning mellan olika våningsplan, ska täta golv 
väljas, täckta med ett slitstarkt material i en färg som synliggör 
damm.  

 Om våt rengöring eller dammhämmande spraymunstycken  
(sprinklers) används, ska golvet möjliggöra god dränering. 

 Se till att elsystem m.m. är lämpligt skyddade mot de risker som 
miljöbelastningen medför, inklusive vatten och kvartsdamm. 

 Kontrollpaneler kan skyddas med ett membran. 

 Se till att det finns ett tillräckligt antal lämpligt placerade 
vattenanslutningar när våt rengöringsmetod tillämpas. 

 Montera ett tillräckligt antal anslutningspunkter för sugslangar när 
en centraldammsugare används. 

 Kontrollrum hjälper till att skydda operatörerna mot respirabelt, 
kristallint kvartsdamm. 

 Kontrollrum skall ha sin egen friskluftsförsörjning och bör vara 
tillslutna och fysiskt separerade från dammiga områden. För att 
undvika att dammig luft kommer in i dessa rum kan det vara 
nödvändigt att ventilera dem med ett övertryckssystem. Läs 
arbetsblad 2.1.3. Om kontrollrumsutformning. 

 Man bör där så är möjligt använda utrustning som kräver lite 
underhåll. Maskiner med automatiska smörjsystem reducerar 
exempelvis den tid som krävs för manuellt underhåll i dammiga 
områden. 

 Installation av övervakningskameror (CCTV - closed circuit 
television) som kan avläsas från ett rent kontrollrum, kan reducera 
den tid som anläggningens personal måste spendera i dammiga 
områden. 
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Underhåll 
 

 Sköt underhållet av byggnaden och all utrustning för 
dammreducering i enlighet med leverantörens/installatörens 
anvisningar. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera skicket och funktionen på byggnaden och all 
dammreducerande utrustning minst en gång per vecka och leta efter 
tecken på skador eller reducerad effektivitet. Kontrollera den oftare 
om den används kontinuerligt. Kontrollera den före varje gång den 
ska användas om den inte används ofta. 

 Testa dammreducerande utrustning gentemot dess 
funktionsstandard minst en gång per år. 

 Bevara register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Rengör golv och andra ytor regelbundet. 

  Rengör inte torrt med borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Märk upp områden där personlig skyddsutrustning (t ex 
dammfiltermasker) måste bäras med tillämplig skyltar. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan skyddas mot smuts då den inte används.  

 Se till att det finns tillräcklig mängd personlig skyddsutrustning. 
Se också till att den är lättillgänglig. Placera vid behov lådor med 
personlig skyddsutrustning (t ex dammfiltermasker) vid 
byggnadernas ingångar. Märk upp var denna utrustning finns med 
tillämpliga skyltar. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som förknippas 
med inandning av respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och 
används; när och hur eventuella andningsskydd skall användas och 
vad man skall göra om något går fel. Läs vägledningsblad 2.1.19 
och del 1 av "Vägledningen för god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som granskar att dammreducerande åtgärder 
finns på plats och att de efterföljs. Läs vägledningsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att kunna följa den checklista som visas här intill. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Checklista för att de 
anställda ska utföra de 
dammreducerande 
åtgärderna så 
effektivt som möjligt 
 
 

 Leta efter tecken på 
skada eller slitage på 
byggnadens delar. 
Tala med din chef om 
du upptäcker problem. 

 Granska utrustning som 
används med avseende på 
skada, slitage eller felaktig 
användning. Ta kontakt 
med din chef om du 
upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se till 
att åtgärder vidtas för att 
reducera exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts 
så länge problemet 
kvarstår. 
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2.1.3  Kontrollrumsutformning 
 
Detta blad ger vägledning om hur kontrollrum ska konstrueras. Sådana 
lokaler hjälper till att skydda operatörerna mot respirabelt, kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 

   

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Kontrollrum skall ha sin egen friskluftsförsörjning och bör vara 
tillslutna och fysiskt separerade från dammiga områden.  

 För att undvika att dammig luft kommer in i dessa rum kan det vara 
nödvändigt att ventilera dem med ett övertryckssystem. 

 Dörrar och fönster ska om möjligt hållas stängda för att förhindra att 
damm tränger in. Kom ihåg att luften som omger kontrollrummet kan 
vara förorenad! 

 Välj golvytor och möbler som är lätta att hålla rena och som inte 
absorberar damm. Välj heltäckande golv (istället för galler/nät) och 
behandla dem med ett slitstarkt material som också är färgat så att 
dammföroreningar syns tydligt.  

 Se till att elsystem m.m. är lämpligt skyddade mot de risker som 
miljöbelastningen medför, inklusive kvartsdamm. 

 Kontrollpaneler kan skyddas med ett membran. 

 Montera ett tillräckligt antal anslutningspunkter för sugslangar när 
en centraldammsugare används. 

 Förse rummet med tillräckligt många fönster, så att processen kan 
övervakas därifrån. 

 Installation av övervakningskameror (CCTV closed circuit television) 
eller distansmätningsinstrument som kan följas/övervakas från ett 
rent kontrollrum, kan reducera den tid som anläggningens personal 
måste spendera i dammiga områden. 

 Se till att informera genom anslagstavlor om hälsa och säkerhet, 
säkra arbetsrutiner m.m. 

 

 

 

 
 

 

  
 
Detta vägledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att övervaka 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om hur 
man ska konstruera kontrollrum, som 
kan tillhandahållas för att isolera 
operatörerna från källor till respirabel 
kristallin kvarts. Om huvudpunkterna 
i detta vägledningsblad följs hjälper 
det till att reducera exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena i 
respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla åtgärder 
som anges i detta blad, för att 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts skall minimeras. Syftet är att 
använda ändamålsenliga skydd och 
vidta förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda dammreducerande 
åtgärderna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
för god praxis" för förebyggande av 
kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på kontroll av den 
personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Sköt underhållet av kontrollrummet och all utrustning för 
dammreducering i enlighet med leverantörens/installatörens 
anvisningar. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera skicket och funktionen på all dammreducerande 
utrustning minst en gång per vecka och leta efter tecken på skador 
eller reducerad effektivitet. Kontrollera den oftare om den används 
kontinuerligt. Kontrollera den före varje gång den ska användas om 
den inte används ofta. 

 Testa  den dammreducerande utrustning gentemot dess 
funktionsstandard, i enlighet med lokala lagstadgade krav, så ofta 
som tillverkaren rekommenderar och som överensstämmer med 
riskbedömningens resultat. 

 Bevara register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år). 

  

Rengöring och städning 
 

 Rengör golv och andra ytor regelbundet. 

  Rengör inte torrt med borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöringsmetod. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Märk upp områden där personlig skyddsutrustning (t ex 
dammfiltermasker) måste bäras med påbudsskyltar. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan skyddas från smuts och damm då den inte används.  

 Se till att det finns tillräcklig mängd personlig skyddsutrustning. 
Se också till att den är lättillgänglig. Placera förvaringslådor med 
personlig skyddsutrustning (t ex dammfiltermasker) i kontrollrummen 
så att de kan användas om problem uppstår i produktionsprocessen. 
Märk upp var denna utrustning finns med skyltar. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som förknippas 
med inandning av respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och 
används; när och hur eventuella andningsskydd skall användas och 
vad man skall göra om något går fel. Läs vägledningsblad 2.1.19 
och del 1 av "Vägledningen för god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som granskar att de dammreducerande 
åtgärderna finns på plats och att de efterföljs. Läs vägledningsblad 
2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att kunna följa den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 
Checklista för att de 
anställda ska utföra de 
dammreducerande 
åtgärderna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Håll kontrollrummen rena 
så att damm inte virvlas 
upp. 

 Använd dammsugning 
eller städning med våt 
metod för torrt damm. 

 Håll dörrar och fönster till 
kontrollrummen stängda 
för att hindra att damm 
tränger in. 

 Kom ihåg att luftburen, 
respirabel kristallin kvarts 
inte syns med blotta ögat, 
men att ansamlingar av fint 
damm på ytor inne 
i kontrollrummet kan 
vara tecken på att de 
dammreducerande 
åtgärderna inte fungerar 
som de ska. 

 Granska utrustning som 
används med avseende på 
skada, slitage eller felaktig 
användning. Ta kontakt 
med din chef om du 
upptäcker brister.  

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se till 
att åtgärder vidtas för att 
reducera exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts 
så länge problemet 
kvarstår. 
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2.1.4.  Utformning av ventilation 
 
Denna aktivitet omfattar utformningen av ventilationstrummor, som är en 
del av dammfiltreringssystemet. 
Detta vägledningsblad bör läsas tillsammans med arbetsbladen "Lokal 
frånluftsventilation"(2.1.13) och "Utformning av dammfilterenheter"(2.2.5). 
 

   

  

Tillträde 
 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Använd en känd ventilationsleverantör. Kontakta enbart behöriga 
ingenjörer för offert. 

 Håll trummorna korta och enkla. 

 Undvik långa sektioner av böjliga ventilationstrummor, vilka ökar 
luftmotståndet och minskar luftflödet. 

 Utforma ventilationstrummorna så att ansamlingar av damm inuti 
trummorna kan undvikas. 

 Man kan förebygga dammansamlingar genom att tillämpa ett luftflöde 
vars hastighet är lämplig för partiklarnas storlek och vikt. En hastighet 
på 15 m/s är t ex normalt vad som krävs för grövre damm, medan 5 
m/s kan räcka för mycket fint damm. 

 Där trummorna förgrenar sig kan man uppnå optimala 
flödeshastigheter genom att variera trummornas diameter, så att de 
blir större när de närmar sig dammfiltret. 

 Konstruera ventilationen för att minimera inre slitage, vilket annars är 
vanligt med nötande damm. 

 Välj ett passande slitstarkt material för ventilationstrummorna. 

 Minimera antalet krökar i ventilationen för minsta möjliga motstånd 
och slitage. Reducera strömningsförlusterna genom att utforma 
krökarna så att de böjer av gradvis. 

 Placera ut passande testpunkter där processventilationens funktion 
kan kontrolleras. Täta dessa testpunkter noga när de inte används. 

  
 
Detta vägledningsblad är avsett som en 
hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att övervaka 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
utförandet av ventilationen, för 
anslutning till en dammfiltreringsenhet 
på arbetsplatsen. Det beskriver de 
huvudpunkter du behöver följa för att 
konstruera ett effektivt 
ventilationssystem och som är enkelt 
att underhålla. Beroende på de unika 
förhållandena i respektive fall är det 
eventuellt inte nödvändigt att tillämpa 
alla åtgärder som anges i detta blad, 
för att exponeringen för respirabel 
kristallin kvarts skall minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och att vidta förebyggande 
åtgärder.  
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda dammreducerande 
åtgärderna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
för god praxis" för förebyggande av 
kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på kontroll av den 
personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 Sköt underhållet av ventilationstrummorna i enlighet med tillverkarens 

anvisningar och se till att de är funktionsdugliga och i gott skick. 

  

Undersökning och testning 
 Kontrollera ventilationstrummorna visuellt minst en gång varje vecka, 

för att se om de visar tecken på skada. Kontrollera oftare om de 
används kontinuerligt. Kontrollera före varje gång de ska användas om 
den inte används ofta. 

 Sök efter eventuella läckor i ventilationstrummorna och täta vid behov 
med ventilationstejp. Reparera eller byt skadade trummor. Bucklor ökar 
luftmotståndet och påverkar hela systemets effektivitet. 

 Undersök och testa hela systemet gentemot dess funktionsstandard 
minst en gång per år. 

 Bevara register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 Om det blir nödvändigt att rengöra (eller rensa) ventilationstrummorna 

invändigt, ska detta utföras av utbildade och kompetenta personer 
i enlighet med en skriftlig arbetsrutin för säkert arbete. 

  Rengör inte torrt med borste eller med tryckluft. 
 Använd dammsugning där så är möjligt för att rensa ansamlingar inuti 

ventilationstrummor. Använd dammsugning eller våt rengöring för 
städning av dammspill i arbetsmiljön. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskbedömning måste utföras för att fastställa om befintliga 
dammreducerande åtgärder är tillräckliga. Vid behov skall 
andningsskydd (med korrekt skyddsfaktor) finnas tillgängliga och 
användas. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning kan 
skyddas från smuts och damm då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

  

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som förknippas 

med inandning av respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs vägledningsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen för god praxis". 

  

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att de dammreducerande 

åtgärderna finns på plats och att de följs. Läs vägledningsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs för 
att kunna följa den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 
 

 

 
Checklista för att de 
anställda ska utföra de 
dammreducerande 
åtgärderna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Granska utrustning som 
används med avseende på 
skada, slitage eller felaktig 
användning. Ta kontakt 
med din chef om du 
upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se till 
att åtgärder vidtas för att 
reducera exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts 
så länge problemet 
kvarstår. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller 
städning med våt metod 
för torrt damm. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.1.5  Utformning av dammfil-
terenheter 
 
Denna aktivitet omfattar utförandet av dammfilterenheter (d.v.s. fläkt, filter 
och dammuppsamlare) som är en del av dammfiltreringssystemet. 
Detta vägledningsblad bör läsas tillsammans med arbetsbladen "Utform-
ning av ventilation"(2.1.4) och "Lokal frånluftsventilation"(2.1.13). 
 

   

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig personal.  

 Utformning och utrustning 
 

 För att förhindra utsläpp av damm, ska utrustning som hanterar 
material innehållande kristallint kvartsdamm utformas så att venti-
lationen alltid genererar ett undertryck, vara ordentligt förseglad 
(om undertrycket skulle försvinna) och med precis så många flän-
sar och inspektionsluckor som behövs. 

 Exempel på dammfilterenheter är utfallslådor, cykloner, våtavskil-
jare, påsfilter och elektrofilter. Vissa enheter använder en kombi-
nation av tekniker. 

 När filterenheter ska väljas bör man överväga behovet av  

 en föravskiljare (förcyklon); 
 dammängden, fuktinnehållet och fördelningen av partikelstorlekar; 
 totalt luftflöde och maximal temperatur vid filtret; 
 om eventuella kemiska föroreningar finns i luften; 
 gränsvärden för partikelutsläpp vid skorstenen/utsläppspunkten; 
 gränsvärden för buller; 
 underhållsbehov (frekvens, arbetsmängd); 
 deras placering, som ska vara utanför de huvudsakliga arbets-

området, på behörigt avstånd från luftdrag och rådande vindpå-
verkan; 

 behovet av lutning på mer än 60° vid utmatningstrattarnas bas 
för att förhindra igensättning. 

 Om det är nödvändigt att rena luft, som inte är processluft, skall ett 
textilfilter användas (cyklon är inte lämplig). 

 Utforma skorstenar med lämplig åtkomst och uttag för utsläpps-
övervakning. 

 

  
 
Detta vägledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säker-
het på arbetsplatsen, genom att 
övervaka exponeringen för respira-
bel kristallin kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
utformningen av dammfilterenheter, 
som är en del av dammfiltreringssy-
stemet. Om huvudpunkterna i detta 
arbetsblad följs hjälper det till att 
reducera exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla åtgärder 
som anges i detta blad, för att expo-
neringen för respirabel kristallin 
kvarts skall minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenli-
ga skydd och att vidta förebyggande 
åtgärder.  
 
 
Detta dokument bör också vara till-
gängligt för personer som kan expo-
neras för respirabel kristallin kvarts på 
arbetsplatsen, så att de tillämpar de 
införda dammreducerande åtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledning-
en för god praxis" för förebyggande 
av kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på kontroll av den 
personliga exponeringen för respi-
rabelt kristallint kvartsdamm på ar-
betsplatsen. 
 
 
Dammfilterenheter används för att 
samla upp damm i matningspunkter, 
rännor och många andra dammiga 
platser vid industriella processer. 
 
 
Alla installationer måste följa euro-
peisk standard. 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att dammfilterutrustningen underhålls i enlighet med 
leverantörens/installatörens anvisningar, att den är funktionsdug-
lig och i gott skick. Byt filterduk och andra förbrukningsartiklar i 
enlighet med tillverkarens rekommendationer. 

 Vidta extra åtgärder för personalskydd vid underhållsarbeten 
med dammfiltreringssystem. 

  

Undersökning och testning 
 

 Ett filters skick kan övervakas genom att man kontrollerar tryck-
fallet över det med en tryckmätare. 

 Test av utsläpp från skorsten och/eller löpande övervakning av 
dammfiltren (med ljud- eller visuella larm) är obligatoriskt för kon-
troll av systemets prestanda. 

 Undersök och testa hela systemet gentemot dess funktionsstan-
dard minst en gång per år. 

 Bevara register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, 
som överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Ta hand om spill omedelbart. 

  Rengör inte torrt med borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15. som handlar om personlig skyddsutrust-
ning. 

 Riskbedömning måste utföras för att fastställa om befintliga 
dammreducerande åtgärder är tillräckliga. Vid behov ska and-
ningsskydd (med passande skyddsfaktor) finnas och användas (t 
ex vid underhållsarbete med dammfiltren). 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrust-
ning kan skyddas mot smuts och damm då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som förknip-
pas med inandning av respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och an-
vänds; när och hur eventuella andningsskydd skall användas och 
vad man skall göra om något går fel. Läs vägledningsblad 2.1.19 
och del 1 av "Vägledningen för god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att de dammreducerande 
åtgärderna finns på plats och att de följs. Läs vägledningsblad 
2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som be-
hövs för att kunna följa checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 
Checklista för att de an-
ställda ska utföra de 
dammreducerande åtgär-
derna så effektivt som 
möjligt 
 
 

 Kontrollera tryckfallet i 
filtret dagligen, så att det 
håller sig på acceptabel 
nivå. 

 Kontrollera filterdukarnas 
skick regelbundet. 

 Granska utrustning som 
används med avseende på 
skada, slitage eller felaktig 
användning. Ta kontakt 
med din chef om du upp-
täcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den dammreduceran-
de utrustningen ska du se 
till att åtgärder vidtas för 
att reducera exponeringen 
för respirabel kristallin 
kvarts så länge problemet 
kvarstår. 

 Följ lämpliga rutiner 
vid arbete med dammut-
sugningssystem. 
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2.1.6  Dammövervakning 
 
Detta blad ger råd om hur man inför dammövervakning för att utvärdera 
de personliga exponeringsnivåerna för respirabelt, kristallint kvartsdamm. 
 

   

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig personal. 
 Utformning och utrustning 

 

Både personliga och stationära mätningar kan användas samtidigt 
eftersom de kompletterar varandra. Det är upp till experterna, som 
utsetts av arbetsgivarna, tillsammans med arbetstagarnas representanter 
att välja de lösningar som passar bäst, samtidigt som man respekterar 
nationella och europeiska bestämmelser. 
 

Följande allmänna krav (hämtade från EU-standarderna EN 689 och 
EN 1232) skall följas: 
 

 Definiera en övervakningsstrategi: välj passande 
provtagningsutrustning, definiera vilka arbetsmoment som ska 
övervakas, identifiera vilken personal som är lämplig att utföra 
provtagningen och analysen, planera datum för provtagning. 

 Använd provtagningsutrustning som följer EU-standard EN 481. 
Använd en erkänd analysteknik för mätning av respirabel kristallin 
kvarts: röntgendiffraktion eller infraröd spektroskopi. 

 De personer som utför provtagning och analys ska vara tillbörligt 
utbildade och erfarna. 

 När det gäller kristallin kvarts är det den respirabla fraktionen som är 
problematisk på grund av dess effekter på hälsan. Därför ska den 
respirabla dammfraktionen samlas in. 

 Vid personlig provtagning måste provtagningsutrustningen bäras av 
arbetstagaren och uppsamlingsenheten vara placeras inom 
arbetarens andningszon (mindre än 30 cm från området kring mun 
och näsa). 

 Provtagningens varaktighet ska vara så lik ett fullt arbetsskift som 
möjligt, så att proverna är relevanta.  

 Samla in tillräckligt många prover per provomgång och 
arbetsfunktion för att få en övervakning för respektive arbetstagare. 
Ha i åtanke att olika arbeten utförs på olika dagar, t ex städning som 
ofta utförs på fredagar. 

 Informera arbetarna om att dammprovtagningen kommer att utföras 
samt om orsakerna till den. Detta hjälper till att garantera deras fulla 
samarbete. Informera dem om dammprovtagningens resultat. 

 Registrera information under provtagningen, t ex datum, 
arbetsmoment, arbetarens namn, skiftets varaktighet, 
provtagningsutrustningens flödeshastighet och varaktighet, 
arbetsaktiviteter och arbetsrutiner, väderförhållanden, personlig 
skyddsutrustning som användes, kommentarer om 
dammreducerande åtgärder, produktionsprocess, hanterade 
volymer etc. 

 Kontrollera att provtagningsutrustningen fungerar som den ska 
(inklusive flödeshastigheten) vid regelbundna intervaller under 
skiftet och för noteringar över dessa kontroller. 

Dokumentera provtagningarna till fullo och tillämpa ett kvalitetssystem så 
som beskrivs ovan. 

  
 
Detta vägledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att övervaka 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om god 
praxis för övervakning av personlig 
dammexponering. Det beskriver de 
huvudpunkter du behöver överväga 
vid införande av ett 
dammövervakningsprogram. 
Beroende på de unika förhållandena i 
respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla åtgärder 
som anges i detta blad, för att 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts skall minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och att vidta förebyggande 
åtgärder.   
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda dammreducerande 
åtgärderna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
för god praxis" för förebyggande av 
kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på kontroll av den 
personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att dammprovtagningsutrustningen underhålls i enlighet 
med leverantörens/installatörens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Håll provtagningsutrustningen väl rengjord för att förhindra att 
framtida provtagningar förorenas. 

 Det kan vara nödvändigt att plocka isär provtagningsutrustningens 
uppsamlingsenhet för att de ska kunna rengöras ordentligt. 

 Om provtagningsenheten rengörs med vätska måste de torka 
ordentligt innan nästa provtagning. 

 Byt förbrukningsartiklar (batterier m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera provtagningsutrustningen visuellt före och efter varje 
gång den används, så att den inte är skadad. 

 Vårda provtagningsutrustningen regelbundet och i enlighet med 
tillverkarens rekommendationer. 

 Bevara register över provtagningar under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs vägledningsblad 2.1.15. som handlar om personlig 
skyddsutrustning. 

 Riskbedömning måste utföras för att fastställa om befintliga 
dammreducerande åtgärder är tillräckliga. Vid behov skall 
andningsskydd (med korrekt skyddsfaktor) finnas tillgänglig och 
användas. 

 Personal som utför provtagningen ska utgöra ett gott exempel 
genom att använda andningsskydd i de områden där detta krävs. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan skyddas mot smuts och damm då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som förknippas 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och 
används; när och hur eventuella andningsskydd skall användas och 
vad man skall göra om något går fel. Läs vägledningsblad 2.1.19 
och del 1 av "Vägledningen för god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att dammreducerande 
åtgärderna finns på plats och att de följs. Läs vägledningsblad 
2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att kunna följa den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 

 

 
Checklista för att de 
anställda ska utföra de 
dammreducerande 
åtgärderna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Granska all utrustning som 
används med avseende på 
skada, slitage eller felaktig 
användning. Använd inte 
provtagningsutrustningen 
om du upptäcker några 
problem. 

 Kontrollera att 
provtagningspumpar 
är ordentligt laddade 
innan respektive skifts 
provtagning påbörjas. 

 Kontrollera att 
provtagningsutrustningen 
fungerar under pågående 
skift. Speciellt: Där så är 
möjligt, kontrollera att 
provtagningsflödet 
fortfarande är det rätta 
och justera det vid behov. 

 För noggranna 
anteckningar över 
operatörens 
arbetsuppgifter m.m. under 
pågående provtagning. 

 Försök inte att ta för 
många prover under ett 
och samma skift. Kvalitet 
är bättre än kvantitet! 

 Använd, vårda och förvara 
provtagningsutrustning 
i enlighet med 
instruktionerna. 

 

 

    
2.1.6 – Sidan 2 av 2    

 

Publicerad 2008-06-12 
Den engelska versionen är gällande - Den senast validerade översättningen finns tillgänglig på NEPSI:s hemsida www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Publicerad 2006-10-25 
Den engelska versionen är gällande - Den senast validerade översättningen finns tillgänglig på NEPSI:s hemsida www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1.7  Allmän förvaring 
inomhus 
 
Denna aktivitet omfattar utförandet av allmän förvaring inomhus på 
arbetsplatser där produkter som innehåller kristallin kvarts förekommer. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 
Allmänna synpunkter om utformning: 

 Avsätt en speciell yta för förvaring, vilken är tydligt märkt med 
tillbörliga skyltar. 

 Området ska vara rymligt, organiserat, väl belyst och väl 
ventilerat. 

 Märk upp förvaringsytorna genom att måla linjer på golvet 
och/eller med tillbörliga skyltar. 

 Installation av skiljeväggar i byggnaderna hjälper till att minska 
dammspridningen. 

 Ordna med separata transportvägar för fotgängare och fordon, där 
så är möjligt. 

 Se till att golven kan dränkas i vatten och att de är lätta att 
rengöra. 

 Brännbart material som exempelvis tomt emballage måste 
förvaras i ett separat rum. 

 Konstruera lagringslokalernas layout för att minimera riskerna för 
kollision mellan fordon och lagrat material. 

 Begränsa den höjd som pallar får staplas, så minimeras risken för 
att de välter.  

 Utarbeta rutiner för hantering av spill och se till att nödvändig 
rengöringsutrustning (t ex dammsugare) finns på plats. 

 Där det är rimligen praktiskt att genomföra ska högar som inte 
används täckas med presenningar eller plastskynken och använd 
spraymembran där så är möjligt. 

Silos: 

 Montera dammfilter för den luft som trycks ut ur silos vid 
påfyllning. 

 Placera barriärer runt silos så att de inte skadas av exempelvis 
gaffeltruckar. 

 Märk upp matningslinjerna individuellt. 

 
 
 

 

  
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger speciellt råd om 
dammkontroll vid lagring av mindre, 
medelstora och stora kvantiteter 
produkter som innehåller kristallin 
kvarts. Om huvudpunkterna i detta 
arbetsblad följs reduceras 
exponeringen.  
Beroende på de unika förhållandena i 
respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla 
kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas i 
enlighet med leverantörens/tillverkarens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Införliva ett "Arbetstillstånd"-system för underhållsarbete på 
förvaringstankar och silos. 

 Följ eventuella specialrutiner som krävs innan förvaringstankar eller 
solos öppnas eller beträds, exempelvis för rensning eller spolning. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera silos minst en gång per år, så att de inte är skadade. 
Man bör också ordna med regelbunden undersökning och testning 
av silonas skick, utfört av en specialist. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Håll en hög standard när det gäller städning av förvaringsutrymmena 
och ta hand om spill omedelbart. Håll golven rena för att förhindra att 
damm rörs upp av fordon m.m. Avyttra tomma behållare på säkert 
sätt. 

 Emballera om skadade eller läckande paket eller avyttra dem på ett 
säkert sätt. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 
plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att rummet 
är väl ventilerat 
och att eventuella 
dammfiltreringssystem är 
påslagna och funktionella. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om du 
upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge problemet 
kvarstår. 

 Använd hjälpmedel för 
flyttning av säckar och 
trummor. 

 Håll trafik- och 
promenadvägar rena och 
förvara bara material på 
markerade platser. 

 Rengör med dammsugning 
eller vatten. 

 Rensa upp spill 
omedelbart och avyttra 
spillet på säkert sätt. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.1.8  Allmän förvaring 
utomhus 
 
Denna aktivitet omfattar utformningen av utrymme för 
allmän förvaring utomhus på arbetsplatser där produkter 
som innehåller kristallin kvarts förekommer. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig 
personal. 

 
  

Utformning och utrustning 
 

Allmänna synpunkter om utformning: 

 Avsätt en speciell yta för förvaring, vilken är tydligt märkt 
med lämpliga skyltar. 

 Området ska vara rymligt, planerat och väl belyst. 

 Noggrann placering och utformning av lagringsplatser 
utomhus hjälper till att reducera vindens spridning av 
damm. 

 Ordna med separata transportvägar för fotgängare och 
fordon, där så är möjligt. 

 Konstruera lagringslokalernas layout för att minimera 
riskerna för vältande eller krockande fordon 

 Begränsa höjden för lager utomhus och tänk på den 
naturliga släntlutningen, materialets typ och 
fuktinnehållet. 

 När lagringshögar byggs upp under transportband, ska 
fallhöjden där så är möjligt minimeras, eller på annat 
sätt försöka att minimera höjden för fritt fall av material 
med hjälp av ledskenor samt/eller med hjälp av 
draperier eller indragbara, vertikala skärmar som 
skyddar det fallande materialet mot vinden. 

 Håll om

Detta blad är en del av 
"Vägledningen för god praxis" för 
förebyggande av 
kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på kontroll av den 
personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 

rådet kring utomhuslagren rent och snyggt. 

  
 
Detta vägledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att 
övervaka exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts. 
 
 
Detta blad ger speciellt råd om 
dammreducerande åtgärder vid 
extern lagring av olika mängd 
produkter som innehåller kristallin 
kvarts. Om huvudpunkterna i detta 
vägledningsblad följs hjälper det till 
att reducera exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena i 
respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla åtgärder 
som anges i detta blad, för att 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts skall minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och att vidta förebyggande 
åtgärder.  
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda 
dammreducerande åtgärderna på 
bästa sätt. 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften 
underhålls i enlighet med leverantörens/tillverkarens 
anvisningar, att den är funktionsduglig och i gott skick. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera de dammreducerande funktionerna minst en 
gång per år, så att de inte är skadade.  

 Bevara register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, 
som överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år). 

  

Rengöring och städning 
 

 Tillämpa goda regler för städning av lagringsområdena.  

  

Personlig skyddsutrustning 
 Läs vägledningsblad 2.1.15 som handlar om personlig 

skyddsutrustning. 
 Riskbedömning måste utföras för att fastställa om 

befintliga kontroller är tillräckliga. Vid behov skall 
andningsskydd (med korrekt skyddsfaktor) finnas 
tillgängliga och användas. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens 
skyddsutrustning kan skyddas från smuts och damm då den inte 
används. 

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av 
dess leverantörer. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som 
förknippas med inandning av respirabel kristallin kvarts. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och 
används; när och hur eventuella andningsskydd skall användas 
och vad man skall göra om något går fel. Läs vägledningsblad 
2.1.19 och del 1 av "Vägledningen för god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att 
dammreducerande åtgärderna finns på plats och att de 
efterlevs. Läs vägledningsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som 
behövs för att kunna följa den checklista som visas här intill 

 

 

 

 

 

 

 

 
Checklista för att de 
anställda ska utföra de 
dammreducerande 
åtgärderna så effektivt 
som möjligt 
 
 
 Granska utrustning som 

används med avseende 
på skada, slitage eller 
felaktig användning. Ta 
kontakt med din chef om 
du upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se 
till att åtgärder vidtas för 
att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Håll trafik- och 
promenadvägar fria från 
hinder och där så är 
möjligt även avskilt. 

 Använd, vårda och 
förvara eventuella 
andningsskydd i enlighet 
med instruktionerna. 
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2.1.9  Allmän ventilation 
 
Denna aktivitet omfattar utformningen och användning av 
allmän ventilation vid fabriker där det finns kristallin kvarts. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig 
personal. 

 

Detta vägledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att 
övervaka exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts. 

 

Utformning och utrustning 
 

 Ordna med en god allmän ventilation med hjälp av 
naturlig ventilation genom dörrar och fönster, eller 
mekanisk ventilation där luften trycks in eller ut med en 
fläkt. 

 Ventilationen ska avlägsna förorenad luft och ersätta 
den med ren tilluft.  

 Man kan använda väggmonterade fläktar för till- och 
frånluft. Man kan också ansluta fläktar till 
ventilationskanaler för att koncentrera till- och frånluften 
till specifika områden. 

 Se till att till- eller uteluften kommer från ett område som 
inte är förorenat, eller att luften är filtrerad. 

 Välj den plats där uteluften tas in i byggnaden med 
omsorg. Om personal arbetar i närheten av tilluftsdon 
kan det bli nödvändigt att värma upp luften, eller att 
vidta andra åtgärder för att skydda dessa personer vid 
kallt väder.  

 Se till att det tillförs tillräckligt med tilluft (20 % 
luftutbyteseffektivitet) där personal arbetar, så att luften 
blandas upp och det luftburna damm som skapas förs 
ut.  

 Renad och filtrerad luft kan åter skickas in i området där 
personalen arbetar, förutsatt att där finns ett system 

ntrollerar filtrens skick och funktion. Mängden 
återcirkulerad luft skall överensstämma med befintliga 
standarder och bestämmelser. 

som ko

Detta blad är en del av 
"Vägledningen för god praxis" för 
förebyggande av 
kvartsdammsexponerning, som är 
inriktad speciellt på kontroll av den 
personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 

 Se där så är möjligt till att luften kommer från en 
friskluftskälla, flödar förbi arbetaren och sedan igenom 
arbetsaktiviteten till utsuget. 

 Se till att naturlig ventilation inte stör funktionen i lokala 
utsugningssystem genom att orsaka drag. 

 Ventilationssystemens utformning och specifikation kan 
behöva förbättras i enlighet med nationella 
bestämmelser. 

  
 

 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
dammövervakningen vid utformning 
och användning av arbetsplatsens 
allmänna ventilation.  
Om huvudpunkterna i detta 
vägledningsblad följs hjälper det till 
att reducera  exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena i 
respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla åtgärder 
som anges i detta blad, för att 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts skall minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och att vidta förebyggande 
åtgärder.  
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda 
dammreducerande åtgärderna på 
bästa sätt. 
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Underhåll 
 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften 

underhålls i enlighet med leverantörens/tillverkarens 
anvisningar, att den är funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med 
tillverkarens rekommendationer. 

  

Undersökning och test (om det 
finns ett ventilationssystem) 

 Införskaffa information om ventilationsutrustningens 
effektivitet från leverantören. Spara denna information för 
jämförelse med framtida testresultat. 

 Kontrollera ventilationen visuellt minst en gång varje 
vecka, för att se om den visar tecken på skada. Kontrollera 
den oftare om den används kontinuerligt. Kontrollera den före 
varje gång den ska användas om den inte används ofta. 

 Undersök och testa ventilationsutrustningen gentemot 
dess funktionsstandard minst en gång per år. 

 Bevara register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, 
som överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 Städa arbetsområdet varje dag. Städa arbetsrummet en 

gång per vecka. 

  Rengör inte torrt med borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöringsmetod. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 Läs vägledningsblad 2.1.15 som handlar om personlig 

skyddsutrustning. 
 Riskbedömning måste utföras för att fastställa om befintliga 

åtgärder är tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd 
(med korrekt skyddsfaktor) finnas tillgängliga och 
användas. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens 
skyddsutrustning kan skyddas från smuts och damm då den inte 
används. 

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av 
dess leverantörer. 

  

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsoeffekter som förknippas med 

inandning av respirabelt kristallint kvartsdamm 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och 
används; när och hur eventuella andningsskydd skall användas 
och vad man skall göra om något går fel. Läs vägledningsblad 
2.1.19 och del 1 av "Vägledningen för god praxis". 

  

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att dammreducerande 

åtgärder finns på plats och att de följs. Läs 
vägledningsblad 2.1.17. 

Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att kunna följa den checklista som visas här intill. 

 

 
Checklista för att de 
anställda ska utföra de 
dammreducerande 
åtgärderna så effektivt 
som möjligt 
 
 
 Kontrollera att rummet är 

väl ventilerat och att 
eventuella 
dammfiltreringssystem är 
påslagna och 
funktionella. 

 Granska utrustning som 
används med avseende 
på skada, slitage eller 
felaktig användning. Ta 
kontakt med din chef om 
du upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se 
till att åtgärder vidtas för 
att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Sätt inte 
ventilationssystemet ur 
funktion – det finns där 
för att skydda din 
arbetsmiljö. 

 Rengör med 
dammsugning eller med 
våt saneringsmetod. 

 Använd, vårda och 
förvara eventuella 
andningsskydd i enlighet 
med instruktionerna. 
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2.1.10  God hygien 
 
Denna aktivitet omfattar de rutiner för god hygien som bör 
följas på arbetsplatsen, för arbetstagare som hanterar eller 
kommer i kontakt med ämnen som innehåller kristallin kvarts. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig 
personal. 

  

Utformning och utrustning 
 

 Tillhandahåll separata förvaringsutrymmen för 
arbetstagarnas rena kläder, arbetskläder och personliga 
skyddsutrustning. 

 Se till att området är rymligt, planerat och väl ventilerat. 

 Detta område ska ha toaletter, duschar och tvättställ samt 
personliga, låsbara skåp. 

 Överväg att ha separata "rena" och "smutsiga" klädskåp i 
situationer där arbetskläderna blir mycket smutsiga.  

 Överväg att ha ett separat, väl ventilerat och uppvärmt 
område där fuktiga kläder kan hängas upp för att torka.  

 Notera att fuktiga, smutsiga kläder som torkar kan ge 
upphov till luftburet damm. Byt smutsiga overaller mot 
rena. 

 Avsätt ett specifikt, rent utrymme där arbetarna kan laga 
och förtära sin mat och dryck på avstånd från sin 
arbetsplats. 

 Tillhandahåll kylskåp till personalen som de kan använda 
till förvaring av mat och dryck. 

 Förse dina arbetstagare med en tillräcklig uppsättning 
rena arbetskläder, inklusive reservuppsättningar. De som 
hanterar kvartsmjöl ska bära overaller tillverkade av ett 
tätt vävt tyg, som skyddar mot inträngande damm. 
Arbetstagare skall inte ta med sina smutsiga arbetskläder 
hem. Dessa skall tvättas av arbetsgivaren efter behov. 

 Arb

Detta blad är en del av 
"Vägledningen för god praxis" för 
förebyggande av 
kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på kontroll av 
den personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm 
på arbetsplatsen. 

etstagarna ska ta av sina overaller innan de beträder 
matsalen. 

 Använd inte tryckluft för rengöring av overaller. 

 Speciella boxar med frånluft kan användas för rengöring 
av overaller. 

 Arbetstagare ska inte röka på sin arbetsplats. 

  
 
 
Detta vägledningsblad är avsett 
som en hjälp för arbetsgivare att 
efterleva lagstiftningen om hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, 
genom att övervaka exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
god hygien för arbetstagare som 
använder produkter innehållande 
kristallin kvarts. Om 
huvudpunkterna i detta 
vägledningsblad följs hjälper det 
till att reducera exponeringen. 
Beroende på de unika 
förhållandena i respektive fall är 
det eventuellt inte nödvändigt att 
tillämpa alla åtgärder som anges i 
detta blad, för att exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras.  
Syftet är att använda 
ändamålsenliga skydd och att 
vidta förebyggande åtgärder. 

 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda 
dammreducerande åtgärderna på 
bästa sätt. 
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Underhåll 
 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften 

underhålls i enlighet med leverantörens/tillverkarens 
anvisningar, att den är funktionsduglig och i gott skick. 

 Följ eventuella specialrutiner som krävs för att garantera 
god rengöring av arbetsutrustningen. 

  

Undersökning och testning 
 Kontrollera omklädningsrum och det område som är 

avsett som matsal minst en gång varje vecka, för att se 
om det finns brister i underhållet. Kontrollera den före varje 
gång den ska användas om den inte används ofta. 

 Kontrollera arbetskläderna visuellt varje dag, för att se om 
de är skadade eller dammiga. 

 Bevara register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, 
som överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
  Rengör inte torrt med borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring 
 Håll kök och matsalar hygieniskt rengjorda. 
 Mat och dryck bör inte lagras eller förtäras vid 

arbetsplatsen. 
 Tvätta dina händer innan du äter eller dricker. 
 Arbetstagare ska duscha varje dag efter sitt arbetspass. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 Läs vägledningsblad 2.1.15 som handlar om personlig 

skyddsutrustning. 
 Riskbedömas måste utföras för att fastställa om befintliga 

åtgärder är tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd 
(med korrekt skyddsfaktor) finnas tillgängliga och 
användas. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens 
skyddsutrustning kan hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av 
dess leverantörer. 

  

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som 

förknippas med inandning av respirabelt kristallint kvartsdamm 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och 
används; när och hur eventuella andningsskydd skall användas 
och vad man skall göra om något går fel. Läs vägledningsblad 
2.1.19 och del 1 av "Vägledningen för god praxis". 

  

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att 

dammreducerande åtgärder finns på plats och att de följs. 
Läs vägledningsblad 2.1.17. 

Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att kunna följa den checklista som visas här intill 

 

 
Checklista för att de 
anställda ska utföra de 
dammreducerande 
åtgärderna så effektivt 
som möjligt 
 
 
 Granska utrustning som 

används med avseende 
på skada, slitage eller 
felaktig användning. Ta 
kontakt med din chef om 
du upptäcker brister. 
Fortsätt inte arbeta om 
du tror att det finns ett 
problem. 

 Rengör med 
dammsugning eller med 
våt rengöringsmetod. 

 Ta inte hem dina 
smutsiga overaller. 

 Arbetsgivaren ska tvätta 
dina overaller. 

 Håll god hygien i kök och 
matsalar. 

 Ta av overaller innan 
matsalen beträdes. 

 Förvara inte mat eller 
dryck vid din arbetsplats. 
Använd de möjligheter 
för kylförvaring som din 
arbetsgivare 
tillhandahåller. 

 Tvätta dina händer noga 
innan du äter. 

 Använd, vårda och 
förvara eventuella 
andningsskydd i enlighet 
med instruktionerna. 

 Rök inte på 
arbetsplatsen. 
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2.1.11  Hanterings- och 
transportsystem 
 
Detta handlar om de olika mekaniska och pneumatiska hanterings- 
och transportsystemen för intern förflyttning av produkter som 
innehåller kristallin kvarts, speciellt de som är torra. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig 
personal. 

 

Detta vägledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att 
övervaka exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts. 

 

Utformning och utrustning 
 

 Kontrollera att utrustningen är anpassad för syftet och väl 
underhållen. 

 Företrädesv
Detta blad ger i synnerhet råd om 
transportsystem. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad 
följs hjälper det till att reducera 
exponeringen.

is använder man slutna system vid transport av 
kristallin kvarts. 

 Vätning av torrt material kan vara ett alternativ till slutna 
system. 

 Pneumatiska system ska levereras av specialiserad 
entreprenör och man måste ta hänsyn till den kristallin 
kvartsens nötande egenskaper. 

 För horisontell transport i pneumatiska system ska rören 
vinklas nedåt och där så är möjligt ha svängar med en stor 
radie, för att förhindra att rören sätts igen om systemtrycket 
faller. 

 Rörledningarna i pneumatiska system ska utformas för att 
minimera onödiga hinder och med så få riktningsändringar 
som möjligt. Röranslutningar skall förseglas ordentligt. 

 Vid utformningen av skruvtransportörer måste den kristallina 
kvartsens nötande egenskaper beaktas. 

 Transportband ska vara utrustade med rengöringsenheter. 
Löprullen ska vara utrustad med en rotationsindikator med 
larmsystem. 

 Transportbandens lastnings- och lossningsplatser ska 
vara slutna vid hantering av torrt material. Sidotätningar 
förhindrar spill. Vid behov ska filter monteras över öppningar. 

 Skopelevatorer är lämpliga för vertikal transport, förutsätt att 
de är helt slutna. Övervakningsutrustning på skopelevatorerna 
rekommenderas. 

 Vibrationsmatare är passande för horisontell transport av 
kristallin kvarts. Om det gäller torrt material måste systemet 
vara helt slutet. 

 Man bör vara extra noga vid utformningen och tillverkningen 
av lämpliga tillträdesplattformar till underhållsintensiva delar 
(motorer, växellådor, lager, bandrensare etc.). 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 Beroende på de unika 
förhållandena i respektive fall är det 
eventuellt inte nödvändigt att 
tillämpa alla åtgärder som anges i 
detta blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och vidta förebyggande 
åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda 
dammreducerande åtgärderna på 
bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av 
"Vägledningen för god praxis" för 
förebyggande av 
kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på kontroll av den 
personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 
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Underhåll 
� Kontrollera att utrustningen underhålls i enlighet med 

leverantörens anvisningar, att den är funktionsduglig och i 
gott skick. 

� Välj maskiner som enkelt kan underhållas. 
� Kontrollera rensningsenheter för transportband dagligen 

och justera dem vid behov. 
� Större skador på transportband ska repareras omedelbart. 
� Inspektera och byt slitdelar (bandrensare, lager, tätningar 

etc.) regelbundet och i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer, så att risken för läckor kan minimeras. 

 

  

Undersökning och testning 
� Kontrollera all utrustning visuellt minst en gång varje 

vecka, om den visar tecken på skada. Kontrollera den oftare 
om den används hela tiden. Kontrollera den före varje gång den 
ska användas om den inte används ofta.  

� Bevara register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, 
som överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

 

  

Rengöring och städning 
� Rengör din arbetsplats regelbundet så att inte damm 

ansamlas. 
� Ta hand om spill omedelbart. Vid hantering av bulkspill av 

fint, torrt och dammigt material skall städningen utföras i 
enlighet med skriftlig rutin för säkert arbete och med hjälp 
av informationen på detta blad. 

� Använd dammsugning eller våt rengöringsmetod. 
  Rengör inte torrt med borste eller med tryckluft. 

 

  

Personlig skyddsutrustning 
� Läs vägledningsblad 2.1.15 som handlar om personlig 

skyddsutrustning. 
� Riskbedömning kan utföras om man vill fastställa att 

befintliga kontroller är tillräckliga. Vid behov skall 
andningsskydd finnas tillgängliga och användas. 

� Om personlig skyddsutrustning behövs ska det finnas 
förvaringsutrymmen för den då den inte används.  

� Om andningsskydd används ska de bytas i av 
leverantören anvisade intervaller. 

 

  

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som 

förknippas med inandning av respirabelt kristallint kvartsdamm 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och 
används; när och hur eventuella andningsskydd skall användas 
och vad man skall göra om något går fel. Läs vägledningsblad 
2.1.19 och del 1 av "Vägledningen för god praxis". 

 

  

Tillsyn 
� Upprätta ett system som kontrollerar att 

dammreducerande åtgärder finns på plats och att de följs. 
Läs vägledningsbladblad 2.1.17. 

� Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som 
behövs för att kunna följa den checklista som visas här intill. 

 

 

 
Checklista för att de 
anställda ska utföra de 
dammreducerande 
åtgärderna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att arbetsytan 
är väl ventilerad och att 
eventuella 
dammfiltreringssystem är 
påslagna och 
funktionella. 

 Kontrollera att 
bandrensare fungerar 
som de ska. Informera 
din chef om du noterar 
några avvikelser 

 Städa omedelbart upp 
volymspill av fint, torrt 
damm med 
dammsugning eller våt 
rengöringsmetod. Se till 
att du arbetar i enlighet 
med ditt företags 
skriftliga instruktioner för 
säkert arbete. 

 Meddela din chef 
omedelbart vid läckage. 

 Använd, vårda och 
förvara eventuellt 
personlig 
skyddsutrustning i 
enlighet med 
instruktionerna. 
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2.1.12  Arbete i laboratorium 
 
Detta blad ger råd om vilka förebyggande åtgärder som kan 
vidtas i en laboratoriemiljö, för att kontrollera arbetstagarnas 
exponering för respirabelt, kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig 
personal. 

  

Utformning och utrustning 
 

 Laboratorier skall ha sin egentilluftsförsörjning och bör 
vara täta och fysiskt separerade från dammiga områden i 
närheten.  

 Välj golvmaterial och möbler som är lätta att hålla rena 
och som inte drar till sig damm. Använd heltäckande golv 
(istället för galler/nät) och förse dem med ett slitstarkt 
material som också är färgat så att dammföroreningar 
syns tydligt.  

 Installera lokal frånluftsventilation för specifik 
laboratorieutrustning som kan framkalla luftburet damm. 

 Malningsutrustning finns med inbyggd frånluftsventilation. 

 Dragskåp kan vara lämpligt vid hantering av prover av 
kvartsmjöl och andra liknande material. 

 Använd våt rengöringsmetod av laboratoriets 
testutrustning så långt det är möjligt. 

 Förvara prover i speciellt avsedda förvaringsrum utanför 
huvudlaboratoriet. 

 Se till att det finns utrymmen, inklusive anslagstavlor, där 
information om hälsa och säkerhet, säkra arbetsrutiner 
m.m. kan förmedlas. 

 
 
  

 
 

  
 
 
Detta vägledningsblad är avsett 
som en hjälp för arbetsgivare att 
efterleva lagstiftningen om hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, 
genom att kontrollera exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
förebyggande åtgärder som kan 
vidtas i laboratorier. 
Om huvudpunkterna i detta 
vägledningsblad följs hjälper det till 
att reducera exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det inte alltid 
nödvändigt att tillämpa alla åtgärder 
som anges i detta blad, för att 
exponeringen för respirabel 
kristallin kvarts skall minimeras.  
Syftet är att använda 
ändamålsenliga skydd och vidta 
förebyggande åtgärder. 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de  
tillämpar de dammreducerande 
åtgärderna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av 
"Vägledningen för god praxis" för 
förebyggande av 
kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på kontroll av den 
personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm 
på arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Underhåll laboratorieutrustning och all utrustning för 
dammkontroll i enlighet med leverantörens/installatörens 
anvisningar. 

 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera skicket och funktionen på all 
dammövervakningsutrustning minst en gång per vecka 
och leta efter tecken på skador eller reducerad effektivitet. 
Kontrollera den oftare om den används kontinuerligt. Kontrollera 
den före varje gång den ska användas om den inte används ofta.

 Kontrollera dammövervakningsutrustningen gentemot 
dess funktionsstandard, i enlighet med lokala lagstadgade 
krav, så ofta som tillverkaren rekommenderar och som 
överensstämmer med riskanalysens resultat. 

 Bevara register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, 
som överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Rengör golv och andra ytor regelbundet. 

 Rengör inte  torrt med borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöringsmetod. 
 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs vägledningsblad 2.1.15 som handlar om personlig 
skyddsutrustning. 

 Märk upp områden där personlig skyddsutrustning (t ex 
andningsskydd) måste bäras med lämpliga skyltar. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens 
skyddsutrustning kan skyddas från smuts och damm då den inte 
används.  

 Se till att det finns tillräckligt antal med personlig 
skyddsutrustning. Se också till att den är lättillgänglig. 
Märk upp var denna utrustning finns med lämpliga skyltar 

  

 

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som kan 
förknippas med respirabelt kristallint kvartsdamm 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och 
används; när och hur eventuella andningsskydd skall användas 
och vad man skall göra om något går fel. Läs vägledningsblad 
2.1.19 och del 1 av "Vägledningen för god praxis". 

 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att 
dammreducerande åtgärderna finns på plats och att de 
följs. Läs vägledningsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som 
behövs för att kunna följa den checklista som visas här intill. 

 

 
Checklista för att de 
anställda ska utföra de 
dammreducerande 
åtgärderna så effektivt 
som möjligt 
 
 
 Håll laboratorier rena så 

att damm inte virvlas 
upp. 

 Använd dammsugning 
eller städning med våt 
saneringsmetod för torrt 
damm. 

 Håll dörrar och fönster 
stängda för att hindra att 
damm tränger in. 

 Kom ihåg att luftburen, 
respirabel kristallin 
kvarts inte syns med 
blotta ögat. Ansamlingar 
av fint damm på ytor i 
laboratoriet kan indikera 
att åtgärderna för 
dammkontroll inte 
fungerar som de ska. 

 Granska utrustning som 
används med avseende 
på skada, slitage eller 
felaktig användning. Ta 
kontakt med din chef om 
du upptäcker brister. 
Fortsätt inte arbeta om 
du tror att det finns ett 
problem. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se 
till att åtgärder vidtas för 
att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 
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2.1.13.  Processventilation 
 
Detta blad ger allmänna råd om vilka punkter som bör finnas med i 
ett kontrakt för utförande, installation och beställning av 
processventilation för reducering av luftburna föroreningar. Bladet 
bör läsas tillsammans med arbetsbladen "Utformning av 
ventilation", "Utformning av dammfilterenheter" och "Allmän 
ventilation". 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig 
personal. 

 

Detta vägledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att 
övervaka exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts. Utformning och utrustning 

 
 Använd känd leverantör av ventilationsutrustning. Kontakta 

enbart behörig för offert.  

 Konstruktören bör veta vilken förorening det handlar om och 
hur den produceras.  Föroreningar som kan leda till 
dammexplosion bör uppmärksammas extra.  

 Utförandet måste omfatta följande delar: en huv, en 
uppsamlingsdel för föroreningen; ventilationstrummor som 
avlägsnar föroreningen från dess källa; ett filter eller annan 
luftrenande enhet, normalt placerad mellan huven och fläkten; 
en fläkt eller någon annan enhet som ger ett luftflöde; fler 
ventilationstrummor som skickar ut den renade luften utanför 
lokalerna eller tillbaka in till arbetsplatsen.  

 Använd processventilation så nära dammkällan som möjligt för 
att fånga upp dammpartiklarna direkt. 

 Avskärma dammkällan i så stor utsträckning som möjligt för att 
förhindra dess spridning. 

 Processventilationen bör vara ansluten till en anpassad 
dammuppsamlingsenhet (t ex ett säckfilter/en cyklon). 

 Förhindra att personer befinner sig mellan exponeringskällan 
och processventilationen, eftersom de då hamnar direkt i det 
förorenade luftflödet. 

 Arbetsområdet bör där så är möjligt placeras på ett sådant sätt 
r, fönster och korridorer inte stör processventilationen 

och sprider dammet. 
att dörra

Detta blad är en del av 
"Vägledningen för god praxis" för 
förebyggande av 
kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på kontroll av den 
personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 

 Utrusta arbetsutrymmet med en friskluftsventil som ersätter 
den utsugna luften. 

 Håll trummorna korta och enkla och undvik långa sektioner av 
böjda ventilationstrummor. 

 Anordna ett enkelt sätt att kontrollera funktionen av 
processventilationen, t ex en manometer, tryckmätare eller en 
liten flagga. 

 Renad och filtrerad luft kan återcirkuleras till arbetsutrymmet 
förutsatt att det finns system som kontrollerar filtrets 
effektivitet. Mängden återcirkulerad luft skall överensstämma 
med befintliga standarder och bestämmelser. 

Ventilationssystemens utformning och specifikation kan behöva 
förbättras i enlighet med nationella bestämmelser. 

  
 

 
 
Detta blad ger råd om utformning 
och användning av arbetsplatsens 
processventilation. Det beskriver de 
huvudpunkter som om de följs ökar 
förutsättningarna för en effektiv 
ventilation. Beroende på de unika 
förhållandena i respektive fall är det 
inte alltid nödvändigt att vidta alla 
åtgärder som anges i detta blad, för 
att exponeringen för respirabel 
kristallin kvarts skall minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och vidta förebyggande 
åtgärder. 
 
Detta dokument bör vara tillgängligt 
för personer som kan exponeras för 
respirabel kristallin kvarts på 
arbetsplatsen, så att de tillämpar de 
införda dammreducerande 
åtgärderna på bästa sätt. 
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Underhåll 
 Sköt underhållet av processventilationen i enlighet med 

leverantörens/installatörens anvisningar och se till att den är 
funktionsduglig och i gott skick. Buller och vibrationer från fläktarna 
kan vara ett tecken på sämre funktion.  

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

 Vid eventuella förändringar i systemet ska kontroll göras med 
leverantören så att systemet bibehåller sin CE-märkning.  

  

Undersökning och testning 
 Leverantören/installatören ska tillhandahålla bruksanvisningar samt 

ett schema över ventilationssystemet. Leverantören/installatören 
ska också tillhandahålla en mätrapport från driftstartstillfället som 
visar luftflöden vid alla ventiler, lufthastigheten i trummorna samt 
tryckfallet i reningsanläggningen eller filtret  

 Införskaffa information om den processventilationens effektivitet 
från leverantören. Spara denna information för jämförelse med 
framtida testresultat. 

 Kontrollera processventilationen och de synliga trummorna visuellt 
en gång per vecka för att upptäcka ev skador. Vid kontinuerlig drift 
kan kontroll behöva göras oftare. Kontrollera utrustningen före 
varje användningstillfälle om den används sällan. 

 Kontrollera och testa processventilationen gentemot dess 
funktionsstandard, i enlighet med lokala lagstadgade krav, så ofta 
som tillverkaren rekommenderar och som överensstämmer med 
riskanalysens resultat. 

 Bevara register över inspektioner under en lämplig tidsperiod som 
överenstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).   

  

Rengöring och städning 
 Städa arbetsområdet varje dag. 
 Ta hand om spill omedelbart. 
 Rengör inte torrt med borste eller med tryckluft. 
 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 Läs vägledningsblad 2.1.15 som handlar om personlig 

skyddsutrustning. 
 Riskbedömning måste utföras för att fastställa om befintliga 

dammreducerande åtgärder är tillräckliga. Vid behov skall 
andningsskydd (med rätt skyddsfaktor) finnas tillgängliga och 
användas. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan skyddas från smuts och damm då den inte används.  

 Byt andningsskydd enligt leverantörens rekommendationer. 

 

 
Checklista för att de 
anställda ska kunna 
utföra de dammredu-
cerande åtgärderna så 
effektivt som möjligt. 
 
 Kontrollera att 

processventilationen är 
påslagen och att den 
fungerar. 

 Kontrollera att process-
ventilationen fungerar 
som den ska. Kontrollera 
manometer, tryckmätare 
eller flagga. 

 Granska utrustning som 
används  med avseende 
på skada, slitage eller 
felaktig användning. Ta 
kontakt med din chef om 
du upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den dammreduce-
rande utrustningen ska 
du se till att åtgärder vid-
tas för att reducera expo-
neringen för respirabel 
kristallin kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Se till att inte pappers-
påsar och annat avfall 
sugs in i ventilations-
anläggningen 

 Stå inte mellan expo-
neringskällan och den 
processventilationen. Om 
detta inte går att undvika, 
diskutera en lösning med 
din chef.  

 Städa upp spill ome-
delbart. 

 Rengör med dammsug-
ning eller våtrengöring. 

 Använd, vårda och 
förvara eventuella 
andningsskydd enligt 
instruktionerna. 
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Utbildning 

 Informera personalen om de hälsoeffekter som förknippas med 
inandning av respirabelt kristallint kvartsdamm 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att rutinerna för de 
dammreducerande åtgärderna fungerar; när och hur eventuella 
andningsskydd skall användas och vad man skall göra om något 
går fel. Läs vägledningsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen för 
god praxis". 

  

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att de dammreducerande 

åtgärderna finns på plats och att de följs. Läs vägledningsblad 
2.1.17. 

 Följ instruktionerna i bruksanvisningen. 
 Arbetsgivaren skall se till att personalen har de resurser som 

behövs för att kunna följa den checklista som visas härintill. 
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2.1.14.  Underhåll, service & 
reparation  
 
Detta blad erbjuder vägledning för aktiviteter i samband med 
underhåll, service och reparation av lokaler och utrustning 
som kan innebära att respirabel kristallin kvarts genereras. 

  
 
Detta vägledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att övervaka 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
Detta blad ger råd om hur man 
minimerar exponeringen för 
respirabel kvarts vid underhåll, 
service och reparationer, inklusive 
haverier. Om huvudpunkterna i detta 
vägledningsblad följs ökar 
förutsättningarna att reducera 
exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena i 
respektive fall är det inte alltid 
nödvändigt att vidta alla åtgärder 
som anges i detta blad, för att 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts skall minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och vidta förebyggande 
åtgärder. 
 
Detta dokument bör vara tillgängligt 
för personer som kan exponeras för 
respirabel kristallin kvarts på 
arbetsplatsen, så att de tillämpar de 
införda dammreducerande åtgärdena 
på bästa sätt. 
 
Detta blad är en del av 
"Vägledningen för god praxis" för 
förebyggande av 
kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på kontroll av den 
personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 
 

Obs! 
Förutom den möjliga exponeringen 
för respirabelt kvartsdamm kan det 
finnas andra risker som utgör en 
större fara för underhållsarbetarna 
och som behöver beaktas innan 
arbetet påbörjas - dessa är: 
 
 Arbete på hög höjd                     
 Rörliga maskiner 
 Buller 
 Trånga utrymmen 
 Svetsning, bränning, 

skärning och slipning 

  
Tillträde 

 

Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig 
personal.  

 
Underhållets, servicens och 
reparationernas beskaffenhet 

 

      Det är vanligt att arbetstagare och entreprenörer som 
exempelvis montörer, elektriker och vaktpersonal 
anlitas för följande typ av arbete (ej komplett lista)  

 Dagligt förebyggande underhålls-/service-
/reparationsarbete. Exempelvis smörjning, visuell 
genomgång, städning 

 Rutinmässigt förebyggande underhålls-/service-
/reparationsarbete. Exempelvis byte av 
siktningsgaller, filtersäckar, foderplåtar och 
utförande av kalibreringar. 

 Haverier och nödsituationer. Exempelvis 
havererade motorer, fläktremmar, strömavbrott 
och blockeringar. 

 
Arbetets genomförande  
Vid underhålls-, service- och reparationsarbete bör 
uppgiften bedömas efter följande punkter för att 
minska risken för exponering av respirabel kristallin 
kvarts:   

 Personalens/entreprenörernas kompetens 

 Har riskanalys genomförts 

 Rutiner för säkert arbete (inklusive arbetstillstånd 
och lokala bestämmelser där så krävs) 

 Introduktion för entreprenörer 

 Utrustning som används ska vara i bra skick och 
anpassad för aktuellt arbete 

 Personlig skyddsutrustning ska finnas och 
användas vid behov 

 Kontrollåtgärder av farliga ämnen 

 En plan för övervakning ska finnas 

 Tillsyn 

 Första hjälpen och rutiner för nödsituationer 

 Avfallshantering 
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2.1.14a 

  

Torrfräsning av spår 
med 
betongspårfräsar 

 
 I det här instruktionsbladet ges vägledning för användning av 

betongspårfräsar för torrfräsning av spår i betong innehållande 
kristallinisk kisel. 

  

 

 
Det här instruktionsbladet riktar sig 
till arbetsgivare som en hjälp för att 
efterleva kraven på arbetsplatsen 
gällande hälsa och säkerhet, genom 
att kontrollera exponeringen för 
respirabelt, kristalliniskt kisel. 
 
 
I det här instruktionsbladet ges 
specifika anvisningar för användning 
av betongspårfräsar för torrfräsning 
av spår i betong innehållande 
kristallinisk kisel. Genom att följa 
huvudpunkterna i instruktionsbladet 
minskar exponeringen. Beroende på 
omständigheterna i det enskilda 
fallet kanske det inte är nödvändigt 
att tillämpa alla kontrollåtgärder i 
bladet för att minska exponeringen. 
 
 
Detta dokument ska även göras 
tillgängligt för alla personer som kan 
utsättas för respirabelt, kristalliniskt 
kisel på arbetsplatsen, så att de kan 
tillämpa kontrollåtgärderna som 
implementeras på bästa sätt. 
 
 
Det här bladet utgör en del av Guiden 
för riktlinjer när det gäller preventiva 
åtgärder mot kiseldamm, som riktar 
sig specifikt mot kontroll av 
personalens exponering för 
respirabla, kristalliner. 
 
 

  

 
 

Åtkomst 

 Begränsa arbetsområdet till enbart behörig personal. 
 
 

Utförande och utrustning 
 

 Välj rätt verktygssystem och dammutsug för arbetet.  

 Dammutsugen kan fungera som en separat enhet eller vara 
integrerade.  

 Arbeta bara med ett anslutet dammutsug. Se till att utsugen 
alltid fungerar korrekt.  

 Dammutsugen måste uppfylla minst kraven för dammklass M 
enligt EN 60335-2-69.  
OBS! Mer information om efterlevnad av dammklass M för 

mineraldamm finns på sidan: 

http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Se till att alla inställningar för dammuppsugningsutrustningen 
är inställda i enlighet med användarhandboken för verktyg och 
dammutsug.  

 
 

Underhåll 
 

 Förvara utrustningen i enlighet med användarhandboken för 
att hålla den i bra funktionsdugligt skick.  
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Undersökning och testning 

 Kontrollera att det inte finns några skador på verktyg och 
dammutsug före varje användning.  

 Se till att verktygssystemet och dammutsugen fungerar som de 
ska.  

 Förvara undersökningsprotokoll under en lämplig tidsperiod 
enligt nationella lagar (minst fem år).  

 
 

Rengöring och skötsel 

 Rengör utrustningen regelbundet enligt tillverkarens 
rekommendationer.  

 Använd dammsugare eller våtrengöring.  

x Rengör inte arbetsområdet med en torr borste eller tryckluft.  
 
 

Skyddsutrustning 

 Se blad 2.1.15 när det gäller personlig skyddsutrustning. 

 Visa områden där personlig skyddsutrustning måste användas.  

 Tillhandahåll lagringsmöjligheter för att hålla personlig 
skyddsutrustning ren när den inte används. 

 Byt andningsskydd i intervaller som rekommenderas av 
tillverkaren.  

 Riskbedömning ska utföras för att avgöra om befintliga kontroller 
är tillräckliga.  

 
 

Utbildning 

 Informera personalen om hälsoeffekter som är associerade med 
respirabelt, kristalliniskt kiseldamm.  

 Utbilda personalen i följande: preventiva åtgärder för 
dammexponering; se till att kontroller fungerar och att tillämpa 
dem; när och hur andningsskydd används och vilka åtgärder 
som ska vidtas om något går fel. Se blad 2.1.19 och del 1 i 
instruktionsbladet. 

 
 

Övervakning 

 Använd ett system för att kontrollera att kontrollåtgärder är 
implementerade och att de följs. Se blad 2.1.17. 

 Arbetsgivare ska se till att personalen alltid har möjlighet att 
kontrollera checklistan. 

 

 

 

 

 

 Checklista för 
personal 
för optimal 
tillämpning av 
kontroller 

 
 Se till att rummet är väl 

ventilerat och att alla 
dammutsugssystem är 
påslagna och fungerar. 
 

 Leta efter tecken på 
skador, slitage och dålig 
funktion om någon 
utrustning används. Om 
du upptäcker några 
problem ska du meddela 
din chef. Vid användning 
av diamantblad, ska du se 
till att de inte är nedslitna, 
spruckna eller skadade på 
något sätt. 

 
 Om du tror att det finns 

ett problem med 
utrustningen för 
dammkontroll ska du se 
till att ytterligare 
kontrollåtgärder vidtas för 
att minska exponeringen 
för respirabelt, 
kristalliniskt kiseldamm 
så länge problemet 
kvarstår. 

 

 Gör inga förändringar i 
ventilationssystemet - det 
är till för att skydda 
arbetsmiljön. 

 
 Rengör med 

dammsugare eller 
våtrengöring. 

 
 Använd, hantera och 

förvara utrustningen för 
dammskydd i enlighet 
med anvisningarna. 
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Torrfräsning och 
-slipning med hjälp 
av handhållen 
vinkelslip/-fräs  

 
 I det här instruktionsbladet ges vägledning för användning av 

handhållna elektriska vinkelslipar/-slipmaskiner och kapmaskiner 
vid torrkapning och -slipningsarbeten i betong innehållande 
kristalliniskt kisel. 
 

  

 

 
Det här instruktionsbladet riktar sig 
till arbetsgivare som en hjälp för att 
efterleva kraven på arbetsplatsen 
gällande hälsa och säkerhet, genom 
att kontrollera exponeringen för 
respirabelt, kristalliniskt kisel. 
 
 
I det här instruktionsbladet ges 
specifik vägledning för användning 
av handhållna elektriska vinkelslipar 
och slipmaskiner, kapmaskiner vid 
torrkapning och -slipning i betong 
innehållande kristalliniskt kisel. 
Genom att följa huvudpunkterna i 
instruktionsbladet minskar 
exponeringen. Beroende på 
omständigheterna i det enskilda 
fallet kanske det inte är nödvändigt 
att tillämpa alla kontrollåtgärder i 
bladet för att minska exponeringen. 
 
 
Detta dokument ska även göras 
tillgängligt för alla personer som kan 
utsättas för respirabelt, kristalliniskt 
kisel på arbetsplatsen, så att de kan 
tillämpa kontrollåtgärderna som 
implementeras på bästa sätt. 
 
 
Det här bladet utgör en del av Guiden 
för riktlinjer när det gäller preventiva 
åtgärder mot kiseldamm, som riktar 
sig specifikt mot kontroll av 
personalens exponering för 
respirabla, kristalliner. 
 
 

  

 
 

Åtkomst 

 Begränsa arbetsområdet till enbart behörig personal. 
 
 

Utförande och utrustning 
 

 Se till att verktyget har förmågan att ansluta till ett dammutsug.  

 Välj rätt verktygssystem och dammutsug för arbetet.  

 Arbeta bara med ett anslutet dammutsug. Se till att utsugen 
alltid fungerar korrekt.  

 Dammutsugen måste uppfylla minst kraven för dammklass M 
enligt EN 60335-2-69.  
OBS! Mer information om efterlevnad av dammklass M för 

mineraldamm finns på sidan: 

http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm  

 Se till att alla inställningar för dammuppsugningsutrustningen 
är inställda i enlighet med användarhandboken för verktyg och 
dammutsug.  

 
 

Underhåll 
 

 Förvara utrustningen i enlighet med användarhandboken för 
att hålla den i bra funktionsdugligt skick.  
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Undersökning och testning 

 Kontrollera att det inte finns några skador på verktyg och 
dammutsug före varje användning.  

 Se till att verktygssystemet och dammutsugen fungerar som de 
ska.  

 Förvara undersökningsprotokoll under en lämplig tidsperiod 
enligt nationella lagar (minst fem år).  

 
 

Rengöring och skötsel 

 Rengör utrustningen regelbundet enligt tillverkarens 
rekommendationer.  

 Använd dammsugare eller våtrengöring.  

x Rengör inte arbetsområdet med en torr borste eller tryckluft.  
 
 

Skyddsutrustning 

 Se blad 2.1.15 när det gäller personlig skyddsutrustning. 

 Visa områden där personlig skyddsutrustning måste användas.  

 Tillhandahåll lagringsmöjligheter för att hålla personlig 
skyddsutrustning ren när den inte används. 

 Byt andningsskydd i intervaller som rekommenderas av 
tillverkaren.  

 Riskbedömning ska utföras för att avgöra om befintliga kontroller 
är tillräckliga.  

 
 

Utbildning 

 Informera personalen om hälsoeffekter som är associerade med 
respirabelt, kristalliniskt kiseldamm.  

 Utbilda personalen i följande: preventiva åtgärder för 
dammexponering; se till att kontroller fungerar och att tillämpa 
dem; när och hur andningsskydd används och vilka åtgärder 
som ska vidtas om något går fel. Se blad 2.1.19 och del 1 i 
instruktionsbladet. 

 
 

Övervakning 

 Använd ett system för att kontrollera att kontrollåtgärder är 
implementerade och att de följs. Se blad 2.1.17. 

 Arbetsgivare ska se till att personalen alltid har möjlighet att 
kontrollera checklistan. 

 

 

 

 

 

 Checklista för 
personal för optimal 
tillämpning av 
kontroller 

 
 Se till att rummet är väl 

ventilerat och att alla 
dammutsugssystem är 
påslagna och fungerar. 
 

 Leta efter tecken på 
skador, slitage och dålig 
funktion om någon 
utrustning används. Om 
du upptäcker några 
problem ska du meddela 
din chef. Vid användning 
av diamantblad, ska du se 
till att de inte är nedslitna, 
spruckna eller skadade på 
något sätt. 

 
 Om du tror att det finns 

ett problem med 
utrustningen för 
dammkontroll ska du se 
till att ytterligare 
kontrollåtgärder vidtas för 
att minska exponeringen 
för respirabelt, 
kristalliniskt kiseldamm 
så länge problemet 
kvarstår. 

 

 Gör inga förändringar i 
ventilationssystemet - det 
är till för att skydda 
arbetsmiljön. 

 
 Rengör med 

dammsugare eller 
våtrengöring. 

 
 Använd, hantera och 

förvara utrustningen för 
dammskydd i enlighet 
med anvisningarna. 
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Torrslipning av 
betong med eldrivna 
betongslipmaskiner 

 
 Det här bladet ger vägledning för torrslipning av betong 

innehållande kristalliniskt kisel med eldrivna betongslipmaskiner. 
 

  

 

 
Det här instruktionsbladet riktar sig 
till arbetsgivare som en hjälp för att 
efterleva kraven på arbetsplatsen 
gällande hälsa och säkerhet, genom 
att kontrollera exponeringen för 
respirabelt, kristalliniskt kisel. 
 
 
I bladet ges specifik vägledning för 
användning av elektriska 
betongslipmaskiner vid torrslipning i 
betong. Genom att följa 
huvudpunkterna i instruktionsbladet 
minskar exponeringen. Beroende på 
omständigheterna i det enskilda 
fallet kanske det inte är nödvändigt 
att tillämpa alla kontrollåtgärder i 
bladet för att minska exponeringen. 
 
 
Detta dokument ska även göras 
tillgängligt för alla personer som kan 
utsättas för respirabelt, kristalliniskt 
kisel på arbetsplatsen, så att de kan 
tillämpa kontrollåtgärderna som 
implementeras på bästa sätt. 
 
Det här bladet utgör en del av Guiden 
för riktlinjer när det gäller preventiva 
åtgärder mot kiseldamm, som riktar 
sig specifikt mot kontroll av 
personalens exponering för 
respirabla, kristalliner. 
 
 

  

 
 

Åtkomst 

 Begränsa arbetsområdet till enbart behörig personal. 
 
 

Utförande och utrustning 
 

 Välj rätt verktygssystem och dammutsug för arbetet.  

 Dammutsugen kan fungera som en separat enhet eller vara 
integrerade.  

 Arbeta bara med ett anslutet dammutsug. Se till att utsugen 
alltid fungerar korrekt.  

 Dammutsugen måste uppfylla minst kraven för dammklass M 
enligt EN 60335-2-69.  
OBS! Mer information om efterlevnad av dammklass M för 
mineraldamm finns på sidan: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Se till att alla inställningar för dammuppsugningsutrustningen 
är inställda i enlighet med användarhandboken för verktyg och 
dammutsug.  

 
 

Underhåll 
 

 Förvara utrustningen i enlighet med användarhandboken för 
att hålla den i bra funktionsdugligt skick.  
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Undersökning och testning 

 Kontrollera att det inte finns några skador på verktyg och 
dammutsug före varje användning.  

 Se till att verktygssystemet och dammutsugen fungerar som de 
ska.  

 Förvara undersökningsprotokoll under en lämplig tidsperiod 
enligt nationella lagar (minst fem år).  

 
 

Rengöring och skötsel 

 Rengör utrustningen regelbundet enligt tillverkarens 
rekommendationer.  

 Använd dammsugare eller våtrengöring.  

x Rengör inte arbetsområdet med en torr borste eller tryckluft.  
 
 

Skyddsutrustning 

 Se blad 2.1.15 när det gäller personlig skyddsutrustning. 

 Visa områden där personlig skyddsutrustning måste användas.  

 Tillhandahåll lagringsmöjligheter för att hålla personlig 
skyddsutrustning ren när den inte används. 

 Byt andningsskydd i intervaller som rekommenderas av 
tillverkaren.  

 Riskbedömning ska utföras för att avgöra om befintliga kontroller 
är tillräckliga.  

 
 

Utbildning 

 Informera personalen om hälsoeffekter som är associerade med 
respirabelt, kristalliniskt kiseldamm.  

 Utbilda personalen i följande: preventiva åtgärder för 

dammexponering; se till att kontroller fungerar och att tillämpa 

dem; när och hur andningsskydd används och vilka åtgärder 

som ska vidtas om något går fel. Se blad 2.1.19 och del 1 i 

instruktionsbladet. 
 
 

Övervakning 

 Använd ett system för att kontrollera att kontrollåtgärder är 
implementerade och att de följs. Se blad 2.1.17. 

 Arbetsgivare ska se till att personalen alltid har möjlighet att 
kontrollera checklistan. 

 

 

 

 

 

 Checklista för 
personal för optimal 
tillämpning av 
kontroller 

 
 Se till att rummet är väl 

ventilerat och att alla 
dammutsugssystem är 
påslagna och fungerar. 
 

 Leta efter tecken på 
skador, slitage och dålig 
funktion om någon 
utrustning används. Om 
du upptäcker några 
problem ska du meddela 
din chef.  

 
 Om du tror att det finns 

ett problem med 
utrustningen för 
dammkontroll ska du se 
till att ytterligare 
kontrollåtgärder vidtas för 
att minska exponeringen 
för respirabelt, 
kristalliniskt kiseldamm 
så länge problemet 
kvarstår. 

 

 Gör inga förändringar i 
ventilationssystemet - det 
är till för att skydda 
arbetsmiljön. 

 
 Rengör med 

dammsugare eller 
våtrengöring. 

 
 Använd, hantera och 

förvara utrustningen för 
dammskydd i enlighet 
med anvisningarna. 
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Torrslipning med 
handhållna eldrivna 
verktyg 

 
 Det här bladet ger vägledning för användning av handhållna 

eldrivna verktyg, exempelvis cirkelslipmaskiner, 
excenterslipmaskiner och bandslipmaskiner på 
torrslipningsmaterial innehållande kristalliniskt kisel. 
 

  

 

 
Det här instruktionsbladet riktar sig 
till arbetsgivare som en hjälp för att 
efterleva kraven på arbetsplatsen 
gällande hälsa och säkerhet, genom 
att kontrollera exponeringen för 
respirabelt, kristalliniskt kisel. 
 
 
Det här bladet ger specifik 
vägledning för användning av 
handhållna eldrivna verktyg, 
exempelvis cirkelslipmaskiner, 
excetnerslipmaskiner och 
bandslipmaskiner på 
torrslipningsmaterial innehållande 
kristalliniskt kisel. Genom att följa 
huvudpunkterna i instruktionsbladet 
minskar exponeringen. Beroende på 
omständigheterna i det enskilda 
fallet kanske det inte är nödvändigt 
att tillämpa alla kontrollåtgärder i 
bladet för att minska exponeringen. 
 
 
Detta dokument ska även göras 
tillgängligt för alla personer som kan 
utsättas för respirabelt, kristalliniskt 
kisel på arbetsplatsen, så att de kan 
tillämpa kontrollåtgärderna som 
implementeras på bästa sätt. 
 
 
Det här bladet utgör en del av Guiden 
för riktlinjer när det gäller preventiva 
åtgärder mot kiseldamm, som riktar 
sig specifikt mot kontroll av 
personalens exponering för 
respirabla, kristalliner. 
 
 

  

 
 

Åtkomst 

 Begränsa arbetsområdet till enbart behörig personal. 
 
 

Utförande och utrustning 
 

 Välj rätt verktygssystem och dammutsug för arbetet.  
 Dammutsugen kan vara integrerade i verktyget eller fungera 

som en separat enhet.  
 Arbeta bara med ett anslutet dammutsug. Se till att utsugen 

alltid fungerar korrekt.  
 Dammutsugen måste uppfylla minst kraven för dammklass M 

enligt EN 60335-2-69. 
OBS! Mer information om efterlevnad av dammklass M för 
mineraldamm finns på sidan: 
http://www.gisbau.de/service/sonstiges/staub/staub.htm 

 Se till att alla inställningar för dammuppsugningsutrustningen 
är inställda i enlighet med användarhandboken för verktyg 
och dammutsug.  

 
 

Underhåll 
 

 Förvara utrustningen i enlighet med användarhandboken för 
att hålla den i bra funktionsdugligt skick.  
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Undersökning och testning 

 Kontrollera att det inte finns några skador på verktyg och 
dammutsug före varje användning.  

 Se till att verktygssystemet och dammutsugen fungerar som de 
ska.  

 Förvara undersökningsprotokoll under en lämplig tidsperiod 
enligt nationella lagar (minst fem år).  

 
 

Rengöring och skötsel 

 Rengör utrustningen regelbundet enligt tillverkarens 
rekommendationer.  

 Använd dammsugare eller våtrengöring.  

x Rengör inte arbetsområdet med en torr borste eller tryckluft.  
 
 

Skyddsutrustning 

 Se blad 2.1.15 när det gäller personlig skyddsutrustning. 

 Visa områden där personlig skyddsutrustning måste användas.  

 Tillhandahåll lagringsmöjligheter för att hålla personlig 
skyddsutrustning ren när den inte används. 

 Byt andningsskydd i intervaller som rekommenderas av 
tillverkaren.  

 Riskbedömning ska utföras för att avgöra om befintliga kontroller 
är tillräckliga.  

 
 

Utbildning 

 Informera personalen om hälsoeffekter som är associerade med 
respirabelt, kristalliniskt kiseldamm.  

 Utbilda personalen i följande: preventiva åtgärder för 
dammexponering; se till att kontroller fungerar och att tillämpa 
dem; när och hur andningsskydd används och vilka åtgärder 
som ska vidtas om något går fel. Se blad 2.1.19 och del 1 i 
instruktionsbladet. 

 
 

Övervakning 

 Använd ett system för att kontrollera att kontrollåtgärder är 
implementerade och att de följs. Se blad 2.1.17. 

 Arbetsgivare ska se till att personalen alltid har möjlighet att 
kontrollera checklistan. 

 

 

 

 

 

 Checklista för 
personal 
för optimal 
tillämpning av 
kontroller 

 
 Se till att rummet är väl 

ventilerat och att alla 
dammutsugssystem är 
påslagna och fungerar. 
 

 Leta efter tecken på 
skador, slitage och dålig 
funktion om någon 
utrustning används. Om 
du upptäcker några 
problem ska du meddela 
din chef. 

  
 Om du tror att det finns 

ett problem med 
utrustningen för 
dammkontroll ska du se 
till att ytterligare 
kontrollåtgärder vidtas för 
att minska exponeringen 
för respirabelt, 
kristalliniskt kiseldamm 
så länge problemet 
kvarstår. 

 

 Gör inga förändringar i 
ventilationssystemet - det 
är till för att skydda 
arbetsmiljön. 

 
 Rengör med 

dammsugare eller 
våtrengöring. 

 
 Använd, hantera och 

förvara utrustningen för 
dammskydd i enlighet 
med anvisningarna. 
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2.1.15.  Personlig 
skyddsutrustning 
(PPE) 
 
Detta blad ger vägledning för användning och skötsel av 
personlig skyddsutrustning för arbetstagare som exponeras för 
respirabelt kristallint kvartsdamm.  
Det bör ses som en sista utväg att använda personlig 
skyddsutrustning. Endast då alla tillverknings- och 
organisatoriska åtgärder genomförts utan att ge en tillräcklig 
minskning av exponeringen ska personlig skyddsutrustning 
användas. 

  
 
Detta vägledningsblad är avsett 
som en hjälp för arbetsgivare att 
efterleva lagstiftningen om hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, 
genom att övervaka 
exponeringen för respirabel 
kristallin kvarts. 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig 
personal. Arbetsområden där det är obligatoriskt att använda 
personlig skyddsutrustning ska tydligt avgränsas med 
lämpliga skyltar. 
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 Utformning och utrustning Detta blad ger råd om hur den 
personliga skyddsutrustningen 
(PPE) används och vårdas. Om 
huvudpunkterna i detta 
vägledningsblad följs kan 
exponeringen reduceras. 

 

 Användning av personlig skyddsutrustning ska följa gällande 
lagstiftning och lokala bestämmelser beträffande utformning 
och tillverkning med avseende på säkerhet och hälsa. All 
personlig skyddsutrustning ska införskaffas av företaget och 
vara CE-märkt. Beroende på de unika 

förhållandena i respektive fall är 
det inte alltid nödvändigt att 
vidta alla åtgärder som anges i 
detta blad, för att exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts 
skall minimeras.

 Där personlig skyddsutrustning används ska instruktioner 
finnas beträffande val, användning och underhåll av 
utrustningen. 

 Personlig skyddsutrustning ska väljas utifrån funktion (t ex 
säkerhetsfaktor), komfort och hållbarhet.  

  
Syftet är att använda 
ändamålsenliga skydd och vidta 
förebyggande åtgärder.  Se till att den personliga skyddsutrustningen är anpassad 

och fungerar tillfredsställande när flera olika delar behöver 
användas samtidigt. 

 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel 
kristallin kvarts på 
arbetsplatsen, så att de tillämpar 
de införda dammreducerande 
åtgärderna på bästa sätt. 

 Skyddskläder (overaller) måste användas vid alla dammiga 
arbetsuppgifter. Mörka färger kan användas för att lättare 
upptäcka dammföroreningar. Din leverantör av arbetskläder kan 
ge råd om lämpliga kläder. 

 Använd illustrationerna nedan för att förklara var personlig 
skyddsutrustning ska användas på arbetsplatsen.            
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Detta blad är en del av 
"Vägledningen för god praxis" 
för förebyggande av 
kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på kontroll av 
den personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 

 
  

      Hörselskydd    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
    

   
       Andningsmask 

 
  

      Skyddshjälm 

   

                     Skyddskläder 
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Underhåll 
 Kontrollera att den utrustning som används underhålls i enlighet med 

leverantörens anvisningar, att den är funktionsduglig och i gott skick. 

 Ta inte med skyddskläder (overaller) hem. Arbetsgivaren ska 
ombesörja att dessa tvättas. 

  

Undersökning och testning 
 Sök efter synliga skador på din personliga skyddsutrustning varje 

dag. Granska utrustningen vid varje användningstillfälle om den 
används sällan. 

 Kontrollera andningsutrustningens effektivitet innan du använder den 
Fråga leverantören om vilka metoder som är bäst för att testa 
passformen. 

 Bevara register över inspektioner under en lämplig tidsperiod som 
överenstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 All skyddsutrustning som inte är engångsartiklar ska hållas väl 

rengjorda.  

 Arbetsgivare ska erbjuda rena utrymmen där den personliga 
skyddsutrustningen kan förvaras. 

 Rengör inte kläderna med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  

Andningsskydd 
 Riskanalys ska utföras för att fastställa om befintliga 

dammreducerande åtgärder är tillräckliga. Vid behov skall 
andningsskydd (med rätt skyddsfaktor) finnas tillhands och 
användas. Man bör välja utrustning som är anpassad och fungerar 
tillfredsställande med andra delar av den personliga 
skyddsutrustningen, exempelvis hörselskydd, skyddsglasögon och 
svetsskärmar. 

 Kontrollera andningsskyddets funktion. Detta kan kontrolleras med 
enkla testmetoder, exempelvis med en dimma av sockerlösning som 
sprayas i luften. Om operatören kan känna dess smak är det ett 
bevis på läckage. 

 Observera att skäggväxt försämrar ett andningsskydds effektivitet. 
Operatörer med skäggväxt bör förses med syrematande 
andningsutrustning eller liknande. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan skyddas från smuts och damm då den inte används.  

 För varje arbetsmoment ska man bedöma hur ofta andningsskydden 
bör bytas, för att garantera dess effektivitet. Byt andningsskydd enligt 
leverantörernas rekommendationer. 

  

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som förknippas 

med inandning av respirabelt kristallint kvartsdamm 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att rutinerna för de dammreducerande 
åtgärderna fungerar; när och hur eventuella andningsskydd skall 
användas och vad man skall göra om något går fel. Läs 
vägledningsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen för god praxis". 

  

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att dammreducerande 

åtgärderna finns på plats och att de följs. Läs vägledningsblad 
2.1.17. 

Arbetsgivaren skall se till att personalen har de resurser som behövs för 
att kunna följa den checklista som visas härintill. 

 

Checklista för att de 
anställda ska kunna 
utföra de dammredu-
cerande åtgärderna så 
effektivt som möjligt. 
 
 Granska utrustning som 

används  med avseende 
på skada, slitage eller 
felaktig användning. Ta 
kontakt med din chef om 
du upptäcker brister. 

 Även om du normalt inte 
använder andningsskydd 
kan det, om andra 
dammreducerande 
åtgärder inte fungerar, 
vara nödvändigt att 
använda andningsskydd.  

 Använd, vårda och 
förvara personlig 
skyddsutrustning enligt 
instruktionerna. 

 Justera din personliga 
skyddsutrustning så att 
den passar dig. 

 Om du har skäggväxt kan 
andningsskyddets 
effektivitet försämras. 
Välj en syrematad 
andningsutrustning eller 
ett motsvarande 
alternativ. 

 Se till att den personliga 
skyddsutrustningen är 
anpassad och fungerar 
tillfredsställande om flera 
olika delar behöver 
användas samtidigt. 
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2.1.16.  Rensning av 
filterenhet från damm 
eller slam 
 
Detta blad bör läsas tillsammans med vägledningsbladen 
"Utformning av ventilation", "Utformning av 
dammfilterenheter" och "Allmän ventilation". 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig 
personal.  Sätt upp varningsskyltar.   

 Se till att det finns gott om plats så att eventuellt farligt vått 
eller torrt avfall kan avlägsnas på ett säkert sätt.   

  

Utformning och utrustning 
 

 Där så är möjligt ska rensning av filter ske på dragfri plats 
utanför arbetsområdet. 

 Undersök behovet av explosionsskydd för brännbara fasta 
ämnen och kontrollera att all utrustning är jordad. 

 Utformningen ska ske med dammets slipande egenskaper i 
åtanke  

 Se till att det bortfiltrerade dammet samlas upp i en förseglad 
behållare, t ex en container eller en tunna. Överväg att 
använda ett invändigt foder. 

 Från våtavskiljare ska bildat slam och övriga rester avlägsnas. 

 Bestäm hur ofta avfallsbehållaren ska tömmas. 

 Bestäm hur behållaren ska förflyttas vid tömning och skaffa 
hjälp om så behövs. 

 Ren och filtrerad luft kan vid behov återföras in till 
arbetsområdet. 

 Mängden återcirkulerad luft skall överensstämma med 
befintliga standarder och bestämmelser.  

 Filtreringssystemens utformning och specifikation kan behöva 
godkännas i enlighet med nationella standarder och 

elser. bestämm

Detta blad är en del av 
"Vägledningen för god praxis" för 
förebyggande av 
kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på kontroll av den 
personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 

 

 

  
 
Detta vägledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att 
övervaka exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts. 
 
 
Detta blad ger råd om säkra 
arbetsrutiner när damm ska 
avlägsnas från ett filter. Det 
beskriver de huvudpunkter som om 
de följs minskar dammexponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena i 
respektive fall är det inte alltid 
nödvändigt att vidta alla åtgärder 
som anges i detta blad, för att 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts skall minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och vidta förebyggande 
åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda 
dammreducerande åtgärdena på 
bästa sätt. 
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Checklista för att de 
anställda ska kunna 
utföra de dammredu-
cerande åtgärderna så 
effektivt som möjligt. 
 

 Se till att du följer 
arbetsplatsens rutiner för 
säker tömning av 
dammfiltreringsenheter. 
Beakta riskerna med 
elektrisk isolering och 
manuell hantering. 

 Se till att du följer 
gällande arbetsrutiner 
när du arbetar i trånga 
utrymmen.  

 Använd andningsskydd 
vid behov. Aktiviteten 
kan vara mycket dammig  

 Byt avfallsbehållare 
regelbundet och innan 
den blir överfull. 

 Töm behållaren försiktigt 
med så låg tipphöjd som 
möjligt, för att undvika att 
dammoln bildas. Iaktag 
försiktighet vid hantering 
av damm eller slam som 
är brandfarligt.  

 Granska utrustning som 
används med avseende 
på skada, slitage eller 
felaktig användning. Ta 
kontakt med din chef om 
du upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se 
till att åtgärder vidtas för 
att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Städa upp spill 
omedelbart. 

 Rengör med 
dammsugning eller 
våtrengöring. 

 Använd, vårda och 
förvara eventuella 
andningsskydd enligt 
instruktionerna. 
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2.1.17.  Tillsyn 
 
Detta blad ger råd om vilken kompetens, utbildning och 
information som chefer/arbetsledare behöver på arbetsplatser 
där det finns risk för exponering för kvartsdamm. 
Anpassning måste göras till arbetsplatsens specifika 
organisation. Vissa arbetsplatser kan t ex ha en detaljerad 
ledningsstruktur, medan andra har endast en chef. 

   

 Ledningssystem för hälsa och 
säkerhet 

 
 Arbetsgivaren ska försäkra sig om att de hanterar hälsa och 

säkerhet i enlighet med ett erkänt ledningssystem för hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen (t ex Systematiskt arbetsmiljöarbete 
AFS 2001:1, OHSAS 18001:1999, ILO OSH 2001). Om det inte 
finns något formellt system ska arbetsgivaren kunna visa upp ett 
system som följer nationell lagstiftnig utifrån EU-direktiv 
89/391/EEC (ramdirektiv), vilket revideras formellt. 

 Chefer/arbetsledare ska förstå sin roll i ett ledningssystem för 
hälsa och säkerhet 

 

  
 
Detta vägledningsblad är avsett 
som en hjälp för arbetsgivare att 
efterleva lagstiftningen om hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, 
genom att övervaka 
exponeringen för respirabel 
kristallin kvarts. 
 
 
Detta blad ger råd om rutiner för 
chefer/arbetsledare så att 
exponeringen för respirabel 
kristallin kvarts kan minimeras.  
Syftet är att använda 
ändamålsenliga skydd och vidta 
förebyggande åtgärder. 
 
Detta dokument ska också 
finnas tillgängligt för personer 
som kan exponeras för 
respirabel kristallin kvarts på 
arbetsplatsen, så att de kan 
förstå chefernas/arbetsledarnas 
roll och ansvar. 
 
Detta blad är en del av 
"Vägledningen för god praxis" 
för förebyggande av 
kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på kontroll av 
den personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 

 Krav på chefer/arbetsledare 
 

 Kännedom om kvartsdammets hälsomässiga risker 

 Förståelse för processer som kan orsaka problem med 
kvartsdamm. 

 Förståelse för dammreducerande metoder och användningen av 
dem 

 Kunskap och förståelse för "Vägledning till god praxis" och 
tillämpning av relevanta vägledningsblad 

Utbildning  
 Arbetsgivaren ska se till att chefer/arbetsledare har utbildning så 

att de kan uppfylla de krav som vägledningsbladen ställer. 
Chefer/arbetsledare har till uppgift att: 

- se till att rutiner för dammreducerande åtgärder finns, samt 
att de följs 

- kontrollera att rutinerna för rengöring och underhåll följs 

- se till att hälsokontroller genomförs där så krävs. 

- försäkra sig om att arbetstagarna har de resurser som 
behövs för att kunna följa och genomföra de punkter som 
finns med på arbetstagarnas checklistor i gällande 
vägledningsblad 

 Utbildningen för chefer/arbetsledare ska ge kunskap om och 
förståelse för ”Vägledning till god praxis”. Den ska ge kunskap om 
och förståelse för hur arbetstagarnas hälsa skyddas genom säker 
hantering och användning av kristallin kvarts och produkter som 
innehåller detsamma”. 

 Utbildningen bör också inkludera utveckling av 
chefernas/arbetsgivarnas kommunikationskunskaper 

 Utbildningen bör betona vikten av att cheferna/arbetsledarna 
föregår med gott exempel genom att följa rutinerna för säkert 
arbete 

Information 
 Arbetsgivaren måste ge chefer/arbetsledare tillräcklig information 

så att kraven ovan kan uppfyllas. 
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2.1.18.  Förpackningssystem 
 
Denna aktivitet gäller val av olika förpackningssystem för 
kvartsprodukter. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig 
personal. 

 

Detta vägledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att 
övervaka exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts. 

 

Utformning och utrustning 
 

 Välj endast utrustning som är CE-märkt. 

 Valet av emballage baseras ofta på kundens/användarens 
önskemål. Följande faktorer måste övervägas vid val av 
leveransalternativ: 

 Typ av material (mindre partikelstorlek innebär en högre risk 
för luftburet damm); 

 Mängden material som hanteras; 

 Ekonomi (återbäring från investering av 
bulkhanteringsutrustning jämfört med den avgift som 
debiteras för säckar); 

 Producentens och slutanvändarens automatiseringsnivå; 

 Leveransens kontinuitet (små säckar är eventuellt mer 
passande för testprodukter); 

 Hälso- och säkerhetskrav vad gäller ergonomi, manuell 
hantering, buller etc. 

 Användning av små säckar innebär en större risk för exponering 
för respirabel kristallin kvarts, både vid fyllning och tömning av 
säckarna 

 Användning

Detta blad är en del av 
"Vägledningen för god praxis" för 
förebyggande av 
kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på kontroll av den 
personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 

 av stora säckar (big-bag) kan reducera tillverkarens 
exponering. Detta kan dock leda till större problem hos kunden 
på grund av att det blir svårt att tömma säckarna. 

 Där så är möjligt ska slutna bulktransporter prioriteras framför 
säckar. 

 

  
 

 
 
Detta blad ger råd om hur man väljer 
den mest passande leveransformen 
för kvartsprodukter. 
Beroende på de unika förhållandena i 
respektive fall är det inte alltid 
nödvändigt att vidta alla åtgärder 
som anges i detta blad, för att 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts skall minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och vidta förebyggande 
åtgärder. 
 
Detta dokument bör vara tillgängligt 
för personer som kan exponeras för 
respirabel kristallin kvarts på 
arbetsplatsen, så att de tillämpar de 
införda dammreducerande 
åtgärderna på bästa sätt. 
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Underhåll 
 

 Välj maskiner som enkelt kan underhållas. 

 Kontrollera att utrustningen underhålls i enlighet med 
leverantörens/installatörens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera lagringsutrymmet visuellt minst en gång varje 
vecka, så att det inte är skadat. Kontrollera det oftare om det 
används hela tiden. Kontrollera det före varje användningstillfälle 
om det används sällan.  

 Bevara register över inspektioner under en lämplig tidsperiod 
som överenstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år). 

  

Rengöring och städning 
 

 Välj maskiner som enkelt kan underhållas. 
 Städa arbetsområdet varje dag. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Rengör inte torrt med borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs vägledningsblad 2.1.15 som handlar om personlig 
skyddsutrustning. 

 Riskbedömning ska utföras för att fastställa om befintliga 
dammreducerande åtgärder är tillräckliga. Vid behov skall 
andningsskydd (med rätt skyddsfaktor) finnas tillgängliga och 
användas. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens 
skyddsutrustning kan skyddas från smuts och damm då den inte 
används.  

 Byt andningsskydd enligt leverantörens rekommendationer. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som 
förknippas med inandning av respirabelt kristallint kvartsdamm 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att rutinerna för de 
dammreducerande åtgärderna fungerar; när och hur eventuella 
andningsskydd skall användas och vad man skall göra om något 
går fel. Läs vägledningsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen 
för god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att de dammreducerande 
åtgärderna finns på plats och att de följs. Läs vägledningsblad 
2.1.17. 

 Arbetsgivaren skall se till att personalen har de resurser som 
behövs för att kunna följa den checklista som visas härintill. 

 

 

 

 

 
Checklista för att de 
anställda ska kunna 
utföra de dammredu-
cerande åtgärderna så 
effektivt som möjligt. 
 
 Använd din 

arbetsutrustning i 
enlighet med din 
arbetsgivares rutiner för 
säkert arbete. 

 Granska utrustning som 
används  med avseende 
på skada, slitage eller 
felaktig användning. Ta 
kontakt med din chef om 
du upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se 
till att åtgärder vidtas för 
att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Vidta åtgärder (personlig 
skyddsutrustning) för att 
skydda dig mot skadade 
leveranser. 

 Städa upp spill 
omedelbart. 

 Rengör med 
dammsugning eller 
våtrengöring. 

 Använd, vårda och 
förvara eventuella 
andningsskydd enligt 
instruktionerna. 
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2.1.19  Utbildning 
 
Detta blad ger råd om organisation och utbildning för arbetstagare som 
exponeras för respirabelt kristallint kvartsdamm. 
 

  

Tillträde 
 

 Se till att personalen fått utbildning angående riskerna med 
kvartsdamm innan de tillåts beträda dammiga områden. 

 Organisation 
 

 Nyanställd personal ska utbildas angående hälsa och säkerhet 
samt  vilka rutiner som gäller på arbetsplatsen beträffande säkert 
arbete vid hantering av farliga substanser som exempelvis 
respirabel kristallin kvarts. En lista med förslag på innehåll i 
utbildningen finns på nästa sida. 

 Utbildningarna ska vara informativa och sträva efter en dialog 
mellan lärare och kursdeltagare. 

 Arbetsgivaren ska anordna utbildningarna som skräddarsys för 
respektive kursdeltagares arbetssituation. Exempel från 
kursdeltagarnas arbetsplatser och arbetsuppgifter ska tas upp. 

 Begränsa antalet deltagare så att alla får möjlighet att diskutera 
och ställa frågor. 

 Begränsa lektionernas längd och ta regelbundna raster. 

 Användning av mobiltelefoner och komradio under lektionstid bör i 
möjligaste mån undvikas. 

 Använd olika utbildningsmetoder, tex visuella hjälpmedel, video, 
gruppdiskussioner och tryckt material. 

 Grupparbete är ett användbart redskap i utbildningen, för 
erfarenhetsutbyte angående hälsa och säkerhet. Grupparbetet bör 
inte vara längre än 15 minuter. 

 Kursdeltagarnas kunskap ska utvärderas i slutet av varje lektion 
som en bekräftelse på att de förstått och tagit till sig kunskapen. 

 Repetitionsutbildning ska anordnas så att arbetstagarna håller sig 
uppdaterade om de hälso- och säkerhetsmässiga aspekterna vid 
arbete med produkter som innehåller kristallin kvarts. 

 Arbetstagarna ska ha tillgång till "Vägledning till god praxis" och 
dess vägledningsblad samt annan information såsom kopior av 
riskanalyser, säkerhetsblad och rutiner för säkert arbete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Detta vägledningsblad är avsett som en 
hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att övervaka 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger råd om organisation och 
utbildning för arbetstagare som 
exponeras för kristallint kvartsdamm. 
Beroende på de unika förhållandena i 
respektive fall är det inte alltid 
nödvändigt att vidta alla åtgärder som 
anges i detta blad, för att exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och vidta förebyggande 
åtgärder. 
 
 
 
Detta dokument bör vara tillgängligt för 
personer som kan exponeras för 
respirabel kristallin kvarts på 
arbetsplatsen, så att de tillämpar de 
införda dammreducerande åtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
för god praxis" för förebyggande av 
kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på kontroll av den 
personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 
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Utbildningsämnen 
 

 Information om arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter 
enligt “Arbetsmiljölagen” 

 Hälsorisker förknippade med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Faktorer som påverkar dammexponeringen och hur 
dammexponering kan förebyggas. 

 God praxis för arbetet och kunskaper om vilka rutiner som 
gäller för säkert arbete. 

 Förebyggande åtgärder och hur man kontrollerar att rutinerna 
för det förebyggande arbetet fungerar. 

 Kunskap om när andningsskydd (RPE) eller annan personlig 
skyddsutrustning (PPE) ska användas. 

 Kunskap om hur man vårdar sin personliga skyddsutrustning 
(RPE/PPE), var den ska förvaras när den inte används, hur 
man får ny och hur man rapporterar skador. 

 Kunskap om rutinerna om något går fel. 

 Information om rutinerna för dammövervakning.  

 Information om resultat från eventuell personlig 
exponeringsövervakning. 

 Om en arbetstagares uppmätta, personliga exponering för 
respirabel kristallin kvarts överskrider gällande hygieniska 
gränsvärde, ska arbetstagaren få information om resultatet. 

 Information om rutiner för hälsokontroll. 

  

Genomförande av utbildning 
 

 Utbildningen ska genomföras under arbetstagarnas ordinarie 
arbetstid. 

 Repititionsutbildning ska hållas minst en gång vartannat år, 
eller oftare vid ändrade arbetsrutiner el. dyl. 

 Det ska vara obligatoriskt att närvara vid utbildningarna. 
Närvaron ska registreras och dokumenteras (sparas under 
rimlig tid). 

 Kursdeltagarna ska ombes lämna feedback efter varje 
utbildningstillfälle. Detta kan vara till hjälp vid organisering av 
framtida utbildningar. 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta rutiner som kontrollerar att utbildningarna är 
planerade, att närvaron är god och att de organiseras på ett 
sådant sätt att alla berörda arbetstagare omfattas av dem. Läs 
vägledningsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarna har de resurser som 
behövs för att kunna följa den checklista som visas här intill. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Checklista för att de anställda 
ska kunna utföra de 
dammreducerande åtgärderna 
så effektivt som möjligt. 
 
 

 Delta vid alla utbildningstillfällen 
om arbetsmiljö och hälsa som 
anordnas för dig. 

 Tveka inte att ställa frågor på 
utbildningarna. Du kan känna till 
problemområden eller lösningar 
på problem som tidigare inte 
identifierats. 

 Följ Vägledning för god 
praxis och dess vägledningsblad. 

 Kontrollera att du har de 
vägledningsblad du behöver för 
aktuell arbetsuppgift. 

 Samarbeta med din arbetsgivare 
och andra arbetstagare i frågor 
angående hälsa och säkerhet. 
Informera din arbetsgivare om 
arbetsförhållandena så att 
riskerna i arbetsmiljön kan 
minimeras. 

 Informera omedelbart din 
arbetsgivare eller andra arbetare 
med speciellt ansvar för säkerhet 
och hälsa om eventuella 
arbetssituationer som du tror kan 
utgöra en allvarlig och omedelbar 
fara för säkerheten och hälsan. 

 Använd din arbetsutrustning på 
rätt sätt och hantera alla farliga 
ämnen enligt anvisningarna. 

 Använd personlig 
skyddsutrustning, inklusive 
andningsskydd, enligt din 
arbetsgivares anvisningar. 
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2.1.20.  Arbeta med 
entreprenörer 
 
Detta blad gäller anlitande av  entreprenörer på arbetsplatser där 
luftburet, respirabelt kristallint kvartsdamm kan uppkomma. 
 

  
Tillträde 

 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig 
personal. 

 

  
 
Detta vägledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen. Bladet tar upp vad 
man bör tänka på vid anlitande av 
entreprenörer. 
 
 
De råd som ges i detta blad innebär 
god praxis för hantering av alla 
entreprenadarbeten, men texten har 
en speciell inriktning mot sådana 
arbetssituationer där det finns risk 
för exponering för respirabel 
kristallin kvarts. 
Beroende på de unika förhållandena i 
respektive fall är det inte alltid 
nödvändigt att vidta alla åtgärder 
som anges i detta blad, för att 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts skall minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och vidta förebyggande 
åtgärder. 
 
Detta dokument bör vara tillgängligt 
för entreprenadföretagen och deras 
personal, som kan exponeras för 
respirabel kristallin kvarts på 
arbetsplatsen, så att de tillämpar de 
införda rutinerna för 
dammreducering på bästa sätt. 
 
Detta blad är en del av 
"Vägledningen för god praxis" för 
förebyggande av 
kvartsdammsexponering, som är 
inriktad speciellt på kontroll av den 
personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 
 
Befintliga nationella bestämmelser 
måste alltid tillämpas. 

 Entreprenörens arbete 
 

Entreprenörer anställs vanligen för följande typer av 
arbete (ej komplett lista): 

 

 Designarbete 
 Byggnadsarbete 
 Installation av utrustning mm på arbetsplatserna 
 Underhåll och service av utrustning  
 Testning och kalibrering av utrustning  
 Specialinspektioner (t ex asbest, bärande 

konstruktioner) 
 Emballering (t ex säckfyllning) 
 Mineralbrytning och transport på arbetsplatsen 
 Vägtransport  
 Städning 

 

Krav vid val av entreprenör 
 

Vid val av entreprenör ska kundens kriterier inkludera en 
utvärdering av entreprenörens hälso- och 
säkerhetsarbete.  

Kontrollera att entreprenören uppfyller och genomför 
följande punkter (ej komplett lista) i syfte att minimera de 
risker som jobbet kan innebära. 

 

 Dokument med policy för hälsa och säkerhet  
 Certifikat för utbildning/kompetens 
 Rutin för råd och stöd i frågor som rör hälsa och 

säkerhet 
 Riskanalys och rutiner för säkert arbete 
 Tillgång till nödvändig arbetsutrustning 
 Åtgärder för kontroll av farliga ämnen  
 Tillgång till personlig skyddsutrustning  
 Hälsokontroller  
 Tidigare olyckor  
 Arbetsgivarens skyldighet att teckna allmän 

ansvarsförsäkring 
 

Tillåt inte att en entreprenör arbetar på din arbetsplats 
om du inte är nöjd med sättet som han/hon beaktat 
frågor om hälsa och säkerhet. 
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Informationsutbyte 
 

 Det är kundens ansvar att informera entreprenörer om vilka 
risker (inklusive dem som gäller respirabelt kristallint 
kvartsdamm) som de kan utsättas för på arbetsplatsen. Denna 
information måste förmedlas skriftligen och i början av 
anbudsgivningen. 

 Aktuella avsnitt av "Vägledning till god praxis" och 
vägledningsbladen ska skickas till entreprenören som en del av 
anbudshandlingarna. 

 Alla entreprenörer bör genomgå introduktionsutbildning innan de 
utför arbete på kundens arbetsplats, som ett villkor för att de ska 
vara behöriga att beträda arbetsplatsen. Om det av någon 
anledning inte är gångbart att genomföra introduktionsutbildning, 
måste kunden ordna med en tät, kontinuerlig och personlig 
kontroll av entreprenörerna. 

 Introduktionsutbildningen ska omfatta detaljerad information om 
arbetsplatsens regler och rutiner, inklusive vilka eventuella 
dammreducerande åtgärder  som är relevanta för 
entreprenadarbetet. Man ska informera om i vilka områden och 
vid vilka aktiviteter som personlig skyddsutrustning måste bäras.  

 Vid introduktionsutbildningen ska entreprenörernas kunskap om 
sina egna rutiner för säkert arbete kontrolleras. Låt inte arbetet 
påbörjas förrän du anser att varje enskild entreprenör har 
kunskap om vilka krav och rutiner som gäller på arbetsplatsen. 

 Det kan enligt nationella bestämmelser vara nödvändigt att utse 
en central samordnare för specifika entreprenadarbeten. 

 
Skriftligt avtal med entreprenörer 

 
 Entreprenadavtal för jobb som innebär en risk för exponering för 

respirabel kristallin kvarts bör innehålla ett avsnitt om hälsa och 
säkerhet. 

 
 "Vägledning till god praxis" tillsammans med dess 

vägledningsblad utgör en integrerad del av kontraktet. Det 
betyder att entreprenören förutom alla allmänna juridiska delar 
om hälsa och säkerhet, också måste respektera 
rekommendationerna i dokumentet om god praxis. 

 

Övervakning av entreprenörer 
 
Kunden måste anordna en viss tillsyn av alla entreprenörer som 
arbetar på dennes arbetsplats. Omfattningen av denna tillsyn 
beror på jobbets komplexitet och bör som absolut minimum 
omfatta dokumenterade punktkontroller av entreprenörens 
arbetsrutiner. Om det inte varit möjligt att ordna en komplett 
introduktionsutbildning måste entreprenören stå under 
noggrannare uppsikt. 
 
Kunden ska ha dokumenterade rutiner för hantering av de 
situationer där en entreprenör ej följt rutinerna för säkert arbete. 
Register bör upprättas över de åtgärder som både kund och 
entreprenör vidtagit för att uppmärksamma och komma till rätta 
med osäkra arbetsrutiner. 
 
 
 
 
 

  
Kundens checklista för 
så effektiva kontroller 
som möjligt 
 
 När entreprenörer väljs 

ska en utvärdering göras 
gällande deras rutiner för 
att minimera risken för 
exponering för 
respirabelt kristallint 
kvartsdamm, och om 
dessa är tillräckliga. 

 Se till att entreprenörerna 
får information om de 
hälso- och 
säkerhetsrisker som 
finns på din arbetsplats 
som är relevanta för 
deras arbete.  

 Ge entreprenörerna 
introduktionsutbildning 
innan de tillåts påbörja 
arbetet på er arbetsplats. 

 Se till att du övervakar 
entreprenörerna och 
kontrollerar att de följer 
rutinerna för säkert 
arbete. 

 Tveka inte att stoppa 
arbetet om 
entreprenörerna inte 
arbetar på ett säkert sätt. 

Entreprenörens 
checklista för att 
kontrollerna ska vara så 
effektiva som möjligt 
 
 Utför riskanalyser för alla 

era arbetsaktiviteter och 
dokumentera dem. Dina 
kunder ska ha kopior. 

 Se till att enskilda 
entreprenörer utbildas 
om kraven i er riskanalys. 

 Se till att hela tiden 
upprätthålla dialogen 
med kunden kring ämnet 
hälsa och säkerhet. 
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2.2.1a  Säcktömning –  
små säckar  
 
Detta blad ger råd om tömning av små säckar med produkter som 
innehåller kristallin kvarts vid en produktionsenhet, speciellt de som 
innehåller torra material. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Se till att utrustningen för säcktömning är anpassad för syftet. 

 Inneslut säcktömningsutrustningen så mycket som möjligt och tillse 
att undertryck upprätthålls genom att anända punktutsug - läs 
arbetsblad 2.1.13.  

 När små säckar ska tömmas rekommenderas automatiska eller 
halvautomatiska säcktömningsstationer. 

 Se till att personalen välter ut säckarnas innehåll försiktigt – kasta 
aldrig ner det. Säckarna ska öppnas med öppningen bortåt. 

 Krossning av säckar skapar en massa damm. Personalen ska rulla 
ihop säckarna inom ventilerat utrymme. 

 För att kassera tömda säckar utan att skapa damm kan man slänga 
dem i en stor plastsäck som hålls upp av en metallram. När den är full 
ska säcken förslutas och kastas i lämplig avfallscontainer. Låt inte 
avfallssäcken bli överfull. Använd eventuellt en avfallskomprimator 
utrustad med ett dammfiltreringssystem, eller en som är helt försluten. 

 Säcktömningsutrustning ska vara ansluten till ett reningssystem 
(t ex påsfilter/cyklon). Ett permanent dammfiltreringssystem är att 
rekommendera även om en fristående och mobil enhet är 
acceptabel. 

 Säcktömningsutrustningen skall vara utformad så att man enkelt 
kommer åt alla delar för underhåll, borttagning av blockeringar och 
rengöring. Utrustningens arbetsområde skall, där så behövs, vara 
spärrade eller utrustade med avstängningsmekanismer, så att inte 
personalen kommer åt maskinens farliga delar. 

 Överväg mekanisk/pneumatisk säckhantering. 

 Placera säcktömningsutrustningen på behörigt avstånd från dörrar, 
fönster och korridorer, så att inte drag påverkar ventilationen. 

 Förse rummet med tillräckligt med tilluft som ersättning för den 
utsugna luften. 

 

  
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att minimera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
goda rutiner för minimering av damm 
vid tömning av små säckar. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad 
följs reduceras exponeringen.  
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det inte nödvändigt 
att tillämpa alla åtgärder som anges 
i detta blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa 
passande skydd och förebyggande 
åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda åtgärderna på 
bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på att minimera den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Manuell säcktömning                                    Automatisk säcktömning 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 
i enlighet med leverantörens/tillverkarens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera visuellt minst en gång varje vecka om 
reningsutrustningen visar tecken på skada. Kontrollera den oftare 
om den används kontinuerligt. Kontrollera den före varje gång den 
ska användas om den inte används ofta.  

 Införskaffa information om ventilationens effektivitet från 
leverantören. Spara denna information för jämförelse med framtida 
testresultat. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Städa din arbetsplats regelbundet. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga åtgärder är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av 
leverantören. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och används; 
instruktiner och åtgärder följs; när och hur eventuella andningsskydd 
skall användas och vad man skall göra om något går fel. 
Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att skyddsutrustning och rutiner 
finns på plats och att de används och följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
ventilationssystemet 
fungerar som det 
ska. Kontrollera att 
ventilationen är igång och 
att den fungerar innan 
arbetet påbörjas. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om du 
upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
utrustning skall du se till 
att åtgärder vidtas, för att 
reducera exponeringen 
för respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Använd hjälpmedel där 
sådana finns. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller 
våt rengöring. 

 Städa arbetsrum med 
dammsugning eller 
våt rengöring. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.1b  Säcktömning –  
storsäckar 
 
Detta blad ger råd om hur man tömmer storsäckar (big-bag) med 
produkter som innehåller kristallin kvarts vid en produktionsenhet, 
speciellt de som innehåller torra material. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Se till att utrustningen för säcktömning är anpassad för syftet. 

 Inneslut säcktömningsutrustningen så mycket som möjligt i ett 
utrymme med undertryck - läs arbetsblad 2.1.13. 

 Manuell öppning av säckarna rekommenderas inte utan 
personlig skyddsutrustning. 

 För engångs storsäckar utan inre foder används 
säcktömningsutrustning med pyramidformade knivar och ett 
gummimembran som sluter tätt rund säckens botten. 

 För säckar som återanvänds ska ett tömningssystem med 
vibratorplatta användas. Detta ska också vara utrustat med utsug. 

 För återvinningssäckar med inre foder finns speciella, dammfria 
utmatningssystem, som har dubbla ringtätningar och helt sluten 
tömning av produkten. 

 För att tomma säckar ska kunna kasseras utan dammbildning, ska 
man se till att inte pressa ihop de tomma säckarna manuellt. Släng 
dem istället i en stor plastsäck som hålls upp och öppen av en 
metallram. När den är full ska säcken förslutas och kastas i lämplig 
avfallscontainer. Låt inte avfallssäcken bli överfull. Använd 
eventuellt en avfallskomprimator utrustad med ett 
dammfiltreringssystem, eller som är helt kapslad. 

 Säcktömningsutrustning ska vara ansluten till ett reningssystem 
(t ex påsfilter/cyklon). 

 Säcktömningsutrustningen skall vara utformad så att man enkelt 
kommer åt alla delar för underhåll, borttagning av blockeringar och 
rengöring. Utrustningens arbetsområde skall där så behövs vara 
spärrade eller utrustade med utlösningsmekanismer, så att inte 
personalen kommer åt maskinens farliga delar. 

 Överväg mekanisk/pneumatisk säckhantering. 

 Placera säcktömningsutrustningen på behörigt avstånd från dörrar, 
fönster och korridorer, så att inte drag påverkar ventilationsystemet. 

 Förse rummet med tillräckligt med tilluft som ersättning för den 
utsugna luften. 

  
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att minimera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
goda rutiner för att minimera damning 
vid tömning av storsäckar. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad 
följs reduceras exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det inte nödvändigt 
att tillämpa alla åtgärder som anges 
i detta blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda åtgärderna på 
bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på minimering av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 
i enlighet med leverantörens/tillverkarens anvisningar, att den 
är funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera visuellt minst en gång varje vecka om 
reningsutrustningen visar tecken på skada. Kontrollera den oftare 
om den används hela tiden. Kontrollera den före varje gång den ska 
användas om den inte används ofta.  

 Införskaffa information om ventilationssutrustningens effektivitet från 
leverantören. Spara denna information för jämförelse med framtida 
testresultat. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Städa din arbetsplats regelbundet. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga åtgärder är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som förknippas 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och används; 
instruktiner och åtgärder följs; när och hur eventuella andningsskydd 
skall användas och vad man skall göra om något går fel. 
Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att skyddsutrustning och rutiner 
finns på plats och att de används och följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
ventilationssystemet 
fungerar som det ska. 
Kontrollera att utsuget är 
igång och att det fungerar 
innan arbetet påbörjas. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
utrustning skall du se till 
att åtgärder vidtas, för att 
reducera exponeringen 
för respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Använd hjälpmedel 
där sådana finns. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller 
våt rengöring. 

 Städa kontrollrum med 
dammsugning eller 
våt rengöring. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.2  Satsmatning in 
i processen – Glas 
 
Denna aktivitet gäller laddning av den fuktiga satsen med hjälp av 
speciella laddningsmaskiner, från ugnsmatningen till smältugnen, som 
på grund av sitt driftsförhållande (hög temperatur kombinerat med 
övertryck) genererar en viss mängd damm. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Kontrollera att laddningsutrustning är anpassad för syftet och väl 
underhållen. 

 Justera sandförseglingssystemet i enlighet med leverantörens 
rekommendationer. 

 Inneslut laddningsområdet så mycket som är tekniskt möjligt. 

 Kontrollera att satsen laddas med korrekt fuktfaktor in i ugnen. 

 Ugnsmatningen för vått satsmaterial ska ha så liten öppning som 
är praktiskt möjligt. 

 Ugnsmatningen ska utrustas med ett nivåreglerat larm för att 
undvika överfyllning. 

 Ordna god ventilation i laddningsområdet. 

 

 

 

 

 

  
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
laddningen av den fuktiga satsen med 
hjälp av speciella laddningsmaskiner, 
från ugnsmatningen till smältugnen. 
Om huvudpunkterna i detta arbetsblad 
följs reduceras exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla 
kontrollåtgärder som anges i detta blad, 
för att exponeringen för respirabel 
kristallin kvarts skall minimeras. D.v.s. 
att tillämpa passande skydd och 
förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att utrustningen vårdas i enlighet med leverantörens 
anvisningar till ett effektivt skick. 

 Kontrollera sandförseglingssystemet dagligen och justera vid behov 
i enlighet med leverantörens rekommendationer.  

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera utrustningen visuellt minst en gång varje vecka, om den 
visar tecken på skada. Kontrollera den oftare om den används hela 
tiden. Kontrollera den före varje gång den ska användas om den inte 
används ofta.  

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Rengör din arbetsplats regelbundet så att inte damm ansamlas. 

 Ta hand om spill omedelbart. Vid hantering av bulkspill av fint, torrt 
och dammigt material skall städningen utföras i enlighet med skriftlig 
rutin för säkert arbete och med hjälp av informationen på detta blad. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Vid behov skall andningsskydd finnas tillhanda och bäras.  

 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

 Riskanalys kan utföras om man vill fastställa att befintliga kontroller 
är tillräckliga. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 
plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
sandförseglingen fungerar 
som den ska. Informera din 
chef om du noterar några 
avvikelser. 

 Städa omedelbart upp 
volymspill av fint, torrt 
damm med dammsugning 
eller våt rengöring. Se till 
att du arbetar i enlighet 
med ditt företags skriftliga 
instruktioner för säkert 
arbete. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuellt personlig 
skyddsutrustning 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.3a  Lastning av bulkbil 
 
Denna aktivitet omfattar bulklastning för lastbilstransport av 
produkter som innehåller kristallin kvarts, speciellt de som 
innehåller torra material. 
 

  
Tillträde 

 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig 
personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Kontrollera att lastningsutrustningen är fullgod och väl 
underhållen. 

 Använd en lastningsränna som kan dra ut tillräckligt 
mycket luft för att ett undertryck ska kunna uppnås vid 
lastningspunkten. 

 Lastningsrännan bör vara ansluten till en passande 
dammuppsamlingsenhet (t ex ett säckfilter/en cyklon). 

 Se till att den luft som trycks undan vid lastning av 
bulkprodukter leds ut på ett sätt så att den inte kan läcka 
ut ur behållaren. 

 Där så är möjligt ska sluten och tryckbelastad 
transportutrustning med tillräcklig utrustning för 
dammuppsamling användas. 

 Luta dammuppsamlingstrummorna där så är möjligt, så 
att dammet inte sätter sig. Använd slitstarka material i 
trummorna, tillräckliga dimensioner och undvik skarpa 
svängar, för att få ett minimalt inre slitage. 

 Konstruera trummorna med en passande innerdiameter 
(ökande efter hand som det närmar sig 
dammuppsamlingssystemet) så att tillräcklig 
transporthastighet uppnås och för att trummorna inte ska 
sättas igen. 

 Försök att undvika läckage så långt det är möjligt. 

 Kontrollhytter ska ha sina egna friskluftsventilationer eller 
mekanisk luftfiltrering. 

  
 
Detta handledningsblad är avsett 
som en hjälp för arbetsgivare att 
efterleva lagstiftningen om hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, 
genom att kontrollera exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
goda rutiner för dammkontroll vid 
bulklastningar av lastbilar. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad 
följs reduceras exponeringen.  
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla 
kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras.  
Syftet är att använda 
ändamålsenliga skydd och att vidta 
förebyggande åtgärder. 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda 
kontrollåtgärderna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av 
"Vägledningen till god praxis" för 
förebyggande av kvartsdamm, som 
är inriktad speciellt på kontroll av 
den personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm 
på arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften 
vårdas i enlighet med leverantörens/tillverkarens 
anvisningar, att den är funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med 
tillverkarens rekommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera visuellt minst en gång varje vecka om 
rengöringsutrustningen visar tecken på skada. Kontrollera den 
oftare om den används hela tiden. Kontrollera den före varje 
gång den ska användas om den inte används ofta.  

 Införskaffa information om dammbekämpnings- och/eller 
filtreringsutrustningens effektivitet från leverantören. Spara 
denna information för jämförelse med framtida testresultat.

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Städa din arbetsplats regelbundet. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig 
skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga 
kontroller är tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd 
(med korrekt skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens 
skyddsutrustning kan hållas ren då den inte används. 

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av 
dess leverantörer. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som 
associeras med respirabelt kristallint kvartsdamm 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och 
används; när och hur eventuella andningsskydd skall användas 
och vad man skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 
och del 1 av "Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna 
finns på plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som 
behövs för att utföra den checklista som visas här intill 

 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 
 Kontrollera att 

lastningsutrustningen 
fungerar som den skall. 
Kontrollera att 
dammfiltreringssystemet 
är påslaget och att det 
fungerar. 

 Granska utrustning som 
används med avseende 
på skada, slitage eller 
felaktig användning. Ta 
kontakt med din chef om 
du upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se 
till att åtgärder vidtas för 
att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Använd hjälpmedel där 
sådana finns. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller våt 
rengöring. 

 Städa eventuella 
kontrollhytter med 
dammsugare eller våt 
rengöring. 

 Använd, vårda och 
förvara eventuella 
andningsskydd i enlighet 
med instruktionerna. 
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2.2.3b  Bulklastning 
 
Denna aktivitet omfattar bulklastningar för transport av material som 
innehåller kristallin kvarts, speciellt torra material, på väg (utom lastbilar), 
järnväg och vatten. 
 
Blad 2.2.2a ger råd om lastning av lastbilar. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Kontrollera att all laddningsutrustning är anpassad för syftet och väl 
underhållen.  

 Passande tekniker kan inkludera användning av transportband, 
skruvmatning, gripare, skopelevatorer, trattar, rännor och 
påfyllningsrör. 

 Inneslut transportband, rännor etc. så mycket som möjligt. 

 Minimera materialets fallhastighet: 

 Minimera fallhöjderna – konstruera rännor el. dyl så att materialet 
svallar. Det vill säga flera korta fall istället för ett stort. 

 Installera fickplåtar inuti långa påfyllningsrör. 

 Minimera lutningsvinklarna för rännor, påfyllningsrör etc. 

 Lasta inte mjölprodukter öppet. Slutna system måste användas. 

 Lastningsutrymmena måste vara skyddade så att damm inte 
genereras av vinden, samtidigt som där finns en god 
genomströmningsventilation. 

 Kontrollhytterna ska vara väl slutna och ha sin egen 
friskluftsventilation. Vid behov skall de vara utrustade med forcerad 
luftfiltrering och skyddas med övertryck.  

 CCTV-system kan användas för att minska behovet av operatörer 
i dammiga områden.  

 Se arbetsblad 2.2.3a kallat "Lastning av bulkbil" för tips om hur man 
lastar lastbilar. 

  
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om goda 
rutiner för dammkontroll vid 
bulklastningar för transport på väg 
(utom lastbilar), järnväg och med båt. 
Om huvudpunkterna i detta arbetsblad 
följs reduceras exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla 
kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 

i enlighet med leverantörens/tillverkarens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 Kontrollera visuellt minst en gång varje vecka om rengöringsutrustningen 

visar tecken på skada. Kontrollera den oftare om den används hela tiden. 
Kontrollera den före varje gång den ska användas om den inte används 
ofta.  

 Införskaffa information om ventilationsutrustningens effektivitet från 
leverantören. Spara denna information för jämförelse med framtida 
testresultat. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 Städa din arbetsplats regelbundet. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt skyddsfaktor) 
finnas tillhanda och bäras. 

 Ange vilken skyddande andningsutrustning som skall bäras med 
tillämpliga illustrerade skyltar. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning kan 
hållas ren då den inte används. 

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

  

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras med 

respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; när 
och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man skall 
göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen 
till god praxis". 

 Se till att transportörerna får kopior av lastningsrutinerna och att de vid 
behov får utbildning. 

  

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på plats 

och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs för 
att utföra den checklista som visas här intill. 

 
 
 
 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
lastningsutrustningen 
fungerar som den skall. 

 Kontrollera att 
ventilationssystemet 
är påslaget och att 
det fungerar. 

 Använd 
andningsutrustning (t ex 
en dammask) i områden 
där detta bedömts vara 
nödvändigt. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller 
våt rengöring. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 

 

    
Mars 2006 – 2.2.3b – Sidan 2 av 2    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Publicerad 2006-10-25 
Den engelska versionen är gällande - Den senast validerade översättningen finns tillgänglig på NEPSI:s hemsida www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.4a  Lossning av bulkbil 
(urblåsning) 
 
Denna aktivitet omfattar tömning av kvartssand och mjölprodukter från 
en lastbil till en lagringssilo, speciellt gällande torra material. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

  
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om hur 
man minimerar utsläppet av luftburet 
damm när man blåser ur en lastbils 
kvartssand eller kvartsmjöl. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad följs 
reduceras exponeringen.  
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det inte nödvändigt 
att tillämpa alla åtgärder som anges 
i detta blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Utformning och utrustning 
 

Lastbil 
 

 Begränsa tömningshastigheten efter den mottagande silons och 
ventilationsanläggningens kapacitet. Lossningstryck ska 
överenskommas med silons operatör. 

 Tankbilens tömningsrör, anslutningar och tätningar måste vara 
konstruerade för att klara det höga tryck och det slitage som 
blåsningar innebär. 

 Observera att lufttrycket ökar när den sista sanden/mjölet blåsts in 
i silon. Därför måste lossningarna övervakas hela tiden. 

Kundens silo 
 

 Förvaringssilos ska köpas från kända leverantörer. 

 Passande konstruktioner ska tillämpas för att garantera tillräcklig 
styrka i strukturen. 

 Kontroller måste genomföras för att förhindra övertryck när silon 
fylls. Kontrollera att silon är utrustad med tryckreglering och larm 
för hög nivå. De måste också ha ventilationssystem för att få bort 
och filtrera den undanträngda luften.  

 Silons dammfiltreringsenheter måste vara utrustade med filter 
som är anpassade till produktens partikelstorlekar. 

 Lossningstryck ska överenskommas med lastbilens förare. 

 Observera att finkorniga produkter har en varierande 
skrymdensitet. Tillämpa rutiner som förhindrar att silos blir 
överfyllda. 

 Silon ska utrustas med ett reningssystem som förhindrar att damm 
sprids från silon under tiden lastbilen lossas. 

 Rör och trummor ska konstrueras för minimerad stötförlust 
(orsakad av böjar, avsmalningar etc.), för minimerat antal 
dödpunkter där material kan ansamlas och för att underlätta 
rensning av igensättningar. 

 Silons anslutningspunkter bör vara placerade så nära 
transportbilens parkering som möjligt. Då behövs inga långa 
flexibla slangar. 

 Man ska på ett säkert sätt kunna tillträda de delar av silon som 
behöver inspekteras och underhållas. 
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Underhåll 
 

 Håll rör/slangar, anslutningar och tätningar i gott skick för att 
minimera risken för dammutsläpp under blåsning.  

 Dammfiltreringssystem på silos måste underhållas i enlighet med 
tillverkarens anvisningar. 

  

Undersökning och testning 
 

 En behörig person bör testa dammfiltreringssystemets funktion minst 
en gång per år. 

 Lastbilschaufförerna ska kontrollera rörens/slangarnas och 
tätningarnas skick varje dag och byta dem vid behov. 

 Eventuella problem med rör/slangar/anslutningar och silons 
dammfiltreringssystem måste rapporteras snarast möjligt, så att 
korrigerande åtgärder kan vidtas. 

  

Rengöring och städning 
 

 Platsen där lastbilen lossas ska hållas rent och snyggt. 

 Städa din arbetsplats regelbundet. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för kontroll av åtgärdernas effektivitet.  

 Andningsskydd (med lämplig skyddsfaktor) måste eventuellt bäras 
när lossningsröret kopplas loss baktill på bilen, när dammutsläpp 
saneras eller om kontrollåtgärderna fallerar. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan hållas ren då den inte används. Byt denna utrustning så ofta 
som leverantören rekommenderar. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som förknippas 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och används; 
instruktioner och åtgärder följs; när och hur eventuella 
andningsskydd skall användas och vad man skall göra om något går 
fel Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Kontrollera att det finns rutiner som förhindrar överfyllning av silos. 

 Upprätta ett system som kontrollerar att de dammförebyggande 
åtgärderna finns på plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 
 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Lastbilsförarna måste 
alltid leda lossningarna. 

 Kom överens med kunden 
om lossningstrycket. 

 Kontrollera skicket på rör, 
slangar och anslutningar 
varje dag. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
utrustning skall du se till 
att åtgärder vidtas, för att 
reducera exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts 
så länge problemet 
kvarstår. 

 Städa upp spill av sand 
och mjöl omedelbart, 
med hjälp av metoder 
för våt rengöring. 

 Använd mask med 
stoftfilter när det blir 
nödvändigt att beträda 
dammiga områden för 
korrigering av eventuellt 
läckande damm, eller 
vid haverier. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.4b  Bulklossning 
 
Denna aktivitet omfattar bulklossningar för transport av 
material som innehåller kristallin kvarts, speciellt torra 
material, på väg (utom lastbilar), järnväg och vatten. Blad 
2.2.4a ger råd om lossning av lastbilar. 

  
Tillträde 

 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig 
personal. 
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Detta handledningsblad är avsett 
som en hjälp för arbetsgivare att 
efterleva lagstiftningen om hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, 
genom att kontrollera exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
goda rutiner för dammkontroll vid 
bulklossning. Om huvudpunkterna i 
detta arbetsblad följs reduceras 
exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla 
kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras.  
Syftet är att använda 
ändamålsenliga skydd och att vidta 
förebyggande åtgärder.  
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda 
kontrollåtgärderna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av 
"Vägledningen till god praxis" för 
förebyggande av kvartsdamm, som 
är inriktad speciellt på kontroll av 
den personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm 
på arbetsplatsen. 
 

Utformning och utrustning 
 
 

 Kontrollera att all lossningsutrustning är anpassad för 
syftet och väl underhållen. 

 Vid lossning av torra produkter ska dammfiltreringssystem 
installeras på platser där damm kan släppas ut i 
arbetsplatsluften.  

 Överväg isolering av lossningsområdet och tillämpa 
undertryck där. Använd annars förseglade kontrollrum 
med övertryck. 

 Utforma de mottagande trattarna efter transportbilarnas, 
järnvägsvagnarnas, fordonens eller griparnas kapacitet.  

 Beredning av lossningsrutiner Kontrollera att trattarna och 
lossningsområdena är tydligt märkta med sitt innehåll.  

 Lossa inte mjölprodukter öppet. Slutna system måste 
användas. 

 Se arbetsblad 2.2.4a kallat ”Lossning av bulkbil” för råd 
om blåsning av torra produkter ur lastbilar. 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas i 
enlighet med leverantörens/tillverkarens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera visuellt minst en gång varje vecka om 
rengöringsutrustningen visar tecken på skada. Kontrollera den 
oftare om den används hela tiden. Kontrollera den före varje 
gång den ska användas om den inte används ofta.  

 Införskaffa information om filterutrustningens effektivitet från 
leverantören. Spara denna information för jämförelse med 
framtida testresultat. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Städa din arbetsplats regelbundet. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig 
skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller 
är tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Ange vilken skyddande andningsutrustning som skall bäras med 
tillämpliga illustrerade skyltar. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens 
skyddsutrustning kan hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som 
associeras med respirabelt kristallint kvartsdamm 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och 
används; när och hur eventuella andningsskydd skall användas 
och vad man skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 
och del 1 av "Vägledningen till god praxis". 

 Se till att transportörerna får kopior av lossningsrutinerna och att 
de vid behov får utbildning på dessa. 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns 
på plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill  

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 
 Kontrollera att 

lossningsutrustningen 
fungerar som den skall. 

 Kontrollera att 
dammfiltreringssystemet 
är påslaget och att det 
fungerar. 

 Använd 
andningsutrustning (t ex 
en dammask) i områden 
där detta bedömts vara 
nödvändigt. 

 Granska utrustning som 
används med avseende 
på skada, slitage eller 
felaktig användning. Ta 
kontakt med din chef om 
du upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se 
till att åtgärder vidtas för 
att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller våt 
rengöring. 

 Använd, vårda och 
förvara eventuella 
andningsskydd i enlighet 
med instruktionerna. 
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2.2.5  Formning och 
kärntillverkning i gjuterier 
 
Denna aktivitet omfattar form- och kärntillverkning i gjuterier. 
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Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 

Tillträde 
 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig 

personal. 

Utformning och utrustning  

 Kontroll av sandspill. Se till att rätt mängd sand används till 
formen. 

 Du behöver en lufthastighet normalt mellan 0,5 och 1,5 meter 
per sekund in i inkapslingen. Läs arbetsblad 2.1.13. 

 Kontrollera alltid att ventilationen är påslagen och att den 
fungerar innan arbetet påbörjas Kontrollera mätaren. 

 Rikta renad frånluft mot en säker plats utanför byggnaden på 
behörigt avstånd från dörrar, fönster och luftintag. 

 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om form- 
och kärntillverkning i gjuterier. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad följs 
reduceras exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det inte nödvändigt 
att tillämpa alla åtgärder som anges 
i detta blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. 
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och att vidta förebyggande 
åtgärdrer. 
 

 Förse arbetsrummet med en tilluft som ersätter den utsugna 
luften. 

 Konsultera en behörig ingenjör för utformning av nya 
ventilationssystem. 

Underhåll 
 Följ instruktionerna i servicemanualerna. 
 Håll utrustningen i god kondition. 
 Reparera felaktiga ventilationssystem omedelbart. Använd 

andningsskydd (RPE) under tiden. 
 Sand är mycket nötande och utrustningen slits ut mycket 

snabbt. Planera för regelbundet underhåll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda åtgärderna på 
bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
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Undersökning och testning 
 Leta efter tecken på skador på ventilation, fläkt och luftfilter varje dag. 

Bullriga eller vibrerande fläktar kan indikera ett problem. Reparera 
skador omedelbart. 

 Kontrollera minst en gång varje vecka att ventilationssystem och 
mätare fungerar som de ska. 

 Du behöver känna till tillverkarens specifikation för att veta om 
ventilationen fungerar som den skall. 

 Om denna information inte finns tillgänglig bör du anlita en ingenjör med 
kompetens inom ventilationsteknik som kan fastställa dess prestanda. 

 Ingenjörens rapport måste visa lufthastighetens börvärden. 
 Spara denna information i din loggbok för tester. 
 Anlita en ingenjör med kompetens inom ventilationsteknik som kan 

undersöka systemet noga och testa dess funktion minst en gång per 
år, eller enligt nationella bestämmelser. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

 Granska registren för att se om flen följer ett mönster, vilket gör 
planeringen av underhållet enklare. 

Rengöring och städning 
 Rensa dagligen upp ansamlingar av smuts på platser där människor 

arbetar hela tiden. 
 Städa allmänna arbetsutrymmen varje vecka så att inte damm rörs upp 

och för att reducera halkrisken. 
 Städa upp damm med en dammsugare som utrustats med dammfilter. 
 Rengör inte med en borste eller med tryckluft. 
 Förvara behållarna på en säker plats. 
 Låt locken sitta på containrar när de inte fylls eller töms. 
 Kassera tomma behållare på ett säkert sätt. 
 Avyttra avfall på ett säkert sätt. 

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 
 Be din leverantör av säkerhetskläder hjälpa dig skaffa korrekt PPE 

personlig skyddsutrustning. 
 Andningsskydd (RPE) skall inte behövas om ventilationen är korrekt 

utformad och om den fungerar som den skall. 
 RPE Andningsskydd behövs vid underhåll och rengöring, samt vid 

städning av spill. 
  Använd P3 filter (skyddsfaktor 20) eller motsvarande. Konsultera din 

leverantör för råd. 
 Byt filter i enlighet med leverantörens rekommendationer. Kasta 

engångsmasker när de använts en gång. 
 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga skyddsutrustningen 

kan hållas ren då den inte används.  
 Se till att det finns ögonskydd. 
 Använd aldrig tryckluft för att få bort damm från kläderna. 
 Personalen skall inte ta hem och tvätta sina overaller. Använd ett 

tvättföretag. 

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som förknippas 

med respirabelt kristallint kvartsdamm.  
 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 

dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och används; 
instruktioner och åtgärder följs; när och hur eventuella andningsskydd 
skall användas och vad man skall göra om något går fel. 
Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att rutiner finns och att de följs. 

Läs arbetsblad 2.1.17. 
 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs för 

att utföra den checklista som visas här intill. 
 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att rummet 
är väl ventilerat 
och att eventuella 
dammfiltreringssystem är 
påslagna och funktionella. 

 Granska utrustning som 
används med avseende på 
skada, slitage eller felaktig 
användning. Ta kontakt 
med din chef om du 
upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se till 
att åtgärder vidtas för att 
reducera exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts 
så länge problemet 
kvarstår. 

 Gör inga ingrepp 
i ventilationssystemen – 
de finns där för att 
skydda din arbetsmiljö. 

 Rengör med dammsugning 
eller våta metoder. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.6  Krossning av mineraler
 
Stora mängder luftburet damm kan skapas när mineraler som 
innehåller kristallin kvarts bryts sönder under krossningen. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 
Detta hjälper till att skydda människor mot faran med det luftburna 
dammet och mot andra faror som associeras med krossningen, 
exempelvis buller och utslungade partiklar. 

 

  
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om hur 
man använder en kross för nedbrytning 
av stenblock till mindre klumpar. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad följs 
reduceras exponeringen. Beroende på 
de unika förhållandena i respektive fall 
är det eventuellt inte nödvändigt att 
tillämpa alla kontrollåtgärder som 
anges i detta blad, för att exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 

 

Utformning och utrustning 
 

 Man kan inte göra så mycket åt att det skapas luftburet damm vid 
krossningen, så kontrollen av exponeringen förlitas på att man 
isolerar fabrikens operatörer från det damm som genereras. 

 Maskinernas kontroller ska placeras på behörigt avstånd från de 
platser där det luftburna dammet uppkommer. 

 Om det är nödvändigt att någon övervakar krossningen löpande, 
ska detta skötas från en sluten, väl förseglad hytt. 

 CCTV-system hjälper operatörerna kontrollera krossningen utan 
att de själva behöva utsättas för stora mängder damm. 

 Operatörernas hytter (kontrollrum) ska vara fysiskt avskiljda från 
dammiga områden och matas med ren, frisk luft med övertryck. 
Hytterna kan också utrustas med en luftkonditionering som är 
utrustad med luftfilter som utformats för att klara en stor mängd 
partiklar av respirabelt damm. 

 För att luftförsörjningen med övertryck eller luftkonditioneringen 
ska ge ett så bra skydd som möjligt mot dammexponering, måste 
hyttens dörrar och fönster alltid vara stängda när krossen arbetar. 

 Om krossningen kan samordnas med årets blötare säsonger, 
hjälper detta till att reducera den mängd luftburet damm som 
skapas. Man bör också överväga att använda vattenspray för att 
bekämpa dammet. 

 Krossning utomhus ger en bättre ventilation med mindre 
koncentrationer luftburet damm. 

 Om en kross finns inomhus måste en bra genomströmningsventilation 
finnas för kontroll av dammnivåerna. 
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Underhåll 
 

 Underhåll hyttens luftkonditionering enligt leverantörens anvisningar 
och i ett effektivt bruksskick. 

 Luftkonditioneringens filter bör bytas i de intervaller (uttryckt i antal 
maskintimmar) som tillverkaren anvisar. 

  

Undersökning och testning 
 

 Krossoperatörer ska kontrollera luftkonditioneringens filter enligt 
tillverkarens rekommendationer. 

 Eventuella fel på luftkonditioneringen/-filtreringen måste snarast 
rapporteras så att korrigerande åtgärder kan vidtas. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Om fint damm samlas på operatörhyttens inre ytor kan det betyda 
problem med luftkonditioneringen. 

 Dammsugning eller våt rengöring skall i första hand användas. 
Undvik att använda en torr borste vid städning av operatörhyttens 
inre ytor. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för kontroll av kontrollåtgärdernas 
effektivitet. 

 Andningsskydd (med lämplig skyddsfaktor) måste eventuellt bäras 
om det blir nödvändigt att dela stora block manuellt, när 
rutinmässiga kontroller av fabriken utförs eller om andra 
kontrollåtgärder havererar. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan hållas ren då den inte används. Byt andningsskydd vid 
intervaller som rekommenderas av dess leverantörer. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att de dammförebyggande 
åtgärderna finns på plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Håll alltid hyttens eller 
kontrollrummets fönster 
och dörrar stängda när 
krossen arbetar. 

 Kontrollera skicket på 
luftkonditioneringens 
filter en gång per vecka. 

 För protokoll över alla 
säkerhetskontroller på 
ett arbetsblad för dagliga 
kontroller. 

 Leta efter tecken på 
ansamlat damm på hyttens 
ytor. Detta kan vara ett 
tecken på att luftfiltret är 
i dåligt skick. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Håll hytten ren inuti. 

 Använd en dammask när 
det blir nödvändigt att 
beträda dammiga områden 
för att dela stora block 
manuellt, vid rutinmässiga 
kontroller av fabriken och 
vid underhållsarbete. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.7.  Skärning och 
polering av eldfast 
material och glas 
 
Denna aktivitet omfattar skärning av eldfast material och glas, 
vilket kan skapa stora mängder luftburet damm. 
 

  

 
Tillträde 

 
 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig 

personal. 

 
 

Utformning och utrustning 
 

 Man kan kontrollera dammet med vår rengöring, som med 
hjälp av vatten förhindrar att det fina dammet blir luftburet. 

 Se till att det finns tillräckligt med vattenkällor och att de 
underhålls. Var noggrann vid kallt väder för skydd mot 
frysning. 

 Vidta säkerhetsåtgärder som garanterar kontrollen av 
Legionella och andra biologiska ämnen. Om det vatten som 
används vid våt skärning återcirkuleras, ska det regelbundet 
kontrolleras för pH-värde och föroreningar av 
mikroorganismer. 

 Tillbörlig dränering är av yttersta vikt när vattensprayer och 
slangar används. 

 Se till att elsystem m.m. är tillbörligt skyddade mot de risker 
som arbetsmiljön medför, inklusive vatten och kvartsdamm. 

 Använd verktyg som inte innehåller kristallin kvarts för 
skärning och polering. 

 
 

  
 
Detta vägledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att 
kontrollera exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
skärning och polering av eldfast 
material och glas. Om 
huvudpunkterna i detta 
vägledningsblad följs hjälper det till 
att reduceras exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena i 
respektive situation är det eventuellt 
inte nödvändigt att tillämpa alla 
kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och att vidta förebyggande 
åtgärder.  
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda 
kontrollåtgärderna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av 
"Vägledningen till god praxis" för 
förebyggande av kvartsdamm, som 
är inriktad speciellt på kontroll av 
den personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

� Vårda utrustningen i enlighet med tillverkarens 
anvisningar och se till att den är funktionsduglig och i gott 
skick. 

 

  

Undersökning och testning 
 
� Kontrollera utrustningen visuellt minst en gång varje 

vecka, om den visar tecken på skada. Kontrollera den oftare 
om den används hela tiden. Kontrollera den före varje gång den 
ska användas om den inte används ofta.  

� För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

 

  

Rengöring och städning 
 
� Rengör utrustningen regelbundet 
� Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

  Låt inte slagg av damm/smuts torka innan det städas 
bort 

 

  

Personlig skyddsutrustning 
 
� Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig 

skyddsutrustning. 

� Märk upp områden där personlig skyddsutrustning måste 
bäras 

� Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används.  

� Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av 
dess leverantörer 

� Riskanalys kan utföras om man vill fastställa att befintliga 
kontroller är tillräckliga. 

 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som 
associeras med respirabelt kristallint kvartsdamm 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och 
används; när och hur eventuella andningsskydd skall användas 
och vad man skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 
och del 1 av "Vägledningen till god praxis". 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Se till att du följer 
arbetsgivarens rutiner för 
säkert arbete. 

 
 
 Granska utrustning som 

används med avseende 
på skada, slitage eller 
felaktig användning. Ta 
kontakt med din chef om 
du upptäcker brister. 

 
 
 Rengör utrustningen 

efter användning 

 
 
 Rengör med 

dammsugning eller våt 
rengöring 

 
 
 Använd, vårda och 

förvara eventuellt 
personlig 
skyddsutrustning i 
enlighet med 
instruktionerna. 

 

 

 

 

 

 

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna 
finns på plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 
 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som 

behövs för att utföra den checklista som visas här intill. 
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2.2.8  Torkning av mineraler 
 
Denna aktivitet omfattar torkning och kylning av produkter som innehåller 
kristallin kvarts. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Kontrollera att all torknings-/kylningsutrustning är passande för syftet 
och väl underhållen. 

 Anläggningen ska vara så sluten som möjligt. Virvelbäddstorkare är 
vanligtvis mer slutna än rotationstorkar. 

 Installation av mineraltorkar och kylanläggningar utomhus reducerar 
den personliga exponeringen för respirabelt kristallint kvartsdamm, 
genom att man utnyttjar den naturliga ventilationen. Torkar och 
kylanläggningar som installeras utomhus måste dock konstrueras för 
att tåla väder och vind. 

 När torkar och kylanläggningar installeras inomhus kan det behövas 
mekanisk ventilation i byggnaden, så att den dammiga luften kan 
spädas och ventileras ut i tillräcklig mängd. 

 Installera ett dammfiltreringssystem för alla punkter där damm kan 
slippa ut från torknings-/kylningsutrustningen och för att bevara ett 
undertryck i systemet. Detta bör vara anslutet till en passande 
dammuppsamlingsenhet (t ex ett säckfilter/en cyklon eller 
våtavskiljare). 

 Fint damm som samlats upp av dammuppsamlingsenheten kan 
returneras till den torkade produkten om ytterligare säkerhetsåtgärder 
(exempelvis en sluten krets) vidtas för att skydda dem som kan 
exponeras för detta damm nedströms, t ex vid bulklastning. 

 Kontrollhytterna skall ha sin egen friskluftsförsörjning. Vid behov skall 
de vara utrustade med forcerad luftfiltrering och skyddas med 
övertryck. Torkens/kylens kontroller bör skötas telemetriskt för att 
minska behovet av operatörer i dammiga/bullriga utrymmen. 

 För mineraltorkar och kylanläggningar gäller gränsvärden för emission 
och de måste konstrueras så att lokala bestämmelser uppfylls. 

  
 
Detta handledningsblad är avsett 
som en hjälp för arbetsgivare att 
efterleva lagstiftningen om hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, 
genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel 
kristallin kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
goda rutiner för dammkontroll vid 
torkning. Om huvudpunkterna 
i detta arbetsblad följs reduceras 
exponeringen. 
Beroende på de unika 
förhållandena i respektive fall är 
det eventuellt inte nödvändigt att 
tillämpa alla kontrollåtgärder som 
anges i detta blad, för att 
exponeringen för respirabel 
kristallin kvarts skall minimeras. 
D.v.s. att tillämpa passande skydd 
och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda 
kontrollåtgärderna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av 
"Vägledningen till god praxis" för 
förebyggande av kvartsdamm, som 
är inriktad speciellt på kontroll av 
den personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm 
på arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 
i enlighet med leverantörens/installatörens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera utrustningen visuellt minst en gång varje vecka, om den 
visar tecken på skada. Kontrollera den oftare om den används hela 
tiden. Kontrollera den före varje gång den ska användas om den inte 
används ofta.  

 Införskaffa information om dammbekämpnings- och/eller 
filtreringsutrustningens effektivitet från leverantören. Spara denna 
information för jämförelse med framtida testresultat. 

 Undersök och testa utrustningen gentemot dess funktionsstandard 
minst en gång per år. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Städa din arbetsplats regelbundet. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 
plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
dammfiltreringssystemet 
är påslaget och att det 
fungerar. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller 
våt rengöring. 

 Städa kontrollrum med 
dammsugning eller våt 
rengöring. 

 Testa om kontrollrummen 
befinner sig under tryck, 
håll dörrar och fönster 
stängda. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.9  Torrpressning – keramik 
   

Denna aktivitet gäller pressning av material (pulver eller granulater) 
som innehåller kristallin kvarts, som en formningsprocess. 
 

 

 

 
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om goda 
rutiner för dammkontroll vid pressning 
av material som innehåller kristallin 
kvarts, som en formningsprocess. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad följs 
reduceras exponeringen. Beroende på 
de unika förhållandena i respektive fall 
är det eventuellt inte nödvändigt att 
tillämpa alla kontrollåtgärder som 
anges i detta blad, för att exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tillträde 
 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

Utformning och utrustning 
 Se till att systemen för materialmatning och pressystemet är så 

slutna som möjligt. 

 Montera lokal frånluftsventilation kring pressystemet med ett 
inåtriktat luftflöde om minst 1 m/s på den plats där dammet 
genereras. Läs arbetsblad 2.1.13. 

 Överväg behovet av ytterligare ventilation där de pressade 
delarna matas ut och i matningspunkterna. Se till att frånluften 
från tryckluftssystem inte stör dammkontrollsåtgärderna. 

 Utforma alla utrymmen i sektioner så att de blir enkla att städa och 
underhålla. 

 Förhindra att material faller ned med hjälp av passande apparatur. 

 Placera arbetsområdet där så är möjligt på behörigt avstånd från 
dörrar, fönster och korridorer, för att förhindra drag som stör 
ventilationen och sprider damm. 

 Förse rummet med en friskluftsventil som byter den utsugna 
luften. 

 Håll trummorna korta och enkla. 

 Undvik långa sektioner av böjliga ventilationstrummor. 

 Anordna ett enkelt sätt för kontroll av att kontrollerna fungerar, t ex 
en manometer, tryckmätare eller en liten flagga. 

 Rikta frånluften mot en säker plats på behörigt avstånd från 
dörrar, fönster och luftintag. 

 Du kan återcirkulera så mycket renad och filtrerad luft som 
befintliga standarder rekommenderar. 
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Underhåll 
 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 

i enlighet med leverantörens/installatörens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

Undersökning och testning 
 Införskaffa information om ventilationsutrustningens effektivitet från 

leverantören. Spara denna information för jämförelse med framtida 
testresultat. 

 Kontrollera den oftare om den används hela tiden. Kontrollera den 
före varje gång den ska användas om den inte används ofta. 

 Undersök och testa ventilationsutrustningen gentemot dess 
funktionsstandard minst en gång per år. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år). 

Rengöring och städning 
 Rengör din arbetsplats och din utrustning regelbundet. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Förvara behållare på en säker plats och avyttra tomma behållare på 
ett säkert sätt. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används. 

 Byt ut den personliga skyddsutrustningen regelbundet och i enlighet 
med tillverkarens/leverantörens rekommendationer. 

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 

med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 

plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 
 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
ventilationssystemet 
är påslaget och att 
det fungerar. 

 Kontrollera att den 
fungerar som den skall. 
Kontrollera manometer, 
tryckmätare eller flagga. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Se till att inte 
papperspåsar och 
annat avfall sugs in 
i ventilationstrumman. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller våt 
rengöring. Avyttra spill 
på ett säkert sätt. 

 Rengör inte med en torr 
borste eller med tryckluft. 

 Sätt lock på behållare 
direkt efter att de använts. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.10  Rensning av stort 
gjutgods i gjuterier 

   
Denna aktivitet omfattar renserier vid rensning av större gjutgods. 
 

 
 

 
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att minimera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
rensning av större gjutgods. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad följs 
reduceras exponeringen.  
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det inte nödvändigt 
att tillämpa alla låtgärder som anges 
i detta blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och att vidta förebyggande 
åtgärder.  
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda skyddsåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på att minska den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

Utformning och utrustning 
 

 Andningsskydd (RPE) behövs. 

 Använd en ventilerad box för rensning av större gjutgods. 

 Andningsskydd behövs för större gjutgods. 

 Du behöver ett luftflöde på vanligtvis mellan 1 och 1,5 meter per 
sekund i rensboxen och vanligtvis mellan 2,5 och 10 meter per 
sekund vid utsuget. Läs arbetsblad 2.1.13. 

 Kontrollera alltid att ventilationen är påslagen och att den fungerar 
innan arbetet påbörjas Kontrollera mätaren. 

 Rikta renad frånluft mot en säker plats utanför byggnaden på 
behörigt avstånd från dörrar, fönster och luftintag. 

 Se till att det tillförs tillräckligt med friskluft (20 %) där personal 
arbetar, så att luften blandas upp och det luftburna damm som 
skapas förs ut. 

 Placera arbetsstycket så nära utsuget som möjligt. 

 Se till att rensningsdamm riktas in i boxen. 

 Använd ett vridbord för flyttning av gjutgodset. 

 Arbetare ska inte befinna sig mellan gjutgodset och utsuget. 

 Konsultera en behörig ingenjör för utformning av nya 
ventilationssystem. 
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Underhåll 
 Följ instruktionerna i servicemanualerna. 
 Håll utrustningen i funktionsdugligt och gottskick. 
 Reparera felaktiga ventilationssystem omedelbart. Använd 

andningsskydd (RPE) under tiden. 
 Slipdamm är mycket nötande och sliter kraftigt på utrustningen. 

Slipdamm kan blockera filtren. Planera för regelbundet underhåll. 

Undersökning och testning 
 Leta efter tecken på skador på ventilation, fläkt och luftfilter varje 

dag. Bullriga eller vibrerande fläktar kan indikera ett problem. 
Reparera skador omedelbart. 

 Kontrollera minst en gång varje vecka att utsugen och mätaren 
fungerar som de ska. 

 Du behöver känna till tillverkarens specifikation för att veta om 
ventilationen fungerar som den skall. 

 Om denna information inte finns tillgänglig bör du anlita en ingenjör 
med kompetens inom ventilationsteknik som kan fastställa dess 
prestanda. 

 Ingenjörens rapport måste visa lufthastighetens börvärden. 
 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 

överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

Rengöring och städning 
 Rensa dagligen upp ansamlingar av smuts på platser där människor 

arbetar hela tiden. 
 Städa allmänna arbetsutrymmen varje vecka så att inte damm rörs 

upp och för att reducera halkrisken. 
 Städa upp det fina dammet med en dammsugare som utrustats med 

dammfilter. 
 Rengör inte med en borste eller med tryckluft. 
 Skyffla upp större spill försiktigt så att inte damm rörs upp. 

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 
 Be din leverantör av säkerhetskläder hjälpa dig skaffa korrekt PPE 

(personlig skyddsutrustning). 
 Andningsskydd (RPE) behövs för arbete i box, för underhåll och 

rengöring samt för rensning av kemiskt spill. 
 Använd luftmatat eller mekaniskt andningsskydd med en 

skyddsfaktor på minst 40. 
 Konsultera din leverantör för råd. 
 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 

skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används.  
 Se till att det finns ögonskydd. 
 Skyddshandskar behövs för att förhindra skador. 
 Tillåt aldrig att tryckluft används för att blåsa bort damm från 

kläder. 
 Personalen skall inte ta hem och tvätta sina overaller. Anlita ett 

tvättföretag. 

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som förknippas 

med respirabelt kristallint kvartsdamm. 
 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 

dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och används; 
instruktioner och åtgärder följs; när och hur eventuella 
andningsskydd skall användas och vad man skall göra om något går 
fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att rutiner finns och att de följs. 

Läs arbetsblad 2.1.17. 
 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 

för att utföra den checklista som visas här intill. 

 
 
 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att rummet 
är väl ventilerat 
och att eventuella 
ventilationssystem är 
påslagna och fungerar. 

 Granska utrustning som 
används med avseende på 
skada, slitage eller felaktig 
användning. Ta kontakt 
med din chef om du 
upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se till 
att åtgärder vidtas för att 
reducera exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts 
så länge problemet 
kvarstår. 

 Gör inga ingrepp i 
ventilationssystemen – 
de finns där för att 
skydda din arbetsmiljö. 

 Rengör med dammsugning 
eller våt rengöring. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.11  Rensning av mindre 
gjutgods i gjuterier 
 

  Denna aktivitet omfattar rensning av mindre gjutgods. 
 

 

 

 
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att minimera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
rensning av mindre gjutgods. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad följs 
reduceras exponeringen.  
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det inte nödvändigt 
att tillämpa alla åtgärder som anges 
i detta blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och att vidta förebyggande 
åtgärder.  
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda skyddsåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på att minimera den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

Utformning och utrustning 
 

 Kontrollera rensning och damm Rensa smått gjutgods i en 
ventilerad box. 

 Rensa mycket litet gjutgods med hjälp av en slipmaskin eller 
bandputs, utrustad med utsug(LEV). 

 Du behöver ett luftflöde på vanligtvis mellan 1 och 2,5 meter per 
sekund i rensboxen, eller vanligtvis mellan 2,5 och 10 meter per 
sekund i golvslipställets öppningar. Läs arbetsblad 2.1.13. 

 Kontrollera alltid att ventilationen är påslagen och att den fungerar 
innan arbetet påbörjas Kontrollera mätaren. 

 Rikta renad frånluft mot en säker plats utanför byggnaden på 
behörigt avstånd från dörrar, fönster och luftintag. 

 Förse arbetsrummet med tillräckligt med tillluft som ersättning för 
den utsugna luften. 

 Placera arbetsstycket så nära utsuget som möjligt. 
 Se till att slipdamm riktas in i boxen och att inte tryckluftsverktyg 

blåser ut damm utanför boxen. 
 Använd ett vridbord för flyttning av gjutgodset. 
 Konsultera en behörig ingenjör för utformning av nya 

ventilationssystem. 

Underhåll 
 

 Följ instruktionerna i servicemanualerna. 
 Håll utrustningen i god kondition. 
 Reparera felaktiga ventilationssystem omedelbart. Använd 

andningsskydd (RPE) under tiden. 
 Slipdamm är mycket nötande och sliter kraftigt på utrustningen. 

Slipdamm kan blockera filtren. Planera för regelbundet underhåll. 
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Undersökning och testning 

 Leta efter tecken på skador på ventilation, fläkt och luftfilter varje 
dag. Bullriga eller vibrerande fläktar kan indikera ett problem. 
Reparera skador omedelbart. 

 Kontrollera minst en gång varje vecka att utsug och mätare fungerar 
som de ska. 

 Du behöver känna till tillverkarens specifikation för att veta om 
ventilationen fungerar som den skall. 

 Om denna information inte finns tillgänglig bör du anlita en ingenjör 
med kompetens inom ventilationsteknik som kan fastställa dess 
prestanda. 

 Ingenjörens rapport måste visa lufthastighetens börvärden. 
 Spara denna information i din loggbok för tester. 
 Anlita en ingenjör med kompetens inom ventilationsteknik som kan 

undersöka systemet noga och testa dess funktion minst en gång per 
år, eller enligt nationella bestämmelser. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

 Granska registren för att se om felen följer ett mönster, vilket gör 
planeringen av underhållet enklare. 

Rengöring och städning 
 Rensa dagligen upp ansamlingar av smuts på platser där människor 

arbetar hela tiden. 
 Städa allmänna arbetsutrymmen varje vecka så att inte damm rörs 

upp och för att reducera halkrisken. 
 Städa upp det fina dammet med en dammsugare som utrustats med 

dammfilter. 
 Rengör inte med en borste eller med tryckluft. 

Personlig skyddsutrustning (PPE) 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 
 Be din leverantör av säkerhetskläder hjälpa dig skaffa korrekt PPE 

personlig skyddsutrustning. 
 Andningsskydd (RPE) behövs normalt inte när man arbetar vid en 

ventilerad arbetsbänk. ü RPE Andningsskydd behövs vid annan 
rensning, vid underhåll och rengöring, samt vid städning av spill. 

 Använd P3 filter (skyddsfaktor 20) eller motsvarande. Konsultera din 
leverantör för råd. 

 Byt RPE-filter i enlighet med din leverantörs rekommendationer. 
Kasta engångsmasker när de använts en gång. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används.  

 Se till att det finns ögonskydd. 
 Skyddshandskar behövs för att förhindra skador. 
 Tillåt aldrig att tryckluft används för att blåsa bort damm från 

kläder. 
 Personalen skall inte ta hem och tvätta sina overaller. Anlita ett 

tvättföretag. 

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som förknippas 

med respirabelt kristallint kvartsdamm. 
 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 

dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och används; 
instruktiner och åtgärder följs; när och hur eventuella andningsskydd 
skall användas och vad man skall göra om något går fel. 
Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att rutiner finns och att de följs. 

Läs arbetsblad 2.1.17. 
 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 

för att gå igenom den checklista som visas här intill. 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att rummet 
är väl ventilerat 
och att eventuella 
dammfiltreringssystem är 
påslagna och funktionella. 

 Granska utrustning som 
används med avseende på 
skada, slitage eller felaktig 
användning. Ta kontakt 
med din chef om du 
upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se till 
att åtgärder vidtas för att 
reducera exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts 
så länge problemet 
kvarstår. 

 Gör inga ingrepp 
i ventilationssystemen – 
de finns där för att 
skydda din arbetsmiljö. 

 Rengör med dammsugning 
eller våt rengöring. 

 Använd, vårda och förvara 
andningsskydd i enlighet 
med instruktionerna. 
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2.2.12  Slutbehandling (torr) – 
Keramik 

   
Denna aktivitet gäller torra maskinbearbetningar (t ex malning, 
sågning, borrning) av keramiska produkter som innehåller kristallin 
kvarts. 
 

 

 

 
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om goda 
rutiner för dammkontroll vid torra 
maskinbearbetningar av keramiska 
produkter som innehåller kristallin 
kvarts. Om huvudpunkterna i detta 
arbetsblad följs reduceras 
exponeringen. Beroende på de unika 
förhållandena i respektive fall är det 
eventuellt inte nödvändigt att tillämpa 
alla kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tillträde 
 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Arbetsområdet och utrustningen skall vara tydligt märkta. 

 Transportvägar ska märkas ut. 

Utformning och utrustning 
 Inneslut bearbetningsstationen så mycket som möjligt. 

 Montera lokal frånluftsventilation kring bearbetningsstationen med 
ett inåtriktat luftflöde om minst 1 m/s på den plats där dammet 
genereras. Läs arbetsblad 2.1.13. 

 Överväg behovet av ytterligare ventilation där de bearbetade 
delarna matas ut och i matningspunkterna. 

 Se till att frånluften från tryckluftssystem inte stör 
dammkontrollsåtgärderna. 

 Utforma alla utrymmen i sektioner så att de blir enkla att städa och 
underhålla. 

 Placera arbetsområdet där så är möjligt på behörigt avstånd från 
dörrar, fönster och korridorer, för att förhindra drag som stör 
ventilationen och sprider damm. 

 Förse rummet med en friskluftsventil som byter den utsugna 
luften. 

 Håll trummorna korta och enkla. 

 Undvik långa sektioner av böjliga ventilationstrummor. 

 Anordna ett enkelt sätt för kontroll av att kontrollerna fungerar, t ex 
en manometer, tryckmätare eller en liten flagga. 

 Rikta frånluften mot en säker plats på behörigt avstånd från 
dörrar, fönster och luftintag. 

 Du kan återcirkulera ren, filtrerad luft till arbetsrummet. Mängden 
återcirkulerad luft skall överensstämma med befintliga standarder. 
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Underhåll 
 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 

i enlighet med leverantörens/installatörens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

Undersökning och testning 
 Införskaffa information om ventilationsutrustningens effektivitet från 

leverantören. Spara denna information för jämförelse med framtida 
testresultat. 

 Kontrollera den oftare om den används hela tiden. Kontrollera den 
före varje gång den ska användas om den inte används ofta. 

 Undersök och testa ventilationsutrustningen gentemot dess 
funktionsstandard minst en gång per år. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år). 

Rengöring och städning 
 Rengör din arbetsplats och din utrustning regelbundet. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används. 

 Byt ut den personliga skyddsutrustningen regelbundet och i enlighet 
med tillverkarens/leverantörens rekommendationer. 

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 

med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 

plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
ventilationssystemet 
är påslaget och att 
det fungerar. 

 Kontrollera att den 
fungerar som den skall. 
Kontrollera manometer, 
tryckmätare eller flagga. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller våt 
rengöring för fasta ämnen. 
Avyttra spill på ett säkert 
sätt. 

 Rengör inte med en torr 
borste eller med tryckluft. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.13  Bränning (tablett, glasyr, slut, 
dekorations) – Keramik 

   
Denna aktivitet gäller bränning av keramiska produkter i periodiska och 
kontinuerliga brännugnar. Åtgärderna vid tablett-, glasyr-, slut- eller 
dekorationsbränning är liknande. 
 

 

 

 
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om goda 
rutiner för dammkontroll vid bränning 
av keramiska produkter som innehåller 
kristallin kvarts. Bränningen kan vara 
periodisk eller kontinuerlig. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad följs 
reduceras exponeringen. Beroende på 
de unika förhållandena i respektive fall 
är det eventuellt inte nödvändigt att 
tillämpa alla kontrollåtgärder som 
anges i detta blad, för att exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Tillträde 
 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

Utformning och utrustning 
 God termisk isolering skall tillämpas. 

 Lokal frånluftsventilation ska finnas vid en kontinuerlig ugns in- 
och utgångar eller vid dörren till en periodisk brännugn (för att 
förhindra förlust av ånga, förorening och dammutsläpp). 

 Frånluftsventilationen ska vara lätt att kontrollera, kopplad till 
brännugnens uppvärmningsreglage och utrustad med 
varningslampor/larm. 

 Undvik friktion mellan de produkter som ska brännas när 
brännugnen matas (transportenheternas utformning). 

 Placera arbetsområdet där så är möjligt på behörigt avstånd från 
dörrar, fönster och korridorer, för att förhindra drag som stör 
ventilationen och sprider damm. 

 Förse rummet med en friskluftsventil som byter den utsugna 
luften. 

 Anordna ett enkelt sätt för kontroll av att kontrollerna fungerar, t ex 
en manometer, tryckmätare eller en liten flagga. 

 Rikta frånluften mot en säker plats på behörigt avstånd från 
dörrar, fönster och luftintag. 

 Återcirkulering rekommenderas inte. 
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Underhåll 
 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas i 

enlighet med leverantörens/installatörens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

Undersökning och testning 
 Införskaffa information om ventilationsutrustningens effektivitet från 

leverantören. Spara denna information för jämförelse med framtida 
testresultat. 

 Kontrollera den oftare om den används hela tiden. Kontrollera den 
före varje gång den ska användas om den inte används ofta. 

 Undersök och testa ventilationsutrustningen gentemot dess 
funktionsstandard minst en gång per år. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år). 

Rengöring och städning 
 Rengör din arbetsplats och din utrustning regelbundet. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används. 

 Byt ut den personliga skyddsutrustningen regelbundet och i enlighet 
med tillverkarens/leverantörens rekommendationer. 

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 

med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 

plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
ventilationssystemet 
är påslaget och att 
det fungerar. 

 Kontrollera att den 
fungerar som den skall. 
Kontrollera manometer, 
tryckmätare eller flagga. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Ta omedelbart bort 
söndriga produkter 
från matningsenheter. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller våt 
rengöring. Avyttra spill 
på ett säkert sätt. 

 Rengör inte med en torr 
borste eller med tryckluft. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.14  Satsladdning av glasugn 
(förpackningsglas) 
 
Denna aktivitet gäller laddning av råmaterial som innehåller kristallin 
kvarts, i smältugnen för glastillverkning. 
Detta vägledningsblad bör läsas tillsammans med arbetsbladet som 
heter Rengöring (2.1.1). 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Man kan bara i begränsad omfattning avgränsa 
satsladdningsutrustningen mot utsläpp av luftburet damm, på 
grund av dess funktionskaraktäristik och behovet av att arbeta 
under tuffa temperaturförhållanden. Andra konstruktioner och 
funktioner kan reducera utsläppen av damm. 

 Strömningsmatning av material till satsladdaren från ugnens 
satstratt: 

a) Förhindrar att damm blåser tillbaka in i luften på grund av 
övertrycket i ugnen. 

b) Förhindrar att damm skapas av material som faller från hög 
höjd in i en laddare. 

 Om man istället för flödesmatning använder matningsutrustning 
som kopplar ihop ugnens satstratt med satsmataren, ska 
laddningstratten utrustas med en nivådetektor/-kontroll som 
förhindrar att den töms helt och blåser tillbaka damm ut i luften. 

 Om man istället för flödesmatning använder matningsutrustning 
som kopplar ihop ugnens satstratt med satsmataren, ska den där 
så är möjligt förseglas mot utsläpp av damm. 

 I glasindustrin använder man normalt fuktigt material (vanligtvis 
1-3 % fuktinnehåll), vilket hjälper till att dämpa mängden damm. 

 Om man använder en torr sats rekommenderas någon form av 
dammfiltrerande eller dammhämmande funktion. 

 Ugnstratten ska utrustas med nivådetektor för att undvika 
överfyllning. 

 

 

  
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad innehåller specifika råd 
gällande dammkontroll vid laddning av 
råmaterial till ugnen vid tillverkning av 
glas. Om huvudpunkterna i detta 
arbetsblad följs reduceras 
exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena i 
respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla 
kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Underhåll eventuella dammtätningar på utrustningen. 

 Underhåll laddningssystemet för att förhindra spill av satsen. 

 Underhåll eventuell nivåkontrollsutrustning som finns monterad. 

 Om ett demmfiltreringssystem finns måste det underhållas i enlighet 
med tillverkarens anvisningar. 

  

Undersökning och testning 
 

 En behörig person bör testa dammfiltreringssystemets funktion minst 
en gång per år. 

 Satsladdningssystemet bör inspekteras varje vecka för att ta reda på 
om där finns fel eller tecken på slitage som kan leda till spill, eller 
oftare än så om det används hela tiden. Kontrollera den före varje 
gång den ska användas om den inte används ofta.  

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Rengör satsladdaren och området kring den regelbundet. 

 Städa inte med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring om det är praktiskt 
genomförbart. 

 Utarbeta skriftliga rutiner för säkert arbete vid hantering av större spill 
av dammiga material. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Passande andningsskydd måste användas vid rengöring och vid 
behov också när underhållsarbete utförs. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan hållas ren då den inte används och byt utrustningen så ofta som 
tillverkaren föreskriver. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 
plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
utrustningen fungerar 
som den skall. 

 Leta efter tecken på 
skador som kan leda 
till spill av satsen. 

 Kontrollera att 
eventuellt monterade 
dammfiltreringssystem 
fungerar som de ska. 

 Dammoln kan betyda 
systemproblem. Undersök 
varifrån de kommer 
omedelbart. 

 Om du tror att det 
finns ett problem med 
anläggningen eller din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller våt 
rengöring. Avyttra spill 
på ett säkert sätt. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuellt andningsskydd 
i enlighet med 
anvisningarna. 
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2.2.15  Sandblästring av glas 
 
Denna aktivitet gäller sandblästring av glas. Det damm som genereras 
kan innehålla respirabel kristallin kvarts från sanden. Detta 
säkerhetsblad finns tillgängligt för en sandblästringslinje med sluten 
sandblästringsutrustning. Denna utrustning är helautomatisk vid normal 
drift (ingen manuell funktion under drift). 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 
 

Utformning och utrustning 
 

 Kontrollera att utrustningen är anpassad för syftet och väl 
underhållen. 

 Utrustningen ska vara innesluten så långt det är tekniskt möjligt. 

 Utrustningen ska vara ansluten till ett passande 
dammfiltreringssystem.  

 Se till att all utrustning är lättillgänglig för underhållsarbeten. 

 Kontrollera att utrustningen är konstruerad så att all personlig 
kontakt med kristallin kvarts kan undvikas. 

 

 

 

 

 

  
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
sandblästring av glas. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad följs 
reduceras exponeringen. Beroende på 
de unika förhållandena i respektive fall 
är det eventuellt inte nödvändigt att 
tillämpa alla kontrollåtgärder som 
anges i detta blad, för att exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Vårda utrustningen i enlighet med leverantörens anvisningar och se 
till att den är funktionsduglig och i gott skick. 

 Kontrollera sandförseglingssystemet dagligen och justera vid behov 
i enlighet med leverantörens rekommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 

 Inspektera utrustningen visuellt före användning. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Rengör utrustningen regelbundet. 

 Ta hand om läckor omedelbart. 

 Ta hand om spill omedelbart. Vid hantering av bulkspill av fint, torrt 
och dammigt material skall städningen utföras i enlighet med skriftlig 
rutin för säkert arbete och med hjälp av informationen på detta blad. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Märk upp områden där personlig skyddsutrustning måste bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

 Riskanalys kan utföras om man vill fastställa att befintliga kontroller 
är tillräckliga.  

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 
plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17.  

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
utrustningen för 
sandblästring av glas 
fungerar som den ska. 

 Se till att du följer 
arbetsgivarens rutiner 
för säkert arbete. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om du 
upptäcker problem. 

 Rengör utrustningen 
regelbundet. 

 Rengör med dammsugning 
eller våt rengöring. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuellt personlig 
skyddsutrustning 
i enlighet med 
instruktionerna. 

 Byt arbetskläder efter 
behov. 

 

 

    
Mars 2006 – 2.2.15 – Sidan 2 av 2    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Publicerad 2006-10-25 
Den engelska versionen är gällande - Den senast validerade översättningen finns tillgänglig på NEPSI:s hemsida www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.16  Malning av mineraler 
 
Detta blad erbjuder vägledning om torr malning för produkter som innehåller 
kristallin kvarts. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Kontrollera att malningsutrustningen är anpassad för syftet och väl 
underhållen. 

 Använd våt malning istället för torr, där detta är möjligt. Detta reducerar 
mängden luftburet damm avsevärt. 

 Inneslut malningsanordningar så mycket som möjligt och installera dem i 
väl ventilerade byggnader. 

 Där det är nödvändigt att förhindra utsläpp av damm ska 
malningsanordningarna vara anslutna till ett lämpligt 
dammfiltreringssystem, kapabelt att suga ut tillräckligt mycket luft för att 
skapa ett undertryck kring anordningens relevanta delar.  

 Se till att produkten matas ut ur kvarnen till annan processutrustning utan 
att släppa ut damm. Matningspunkter och efterföljande anläggning ska 
också vara anslutna till ett dammfiltreringssystem där så behövs för att 
förhindra utsläpp av damm. 

 Observera att vissa delar av systemet arbetar med högre tryck än det 
atmosfäriska. Försegla installationens olika delar.  

 Se till att all utrustning är lättillgänglig för underhållsarbeten. 

 Ge ventilationstrummorna tillräcklig lutning för att undvika 
produktansamlingar.  

 Använd trummor av passande diameter, slitstarkt material och med så få 
skarpa svängar som möjligt, för minsta möjliga invändiga slitage. 
Aluminium är ett bra material att använda för hårt belastade 
ledningstrummor. 

 Kontrollrum skall ha sin egen friskluftsförsörjning och bör vara fysiskt 
separerade från dammiga områden. Vid behov ska de utrustas med 
mekanisk luftfiltrering och belastas med ett övertryck så att inte dammig 
luft tränger in. 

 Installera kontrollsystem så att överbelastning av kvarnarna kan 
undvikas. 

 Där så är möjligt ska automatisk provtagning, analys av partikelstorlek, 
telemetri och CCTV-system användas för att minimera den tid som 
operatörerna behöver vistas i dammiga/bullriga utrymmen. 

  
 
Detta handledningsblad är avsett 
som en hjälp för arbetsgivare att 
efterleva lagstiftningen om hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, 
genom att kontrollera exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
goda rutiner för dammkontroll vid 
malning. Om huvudpunkterna i detta 
arbetsblad följs reduceras 
exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla 
kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa 
passande skydd och förebyggande 
åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda 
kontrollåtgärderna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av 
"Vägledningen till god praxis" för 
förebyggande av kvartsdamm, som 
är inriktad speciellt på kontroll av 
den personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas i 

enlighet med leverantörens/tillverkarens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 Kontrollera utrustningen visuellt minst en gång varje vecka, om den visar 

tecken på skada. Kontrollera den oftare om den används hela tiden. 
Kontrollera den före varje gång den ska användas om den inte används 
ofta.  

 Införskaffa information om dammbekämpnings- och/eller 
filtreringsutrustningens effektivitet från leverantören. Spara denna 
information för jämförelse med framtida testresultat. 

 Undersök och testa filtreringsutrustningen gentemot dess 
funktionsstandard minst en gång per år. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 Städa din arbetsplats regelbundet. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 
 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Utarbeta skriftliga rutiner för säkert arbete vid hantering av större spill av 
dammiga material. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt skyddsfaktor) 
finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning kan 
hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

  

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras med 

respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; när 
och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man skall 
göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen 
till god praxis". 

  

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på plats 

och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs för 
att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
malningsanordningen 
fungerar som den ska. 

 Se till att alla 
dammfiltreringssystem 
är påslagna och att de 
fungerar, innan arbetet 
påbörjas. 

 Leta efter tecken på 
skada, slitage eller 
felaktig användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om du 
upptäcker problem. 

 Dammoln kan betyda 
systemproblem. 
Undersök varifrån de 
kommer omedelbart. 

 Om du tror att det 
finns ett problem med 
anläggningen eller din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller våt 
rengöring. Avyttra spill 
på ett säkert sätt. 

 Städa kontrollrum med 
dammsugning eller våt 
rengöring.  

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.17  Slipning av glas 
 
Denna aktivitet gäller slipning av glas med sand före poleringen. Det 
damm som genereras kan innehålla respirabel kristallin kvarts från 
sanden. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Man kan kontrollera dammet med våtslipning, som med hjälp av 
vatten förhindrar att det fina dammet blir luftburet. 

 Se till att det finns tillräckligt med vattenkällor och att de 
underhålls. Var noggrann vid kallt väder för skydd mot frysning. 

 Vidta säkerhetsåtgärder som garanterar kontrollen av Legionella 
och andra biologiska ämnen. Om det vatten som används vid 
våtslipningen återcirkuleras, ska det regelbundet kontrolleras för 
pH-värde och föroreningar av mikroorganismer. 

 Tillbörlig dränering är av yttersta vikt när vattensprayer och 
slangar används. 

 Se till att elsystem m.m. är tillbörligt skyddade mot de risker som 
arbetsmiljön medför, inklusive vatten och kvartsdamm. 

 Inneslut slipningsanordningar så mycket som möjligt och installera 
dem i väl ventilerade byggnader. 

 Se till att all utrustning är lättillgänglig för underhållsarbeten. 

 Förse dina arbetare med en tillräcklig uppsättning rena 
arbetskläder, inklusive reservuppsättningar. Overaller ska vara 
tillverkade av ett tätt vävt tyg, som skyddar mot inträngande 
damm. Arbetare skall inte ta med sina smutsiga arbetskläder hem. 
Dessa skall tvättas av arbetsgivaren efter behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
slipning av glas före poleringen. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad följs 
reduceras exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena i 
respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla 
kontrollåtgärder som anges i detta blad, 
för att exponeringen för respirabel 
kristallin kvarts skall minimeras. D.v.s. 
att tillämpa passande skydd och 
förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin kvarts 
på arbetsplatsen, så att de tillämpar de 
införda kontrollåtgärderna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Vårda utrustningen i enlighet med tillverkarens anvisningar och se till 
att den är funktionsduglig och i gott skick. 

 Kontrollera sandförseglingssystemet dagligen och justera vid behov 
i enlighet med leverantörens rekommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 

 Inspektera utrustningen visuellt före användning. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Rengör utrustningen regelbundet. 

 Ta hand om spill omedelbart. Vid hantering av bulkspill av fint, torrt 
och dammigt material skall städningen utföras i enlighet med skriftlig 
rutin för säkert arbete och med hjälp av informationen på detta blad. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Låt inte slagg av damm/smuts torka innan det städas bort. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Märk upp områden där personlig skyddsutrustning måste bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

 Riskanalys kan utföras om man vill fastställa att befintliga kontroller 
är tillräckliga.  

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 
plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Se till att du följer 
arbetsgivarens rutiner 
för säkert arbete. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du upptäcker problem. 

 Rengör utrustningen efter 
användning. 

 Rengör med dammsugning 
eller våt rengöring. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuellt personlig 
skyddsutrustning 
i enlighet med 
instruktionerna. 

 Byt arbetskläder efter 
behov. 
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2.2.18  Isostatisk pressning 
(torr) – Keramik 

   
Denna aktivitet gäller isostatisk pressning av keramiska produkter som 
innehåller kristallin kvarts. Damm kan förekomma vid fyllning och 
lossning av gjutformarna. 
 

 

 

 
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om goda 
rutiner för dammkontroll vid isostatisk 
pressning av keramiska produkter som 
innehåller kristallin kvarts. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad följs 
reduceras exponeringen. Beroende på 
de unika förhållandena i respektive fall 
är det eventuellt inte nödvändigt att 
tillämpa alla kontrollåtgärder som 
anges i detta blad, för att exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tillträde 
 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

Utformning och utrustning 
 Kontroll av råmaterialspill. Se till att rätt mängd råmaterial används 

till formen, t ex med hjälp av en mätare. 

 Inneslut fyllnings-/lossningsstationen så mycket som möjligt. 

 Gör utrymmet djupt nog att rymma utrustning och mineraler. 

 Håll det öppna området så litet som möjligt, samtidigt som det är 
stort nog för att arbetet skall kunna utföras på ett säkert sätt. 
Använd genomskinliga paneler och plastremsor för att reducera 
det öppna områdets storlek. 

 Det allmänna luftflödet inuti utrymmet ska normalt vara minst 
0,5 m/s. Luftflödet mot huvens spår bör normalt vara minst 1 m/s. 
Läs arbetsblad 2.1.13. 

 Förvara inga objekt i det ventilerade området eftersom de hindrar 
luftflödet. Se till att inte stora objekt hindrar arbetsöppningen. 

 Placera arbetsområdet där så är möjligt på behörigt avstånd från 
dörrar, fönster och korridorer, för att förhindra drag som stör 
ventilationen och sprider damm. 

 Förse rummet med en friskluftsventil som byter den utsugna 
luften. 

 Anordna ett enkelt sätt för kontroll av att kontrollerna fungerar, t ex 
en manometer, tryckmätare eller en liten flagga. 

 Rikta frånluften mot en säker plats på behörigt avstånd från 
dörrar, fönster och luftintag. 

 Du kan återcirkulera så mycket renad och filtrerad luft som 
befintliga standarder rekommenderar. 
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Underhåll 
 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas i 

enlighet med leverantörens/installatörens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

Undersökning och testning 
 Införskaffa information om ventilationsutrustningens effektivitet från 

leverantören. Spara denna information för jämförelse med framtida 
testresultat. 

 Kontrollera den oftare om den används hela tiden. Kontrollera den 
före varje gång den ska användas om den inte används ofta. 

 Undersök och testa ventilationsutrustningen gentemot dess 
funktionsstandard minst en gång per år. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år). 

Rengöring och städning 
 Rengör din arbetsplats och din utrustning regelbundet. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används. 

 Byt ut den personliga skyddsutrustningen regelbundet och i enlighet 
med tillverkarens/leverantörens rekommendationer. 

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 

med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 

plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
ventilationssystemet 
är påslaget och att 
det fungerar. 

 Kontrollera att den 
fungerar som den skall. 
Kontrollera manometer, 
tryckmätare eller flagga. 

 Leta efter tecken på 
skada, slitage eller 
felaktig användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Se till att inte 
papperspåsar och 
annat avfall sugs in 
i ventilationstrumman. 

 Se till att inte stora objekt 
hindrar arbetsöppningen. 

 Avlägsna söndriga 
produkter från 
arbetsområdet omedelbart. 

 Sätt lock på behållare 
direkt efter att de använts. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller våt 
rengöring för fasta ämnen. 
Begränsa eller absorbera 
vätskor med granulat eller 
mattor, eller skölj bort dem 
med rikliga mängder 
vatten. Avyttra spill 
på ett säkert sätt. 

 Rengör inte med en torr 
borste eller med tryckluft. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.19  Fyllning av storsäck. 
 
Denna aktivitet omfattar fyllning av storsäck (bulk) (500 – 1500 kg) med 
produkter som innehåller kristallin kvarts, speciellt torra material. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Se till att säckarna och säckfyllningsutrustningen är anpassade för syftet. 
Vid fyllning av mycket finkorniga produkter i säck är kvaliteten på 
säckarnas sömmar av yttersta vikt för att förhindra att fint damm slipper ut 
genom sömmarna. 

 Genom att använda säckar med ett inre foder av plast, minskar utsläppen 
av damm genom säckens sömmar. 

 Använd ett fyllningshuvud där produkten passerar igenom dess mitt och 
i vilken ett ringformat utsug är monterat för borttransport av damm och 
bortventilation av överskottluft.  

 Utsuget ska vara anslutet till en dammfiltreringsenhet (t ex ett påsfilter). 

 Försegla säckens krage mot fyllhuvudet för att förhindra utsläpp av damm 
när säcken fylls. En remsa kardborreband, en klämma eller en uppblåsbar 
blåsa kan användas i detta syfte. 

 Installera utrustningen för säckfyllning på en väl ventilerad plats. 
Installation utomhus (på en plats skyddad från regn) reducerar den 
personliga exponeringen för respirabel kristallin kvarts, genom att man 
utnyttjar den naturliga ventilationen. 

 Vid säckfyllning av finkorniga produkter bör man överväga att använda en 
vibrator i fyllhuvudet, så att material på insidan kan skakas bort innan 
säckarna lossas. 

 Vid säckfyllning av finkorniga produkter bör man överväga att installera ett 
vibratorbord under säcken, så att materialet pressas samman och 
förbättrar stabiliteten inför följande lagring och transport. 

  
 
Detta handledningsblad är avsett 
som en hjälp för arbetsgivare att 
efterleva lagstiftningen om hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, 
genom att minimera exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
goda rutiner för att minimera 
damning vid fyllning av storsäck. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad 
följs reduceras exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det inte nödvändigt 
att tillämpa alla åtgärder som anges 
i detta blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och att vidta förebyggande 
åtgärder.  
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda 
kontrollåtgärderna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av 
"Vägledningen till god praxis" för 
förebyggande av kvartsdamm, som 
är inriktad speciellt på minimering 
av den personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 
i enlighet med leverantörens/installatörens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera utrustningen visuellt minst en gång varje vecka, för att 
undersöka om den visar tecken på skada. Kontrollera den oftare om 
den används kontinuerligt. Kontrollera den före varje gång den ska 
användas vid oregelbunden användning. 

 Införskaffa information om ventilationsutrustningens effektivitet från 
leverantören. Spara denna information för jämförelse med framtida 
testresultat. 

 Undersök och testa filtreringsutrustningen mot dess 
funktionsstandard minst en gång per år. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Städa din arbetsplats regelbundet. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Förvara säckar på en säker plats och avyttra tomma säckar på ett 
säkert sätt. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga åtgärder är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt skyddsfaktor) 
finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av 
leverantören. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som förknippas 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och används; 
instruktiner och åtgärder följs; när och hur eventuella andningsskydd 
skall användas och vad man skall göra om något går fel. 
Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att rutiner finns och att de följs. 
Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
säckfyllningsmaskinen 
fungerar som den skall. 

 Kontrollera att 
ventilationen är påslagen 
och att den fungerar. 

 Granska utrustning som 
används med avseende på 
skada, slitage eller felaktig 
användning. Ta kontakt 
med din chef om du 
upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se till 
att åtgärder vidtas för att 
reducera exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts 
så länge problemet 
kvarstår. 

 Kontrollera att säckarna 
är felfria, speciellt öglor, 
in- och utloppspipar och 
eventuellt inre foder. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller 
våt rengöring. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.20  Urslagning i gjuterier 
   

Denna aktivitet omfattar urslagning i gjuterier. 
 

 

 

 
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att minimera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
urslagning i gjuterier. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad följs 
reduceras exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det inte nödvändigt 
att tillämpa alla åtgärder som anges 
i detta blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och att vidta förebyggande 
åtgärder.  
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda åtgärderna på 
bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på att minimera den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

Utformning och utrustning 
 

 Andningsskydd (RPE) behövs vid manuell urslagning. 

 Minimera damm och ångor med ventilerade urstötningsbord, 
boxar och avnötningsmaskiner. 

 Montera flexibla remsor på framsidan av utrymmet runt 
urslagningen, där så är möjligt.  

 Du behöver ett luftflöde på vanligtvis mellan 1 och 1,5 meter per 
sekund in till utrymmet och vid bord med nedåtriktad ventilation.. 
Läs arbetsblad 2.1.13. 

 Kontrollera alltid att ventilationen är påslagen och att den fungerar 
innan arbetet påbörjas. Kontrollera mätaren. 

 Rikta renad frånluft mot en säker plats utanför byggnaden på 
behörigt avstånd från dörrar, fönster och luftintag. 

 Förse arbetsrummet med tillräckligt med tilluft som ersätter den 
utsugna luften. 

 Se till att personalen arbetar i ena sidan av utrymmet för att 
minska exponeringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se till att ingen befinner sig nära roterande urslagare som är i drift. 

 Konsultera en behörig ingenjör för utformning av nya 
ventilationssystem. 

Underhåll 
 

 Följ instruktionerna i servicemanualerna. 

 Håll utrustningen i god kondition. 

 Reparera felaktiga ventilationssystem omedelbart. Använd 
andningsskydd (RPE) under tiden. 

 Sand är mycket nötande och utrustningen slits ut mycket snabbt. 
Planera för regelbundet underhåll. 
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Undersökning och testning 
 

 Leta efter tecken på skador på ventilation, fläkt och luftfilter varje 
dag. Bullriga eller vibrerande fläktar kan indikera ett problem. 
Reparera skador omedelbart. 

 Kontrollera minst en gång varje vecka att ventilationssystem och 
mätare fungerar som de ska. 

 Du behöver känna till tillverkarens specifikation för att veta om 
ventilationen fungerar som den skall. 

 Om denna information inte finns tillgänglig bör du anlita en ingenjör 
med kompetens inom ventilationsteknik som kan fastställa dess 
prestanda. 

 Ingenjörens rapport måste visa lufthastighetens börvärden. 
 Spara denna information i din loggbok för tester. 
 Anlita en ingenjör med kompetens inom ventilationsteknik som kan 

undersöka systemet noga och testa dess funktion minst en gång per 
år, eller enligt nationella bestämmelser. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

 Granska registren för att se om felen följer ett mönster, vilket gör 
planeringen av underhållet enklare. 

Rengöring och städning 
 

 Rensa dagligen upp ansamlingar av smuts på platser där människor 
arbetar hela tiden. 

 Städa allmänna arbetsrum varje vecka så att inte damm rörs upp 
och för att reducera halkrisken. 

 Städa upp damm med en dammsugare som utrustats med 
dammfilter. 

 Rengör inte med en borste eller med tryckluft. 
 Skyffla upp större spill försiktigt så att inte damm rörs upp. 
 Ta hand om spill omedelbart. Detta kräver overaller, 

andningsutrustning och engångshandskar. 

Personlig skyddsutrustning (PPE) 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 
 Be din leverantör av skyddskläder hjälpa dig skaffa korrekt 

utrustning. 
 Andningsskydd (RPE) behövs vid manuell urslagning, underhåll och 

rengöring, samt vid städning av spill. 
 Använd P3 filter (skyddsfaktor 20) eller motsvarande. Konsultera din 

leverantör för råd. 
 Byt filter i enlighet med din leverantörs rekommendationer. Kasta 

engångsmasker när de använts en gång. 
 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 

skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används.  
 Skyddshandskar behövs för att förhindra skador. 
 Tillåt aldrig att tryckluft används för att blåsa bort damm från kläder. 

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som förknippas 
med respirabelt kristallint kvartsdamm.  

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och används; 
instruktioner och åtgärder följs; när och hur eventuella 
andningsskydd skall användas och vad man skall göra om något går 
fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att rutiner finns och att de följs. 
Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 
 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att rummet 
är väl ventilerat 
och att eventuella 
dammfiltreringssystem är 
påslagna och funktionella. 

 Granska utrustning som 
används med avseende på 
skada, slitage eller felaktig 
användning. Ta kontakt 
med din chef om du 
upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se till 
att åtgärder vidtas för att 
reducera exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts 
så länge problemet 
kvarstår. 

 Gör inga ingrepp 
i ventilationssystemen – 
de finns där för att 
skydda din arbetsmiljö. 

 Rengör med dammsugning 
eller våta metoder. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.21.  Fodring och brytning 
 
Denna aktivitet omfattar fodring och brytning av eldfast material i 
gjuterier. 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig och 
utbildad personal. 

 

Detta handledningsblad är avsett 
som en hjälp för arbetsgivare att 
efterleva lagstiftningen om hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, genom att 
kontrollera exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts. 

 

Utformning och utrustning 
 

 Använd förformade foder eller "insatsfoder" där så är möjligt 
för att minska den mängd damm som skapas. 

 Använd lokal frånluftsventilation, t ex vid skopning av 
rensrester, där så 
är praktiskt möjligt.  

 
Underhåll 
 

 Följ instruktionerna i servicemanualerna. 
 Håll utrustningen i effektivt bruksskick. 
 Reparera felaktiga filtreringssystem omedelbart. Använd 

andningsskydd (RPE) under tiden. 
 Planera regelbundet underhåll. 

 
Undersökning och testning 
 

 Inspektera utrustningen visuellt före användning. Bullriga eller 
vibrerande fläktar kan indikera ett problem. Reparera skador 
omedelbart. 

 Kontrollera att filtreringssystemet och mätaren fungerar. 
 Du behöver känna till tillverkarens prestandaspecifikation för 

att veta om filtreringen fungerar som den skall. 
 Om denna information inte finns ska en kompetent 

ventilationsingenjör anlitas för kontroll av dess prestanda. 
 Ingenjörens rapport måste visa lufthastighetens målvärden. 
 Spara denna information i din loggbok för tester. 
 Anlita en ingenjör med kompetens inom ventilationsteknik som 

kan undersöka systemet noga och testa dess funktion minst 
en gång per år, eller enligt nationella bestämmelser. 

 Arkivera alla undersökningar och tester under minst fem år. 
 Granska registren för att se om flen följer ett mönster, vilket 

gör planeringen av underhållet enklare. 
 

  
 

 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
dammkontroll vid fodring eller 
brytning av eldfast material på 
arbetsplatser i gjuteriet. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad 
följs reduceras exponeringen till en 
acceptabel nivå. 
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla 
kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och att vidta förebyggande 
åtgärder.  
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda 
kontrollåtgärderna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av 
"Vägledningen till god praxis" för 
förebyggande av kvartsdamm, som 
är inriktad speciellt på kontroll av 
den personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Publicerad 2008-06-12 
Den engelska versionen är gällande - Den senast validerade översättningen finns tillgänglig på NEPSI:s hemsida www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
    

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så  effektivt 
som möjligt 
 
 
� Kontrollera att rummet är 

väl ventilerat och att 
eventuella 
dammfiltreringssystem är 
påslagna och funktionella. 

 
 
� Kontrollera ditt 

andningsskydd och 
friskluftsventilationen. 

 
 
 Granska utrustning som 

används med avseende på 
skada, slitage eller felaktig 
användning. Ta kontakt 
med din chef om du 
upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den dammreducerande 
utrustningen ska du se till 
att åtgärder vidtas för att 
reducera exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts 
så länge problemet 
kvarstår. 

� Korsa inte 
ventilationssystem – de 
finns där för att skydda din 
arbetsmiljö. 

� Rengör med dammsugning 
eller vatten.. 

� Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd i 
enlighet med 
instruktionerna. 

Rengöring och städning 
 

 Rensa upp ansamlingar av smuts på platser där människor 
arbetar hela tiden. 

 Städa upp det fina dammet med en dammsugare som utrustats 
med dammfilter. 

X     Skyffla upp större spill försiktigt så att inte damm rörs upp. 
 Använd inte torra borstar eller tryckluft. 

 
Personlig skyddsutrustning  
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig 
skyddsutrustning. 

 Andningsskydd (RPE) behövs normalt vid fodring och brytning. 
 Använd andningsskydd med övertryck och en tilldelad 

skyddsfaktor (APF) på minst 40. 
 Kontrollera att alla andningsskydd testats gällande passformen. 

Din leverantör kan hjälpa dig. 
 Se till att arbetarna kontrollerar sitt andningsskydd före 

användning. 
 Håll andningsskyddet rent och förvara det på behörigt avstånd 

från damm. 
 Kontrollera luftflödet och luftens kvalitet till luftmatad 

andningsutrustning minst var tredje månad eller före 
användning. 

X     Tillåt aldrig att tryckluft används för att blåsa bort damm 
från kläder. 

X     Arbetarna skall inte ta hem och tvätta sina overaller. Anlita 
ett tvättföretag. 

 
Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som 
associeras med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och 
används; när och hur eventuella andningsskydd skall användas 
och vad man skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 
och del 1 av "Vägledningen till god praxis". 

 
Tillsyn 
 

 Kontrollera att filtreringen fungerar som den ska, att den 
personliga skyddsutrustningen bärs och att reglerna för 
personlig hygien följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som 
behövs för att utföra den checklista som visas här intill. 
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2.2.22  Materialblandning 
 
Detta blad ger vägledning om hur man konstruerar och använder 
utrustning för blandning av produkter som innehåller kristallin kvarts, 
speciellt för torra produkter. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Kontrollera att blandarna passar för syftet och att de är väl 
underhållna. 

 Inneslut blandarna så mycket som möjligt. 

 Blandarnas lock och andra tillträdespunkter ska vara förseglade 
för att förhindra utsläpp av damm. 

 Alla lock och dörrar måste vara ordentligt stängda innan 
blandaren startas. 

 Blandarens påfyllningspunkt ska vara innesluten och utrustad med 
utsug. 

 Punktutsug kan även monteras på platser i locket eller bakom 
blandarens kåpa, så att ett nettoflöde av luft strömmar igenom 
påfyllningspunkten och in i blandaren. 

 Alla filtreringssystem ska vara konstruerade så att de inte suger 
upp för stora mängder råmaterial ur blandaren.  

 När en torr blandning produceras ska åtgärder vidtas för en 
dammfri utmatning av den blandade produkten. Alltså en sluten 
matning till ett slutet transportsystem. Annars kan man också 
montera ett punktutsug vid utmatningen. 

 Punktutsugen måste vara anslutna till en passande filtreringsenhet. 

 Om det är möjligt ska blandarens påfyllningspunkter placeras på 
behörigt avstånd från dörrar, fönster och korridorer, för att 
förhindra drag som påverkar ventilationens prestanda. 

 Förse rummet med en tilluft som ersätter den utsugna luften. 

  
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
minimering av damm vid blandning av 
material som innehåller kristallint 
kvartsdamm. Om huvudpunkterna 
i detta arbetsblad följs reduceras 
exponeringen. Beroende på de unika 
förhållandena i respektive fall är det 
inte nödvändigt att tillämpa alla 
åtgärder som anges i detta blad, för att 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts skall minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och att vidta förebyggande 
åtgärder.  
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda åtgärderna på 
bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 
i enlighet med leverantörens/tillverkarens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera visuellt minst en gång varje vecka om 
rengöringsutrustningen visar tecken på skada. Kontrollera den oftare 
om den används hela tiden. Kontrollera den före varje gång den ska 
användas om den inte används ofta.  

 Införskaffa information om ventilation och filtreringsutrustningens 
effektivitet från leverantören. Spara denna information för jämförelse 
med framtida testresultat. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Städa din arbetsplats regelbundet. 

 Förvara behållare på en säker plats och avyttra tomma behållare på 
ett säkert sätt. 

 Sätt lock på behållare direkt efter att de använts. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga åtgärder är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av 
leverantören. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som förknippas 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och används; 
instruktioner och åtgärder följs; när och hur eventuella 
andningsskydd skall användas och vad man skall göra om något går 
fel Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att rutiner finns och att de följs. 
Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
arbetsplatsen är väl 
ventilerad och att 
eventuella utsug är 
påslagna och funktionella. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller våt 
rengöring. Avyttra spill 
på ett säkert sätt. 

 Granska utrustning som 
används med avseende på 
skada, slitage eller felaktig 
användning. Ta kontakt 
med din chef om du 
upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se till 
att åtgärder vidtas för att 
reducera exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts 
så länge problemet 
kvarstår. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.23.  Regelbunden och 
kontinuerlig torkning

   
Denna aktivitet gäller torkning av formade fina och grova keramik-
produkter, tillverkade av material som innehåller kristallin kvarts. 
 

 

 

 
Detta vägledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrol-
lera exponeringen för respirabel kris-
tallin kvarts. 
 
Detta blad innehåller specifika råd 
om goda rutiner för dammkontroll 
vid torkning av formade fina och 
grova keramikprodukter, tillverkade 
av material som innehåller kristallin 
kvarts. Torkningen kan vara perio-
disk eller kontinuerlig. Om huvud-
punkterna i detta vägledningsblad 
följs hjälper det till att  reducera ex-
poneringen. Beroende på de unika 
förhållandena i respektive fall är det 
eventuellt inte nödvändigt att tilläm-
pa alla dammreducerande åtgärder 
som anges i detta blad, för att expo-
neringen för respirabel kristallin 
kvarts skall minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och att vidta förebyggande 
åtgärder. 
 
Detta dokument bör också vara till-
gängligt för personer som kan expo-
neras för respirabel kristallin kvarts 
på arbetsplatsen, så att de tillämpar 
de införda dammreducerande åtgär-
derna på bästa sätt. 
 
Detta blad är en del av "Vägledning-
en för god praxis" för förebyggande 
av kvartsdamm, som är inriktad spe-
ciellt på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristal-
lint kvartsdamm på arbetsplatsen. 

 

Tillträde 
 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig perso-

nal. 
 

 

Utformning och utrustning 
 God termisk isolering skall eftersträvas. 

 Luftslussar ska användas i ändarna av kontinuerliga torkar (för 
att förhindra spridning av ånga, föroreningar och damm). 

 Lampor/skyltar ska tydligt visa när torken är i drift. 

 Frånluftsventilationen ska vara lätt att kontrollera, kopplad till 
torkens uppvärmningsreglage och utrustad med varningslam-
por/larm. Läs vägledningsblad 2.1.13. 

 När torken används ska utsuget vara minsta möjliga, för att 
man ska kunna bevara ett litet undertryck i torken. 

    Undvik friktion mellan de produkter som ska torkas när torken 
matas (transportenheternas utformning). 

 Placera arbetsområdet, där så är möjligt, på behörigt avstånd 
från dörrar, fönster och korridorer, för att förhindra drag som 
stör ventilationen och sprider damm. 

 Förse rummet med en friskluftsventil som ersätter den utsugna 
luften. 

 Anordna, på ett enkelt sätt, övervakning av kontrollfunktioner-
na, t ex en manometer, tryckmätare eller en liten flagga. 

 För ut frånluften vid en säker plats, på behörigt avstånd från 
dörrar, fönster och luftintag. 

     Återcirkulering rekommenderas inte. 
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Underhåll 
� Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften 

underhålls i enlighet med leverantörens/installatörens an-
visningar, att den är funktionsduglig och i gott skick. 

� Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillver-
karens rekommendationer. 

Undersökning och testning 
� Införskaffa information om ventilationsutrustningens effek-

tivitet från leverantören. Spara denna information för jäm-
förelse med framtida testresultat. 

� Kontrollera den oftare om den används hela tiden. Kon-
trollera den före varje gång den ska användas om den inte 
används ofta. 

� Undersök och testa ventilationsutrustningen gentemot 
dess funktionsspecifikation minst en gång per år. 

� För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, 
som överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem 
år). 

Rengöring och städning 
� Rengör din arbetsplats och din utrustning regelbundet. 
� Ta hand om spill omedelbart. 
� Använd dammsugning eller våt rengöring. 
X    Rengör inte torrt med borste eller med tryckluft. 

Personlig skyddsutrustning 
� Läs vägledningsblad 2.1.15 som handlar om personlig 

skyddsutrustning. 
� Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga 

kontroller är tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd 
(med korrekt skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

� Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan skyddas mot smuts då den inte 
används. 

� Byt ut den personliga skyddsutrustningen regelbundet och 
i enlighet med tillverkarens/leverantörens rekommendatio-
ner. 

Utbildning 
� Informera er personal om de hälsoeffekter som associeras 

med inandning av respirabelt kristallint kvartsdamm. 
� Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder 

mot dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar 
och används; när och hur eventuella andningsskydd skall 
användas och vad man skall göra om något går fel. Läs 
vägledningsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen för 
god praxis". 

Tillsyn 
� Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna 

finns på plats och att de följs. Läs vägledningsblad 2.1.17. 
� Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser 

som behövs för att utföra den checklista som visas här in-
till. 

 

  
Checklista för att de an-
ställda ska utföra kon-
trollerna så  effektivt 
som möjligt 
 

 Kontrollera att ventila-
tionssystemet är påslaget 
och att det fungerar. 

 Kontrollera att den funge-
rar som den skall. Kon-
trollera manometer, 
tryckmätare eller flagga. 

 Granska utrustning som 
används med avseende 
på skada, slitage eller 
felaktig användning. Ta 
kontakt med din chef om 
du upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den dammreduce-
rande utrustningen ska 
du se till att åtgärder vid-
tas för att reducera expo-
neringen för respirabel 
kristallin kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Ta omedelbart bort sönd-
riga produkter från mat-
ningsenheter. 

 Städa upp spill omedel-
bart. Använd dammsug-
ning eller våt rengöring. 
Avyttra spill på ett säkert 
sätt. 

 Rengör inte med en torr 
borste eller med tryckluft. 

 Använd, vårda och förva-
ra eventuella andnings-
skydd i enlighet med in-
struktionerna. 
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2.2.24  Plastisk formning – 
Keramik 

   
Denna aktivitet gäller halvtorr formning av material som innehåller 
kristallin kvarts via olika typer av bearbetningar, exempelvis 
strängsprutning och pressning. 
 

 

 

 
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om goda 
rutiner för dammkontroll vid plastisk 
formning av material som innehåller 
kristallin kvarts. Om huvudpunkterna 
i detta arbetsblad följs reduceras 
exponeringen. Beroende på de unika 
förhållandena i respektive fall är det 
eventuellt inte nödvändigt att tillämpa 
alla kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tillträde 
 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Arbetsområdet och utrustningen skall vara tydligt märkta. 

Utformning och utrustning 
 Konstruera matningen till formningsapparaten så att det inte 

föreligger någon risk att material faller ner i arbetsområdet.  

 Montera transportband som matar tillbaka lerchips till återvinning.  

 Installationen ska ha tillräckligt med ledig plats för att borttagning 
av nedfallet material enkelt ska kunna utföras.  

 Utforma installationens ytor så att skräp inte fastnar på dem, där 
detta är möjligt att utföra.  

 Undvik att torka skräpmaterial. Kasta det i korrekt behållare före 
torkningen.  

 Utforma ytorna på hjälputrustningen (t ex torkpallar, skivor) så att 
de enkelt kan dammas av.  

 Dammfiltrering ska finnas vid de formningsenheter och aktiviteter 
där damm kan uppkomma.  
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Underhåll 
 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 

i enlighet med leverantörens/installatörens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

Undersökning och testning 
 Införskaffa information om ventilationsutrustningens effektivitet från 

leverantören. Spara denna information för jämförelse med framtida 
testresultat. 

 Kontrollera den oftare om den används hela tiden. Kontrollera den 
före varje gång den ska användas om den inte används ofta. 

 Undersök och testa ventilationsutrustningen gentemot dess 
funktionsstandard minst en gång per år. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år). 

Rengöring och städning 
 Rengör din arbetsplats och din utrustning regelbundet. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används. 

 Byt ut den personliga skyddsutrustningen regelbundet och i enlighet 
med tillverkarens/leverantörens rekommendationer. 

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 

med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 

plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
ventilationssystemet 
är påslaget och att 
det fungerar. 

 Kontrollera att den 
fungerar som den skall. 
Kontrollera manometer, 
tryckmätare eller flagga. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Undvik torkning av 
halvvått material. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller våt 
rengöring för fasta ämnen. 
Avyttra spill på ett 
säkert sätt. 

 Rengör inte med en torr 
borste eller med tryckluft. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.25  Beredning – Keramik 
   

Denna aktivitet gäller halvtorr beredning av material som innehåller 
kristallin kvarts, via olika typer av bearbetningar som exempelvis 
krossning i kollergång, circkulära matningar eller valsverk, lagring 
i surjäsningshus, lådmatning eller silos samt blandning av tillsatser. 
 

 

 

 
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om goda 
rutiner för dammkontroll vid halvtorr 
beredning av material som innehåller 
kristallin kvarts, via olika typer av 
bearbetningar. Om huvudpunkterna 
i detta arbetsblad följs reduceras 
exponeringen. Beroende på de unika 
förhållandena i respektive fall är det 
eventuellt inte nödvändigt att tillämpa 
alla kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tillträde 
 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Arbetsområdet och utrustningen skall vara tydligt märkta. 

Utformning och utrustning 
 Installationen ska ha tillräckligt med transportvägar för att 

underlätta rengöring och vård. 

 Dammfiltrering ska finnas vid de maskiner och aktiviteter där 
damm kan uppkomma.  

 Blandningen från silos (aska, slagg) ska vara tillräckligt skyddad 
med hjälp av inhägnader. 

 Tillslut platserna där silon töms och där material kan falla av 
transportbanden, om detta är möjligt att utföra. 

 Utforma alla utrymmen i sektioner så att de blir enkla att städa och 
underhålla. 

 Placera arbetsområdet där så är möjligt på behörigt avstånd från 
dörrar, fönster och korridorer, för att förhindra drag som stör 
ventilationen och sprider damm. 

 Rikta frånluften mot en säker plats på behörigt avstånd från 
dörrar, fönster och luftintag. 

 Du kan återcirkulera så mycket renad och filtrerad luft som 
befintliga standarder rekommenderar. 
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Underhåll 
 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas i 

enlighet med leverantörens/installatörens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

Undersökning och testning 
 Införskaffa information om ventilationsutrustningens effektivitet från 

leverantören. Spara denna information för jämförelse med framtida 
testresultat. 

 Kontrollera den oftare om den används hela tiden. Kontrollera den 
före varje gång den ska användas om den inte används ofta. 

 Undersök och testa ventilationsutrustningen gentemot dess 
funktionsstandard minst en gång per år. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år). 

Rengöring och städning 
 Rengör din arbetsplats och din utrustning regelbundet. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används. 

 Byt ut den personliga skyddsutrustningen regelbundet och i enlighet 
med tillverkarens/leverantörens rekommendationer. 

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 

med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 

plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
ventilationssystemet 
är påslaget och att 
det fungerar. 

 Kontrollera att den 
fungerar som den skall. 
Kontrollera manometer, 
tryckmätare eller flagga. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller våt 
rengöring för fasta ämnen. 
Avyttra spill på ett 
säkert sätt. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.26  Beredning av sand 
i gjuterier 
 

  Denna aktivitet omfattar sandberedning i gjuterier. 
 

 
 

 
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
sandberedning i gjuterier. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad följs 
reduceras exponeringen.  
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det inte nödvändigt 
att tillämpa alla åtgärder som anges 
i detta blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och att vidta förebyggande 
åtgärder.  
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda åtgärderna på 
bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

Utformning och utrustning 
 

 Stoppa dammspridning. Avdela sandanläggningen från övrig 
verksamhet om det är möjligt. 

 Inneslut sandanläggningen så mycket som möjligt. Använd flexibla 
remsor i öppningarna. 

 Du behöver ett luftflöde på vanligtvis mellan 1 och 1,5 meter per 
sekund in i sandanläggningens utrymme. Läs arbetsblad 2.1.11. 

 Kontrollera alltid att ventilationen är påslagen och att den fungerar 
innan arbetet påbörjas Kontrollera mätaren. 

 Rikta renad frånluft mot en säker plats utanför byggnaden på 
behörigt avstånd från dörrar, fönster och luftintag. 

 Förse arbetsrummet med en tilluft som ersätter den utsugna 
luften. 

 Om du använder en minigrävare ("bobcat") i sandanläggningen 
kan andningsskyddet försämra sikten. Försegla hytten och anslut 
filtrerad luft. Byt filter enligt leverantörens anvisningar. Se till att 
föraren håller fönstren stängda. 

 Konsultera en behörig ingenjör för utformning av nya 
ventilationssystem. 

Underhåll 
 

 Följ instruktionerna i servicemanualerna. 
 Håll utrustningen i god kondition. 
 Reparera felaktiga ventilationssystem omedelbart. Använd 

andningsskydd (RPE) under tiden. 
 Sand är mycket nötande ochutrustningen slits ut mycket snabbt. 

Planera för regelbundet underhåll. 

Undersökning och testning 
 

 Leta efter tecken på skador på ventilation, fläkt och luftfilter varje 
dag. Bullriga eller vibrerande fläktar kan indikera ett problem. 
Reparera skador omedelbart. 

 Kontrollera minst en gång varje vecka att utsug och mätare 
fungerar som de ska. 

 Du behöver känna till tillverkarens specifikation för att veta om 
ventilationen fungerar som den skall. 

 Om denna information inte finns tillgänglig bör du anlita en 
ingenjör med kompetens inom ventilationsteknik som kan 
fastställa dess prestanda. 

 Ingenjörens rapport måste visa lufthastighetens börvärden. 
 Spara denna information i din loggbok för tester. 
 Anlita en ingenjör med kompetens inom ventilationsteknik som 

kan undersöka systemet noga och testa dess funktion minst en 
gång per år, eller enligt nationella bestämmelser. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

 Granska registren för att se om felen följer ett mönster, vilket gör 
planeringen av underhållet enklare. 

 Överväg att genomföra riskanalys för att bestämma om 
andningsskydd behövs samt för att försäkra dig om att de 
förebyggande åtgärderna fungerar. 
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Rengöring och städning 
 

 Rensa dagligen upp ansamlingar av smuts på platser där människor 
arbetar hela tiden. 

 Städa allmänna arbetsrum varje vecka så att inte damm rörs upp 
och för att reducera halkrisken. 

 Städa upp det fina dammet med en dammsugare som utrustats med 
dammfilter. 

 Rengör inte med en borste eller med tryckluft. 

 Skyffla upp större spill försiktigt så att inte damm rörs upp. 

Personlig skyddsutrustning (PPE) 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Be din leverantör av säkerhetskläder hjälpa dig skaffa korrekt PPE 
personlig skyddsutrustning. 

 Andningsskydd (RPE) kan behövas vid arbete i närheten av 
sandanläggningen. 

 Andningsskydd behövs vid underhåll och städning. 

 Använd luftledning eller mekaniskt filtrerat andningsskydd när 
sandanläggningen ska beträdas för rensning av igensättningar el. dyl. 

 Använd P3 filter (skyddsfaktor 20) eller motsvarande. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används.  

 Skyddshandskar behövs vid underhåll och städning. 

 Tillåt aldrig att tryckluft används för att blåsa bort damm från kläder. 

 Personalen skall inte ta hem och tvätta sina overaller. Anlita ett 
tvättföretag. 

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som förknippas 
med respirabelt kristallint kvartsdamm.  

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och används; 
instruktioner och åtgärder följs; när och hur eventuella 
andningsskydd skall användas och vad man skall göra om något går 
fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att rutiner finns och att de följs. 
Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att rummet 
är väl ventilerat 
och att eventuella 
dammfiltreringssystem är 
påslagna och funktionella. 

 Granska utrustning som 
används med avseende på 
skada, slitage eller felaktig 
användning. Ta kontakt 
med din chef om du 
upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se till 
att åtgärder vidtas för att 
reducera exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts 
så länge problemet 
kvarstår. 

 Gör inga ingrepp 
i ventilationssystemen – 
de finns där för att 
skydda din arbetsmiljö. 

 Rengör med dammsugning 
eller våta metoder. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.27a  Proportionering  
(mindre kvantiteter) – 
Keramik 

   
Denna aktivitet gäller manuell proportionering av mindre kvantiteter 
torrt material som innehåller kristallin kvarts.  
 

 

 

 
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om goda 
rutiner för dammkontroll vid manuell 
proportionering av mindre kvantiteter 
material som innehåller kristallin 
kvarts. Om huvudpunkterna i detta 
arbetsblad följs reduceras 
exponeringen. Beroende på de unika 
förhållandena i respektive fall är det 
eventuellt inte nödvändigt att tillämpa 
alla kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Tillträde 
 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

Utformning och utrustning 
 Tillslut vägningsstationen så mycket som möjligt (se bilden). 

 Gör utrymmet djupt nog att rymma utrustning och mineraler. 

 Håll det öppna området så litet som möjligt, samtidigt som det är 
stort nog för att arbetet skall kunna utföras på ett säkert sätt. 
Använd genomskinliga paneler och plastremsor för att reducera 
det öppna områdets storlek. 

 Det allmänna luftflödet till utrymmet ska normalt vara minst 
0,5 m/s. Luftflödet mot huvens spår bör normalt vara minst 1 m/s. 
Läs arbetsblad 2.1.13. 

 Undvik att använda djupa tunnor eller tunnor/säckar över 25 kg. 

 Placera arbetsområdet där så är möjligt på behörigt avstånd från 
dörrar, fönster och korridorer, för att förhindra drag som stör 
ventilationen och sprider damm. 

 Förse rummet med en friskluftsventil som byter den utsugna 
luften. 

 Anordna ett enkelt sätt för kontroll av att kontrollerna fungerar, t ex 
en manometer, tryckmätare eller en liten flagga. 

 Rikta frånluften mot en säker plats på behörigt avstånd från 
dörrar, fönster och luftintag. 

 Du kan återcirkulera så mycket renad och filtrerad luft som 
befintliga standarder rekommenderar. 
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Underhåll 
 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 

i enlighet med leverantörens/installatörens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

Undersökning och testning 
 Införskaffa information om ventilationsutrustningens effektivitet från 

leverantören. Spara denna information för jämförelse med framtida 
testresultat. 

 Kontrollera den oftare om den används hela tiden. Kontrollera den 
före varje gång den ska användas om den inte används ofta. 

 Undersök och testa ventilationsutrustningen gentemot dess 
funktionsstandard minst en gång per år. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år). 

Rengöring och städning 
 Rengör din arbetsplats och din utrustning regelbundet. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används. 

 Byt ut den personliga skyddsutrustningen regelbundet och i enlighet 
med tillverkarens/leverantörens rekommendationer. 

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 

med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 

plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 

 
 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
ventilationssystemet 
är påslaget och att 
det fungerar. 

 Kontrollera att den 
fungerar som den skall. 
Kontrollera manometer, 
tryckmätare eller flagga. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Se till att inte 
papperspåsar och 
annat avfall sugs in 
i ventilationstrumman. 

 Se till att inte stora objekt 
hindrar arbetsöppningen. 

 Sätt lock på behållare 
direkt efter att de använts. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller våt 
rengöring. Avyttra spill 
på ett säkert sätt. 

 Rengör inte med en torr 
borste eller med tryckluft. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.27b  Proportionering  
av bulkmaterial 
 

  Denna aktivitet gäller proportionering av torrt bulkmaterial som 
innehåller kristallin kvarts, från silos, stora volymmatare eller storsäck. 
 

 

 

 
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om goda 
rutiner för dammkontroll vid 
proportionering av medelstora och 
stora kvantiteter material som 
innehåller kristallin kvarts. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad följs 
reduceras exponeringen. Beroende på 
de unika förhållandena i respektive fall 
är det eventuellt inte nödvändigt att 
tillämpa alla kontrollåtgärder som 
anges i detta blad, för att exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Tillträde 
 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Arbetsområdet och utrustningen skall vara tydligt märkta. 

Utformning och utrustning 
 Anslutningarna mellan matningstratt, laddningscell och 

mottagande behållare ska vara dammtäta. 

 Matningsenheten mellan matningstratten och laddningscellen ska 
vara kontrollerad. 

 Se till att det finns så mycket utrymme som möjligt i den 
avgränsade lokalen. Detta hjälper till att begränsa dammet. 

 Fundera på hur igensättningar ska hanteras utan att det slutna 
systemets förseglingar bryts, exempelvis vibratorer eller 
tryckluftsstrålar. 

 Utforma utrymmet i sektioner så att de blir enkla att städa och 
underhålla. 

 Bevilja inte tillträde till en matningstratt för rensning av en 
igensättning utan att isolera utrustningen, kontrollera luftens 
syrehalt och välja en passande, personlig skyddsutrustning. 

 Placera processutrustningen i undertryck för att förhindra läckor. 

 Rikta frånluften mot en säker plats på behörigt avstånd från 
dörrar, fönster och luftintag. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Mars 2006 – 2.2.27b – Sidan 1 av 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Publicerad 2006-10-25 
Den engelska versionen är gällande - Den senast validerade översättningen finns tillgänglig på NEPSI:s hemsida www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
    

Underhåll 
 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 

i enlighet med leverantörens/installatörens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Upprätta ett system med "arbetstillstånd" för underhållsarbete. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

Undersökning och testning 
 Införskaffa information om ventilationsutrustningens effektivitet från 

leverantören. Spara denna information för jämförelse med framtida 
testresultat. 

 Kontrollera den oftare om den används hela tiden. Kontrollera den 
före varje gång den ska användas om den inte används ofta. 

 Undersök och testa ventilationsutrustningen gentemot dess 
funktionsstandard minst en gång per år. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år). 

Rengöring och städning 
 Rengör din arbetsplats och din utrustning regelbundet. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används. 

 Byt ut den personliga skyddsutrustningen regelbundet och i enlighet 
med tillverkarens/leverantörens rekommendationer. 

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 

med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 

plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 
 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att eventuella 
dammfiltreringssystem 
är påslagna och att de 
fungerar. 

 Undersök all utrustning 
som används för att se om 
den läcker, är sliten eller 
skadad. Tala med din chef 
om du upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Sätt lock på behållare 
direkt efter att de använts. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller våt 
rengöring. Avyttra spill 
på ett säkert sätt. 

 Rengör inte med en torr 
borste eller med tryckluft. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 

 Följ eventuella 
specialrutiner som krävs 
innan systemet öppnas 
eller beträds, exempelvis 
rensning eller tvättning. 
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2.2.28  Mobil fabrik i stenbrott – 
schaktning och 
transport 
 
Stora mängder luftburet damm kan skapas av mobila anläggningars 
verksamhet i stenbrott. Damm genereras vid mineralbrytning och 
lastning, samt när fordonen kör i stenbrottet och på transportvägarna. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Man kan inte göra så mycket åt att det skapas damm vid arbete 
med mobila anläggningar, så exponeringskontrollen måste förlitas 
på att man tillsluter maskinoperatören i en förseglad hytt. 

 Hytten ska vara utrustad med luftkonditionering eller 
friskluftsförsörjning och ett filter som konstruerats för att klara en 
stor belastning av andningsbara dammpartiklar. 

 För att luftkonditioneringen eller friskluftsförsörjningen ska ge ett 
så bra skydd som möjligt mot dammexponering, måste hyttens 
dörrar och fönster alltid vara stängda när maskinen är i arbete. 
Detta hjälper till att bibehålla ett övertryck i hytten. 

 Om brytningen kan samordnas med årets blötare säsonger, 
hjälper detta till att reducera den mängd luftburet damm som 
skapas. 

 I torrt väder ska vattendimma sprayas för att dämpa den mängd 
luftburet damm som skapas. Klyvar kan förses med en dammbom 
monterad på klyven/bommen. 

  
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om hur 
man ska konstruera och använda en 
mobil anläggning i stenbrott. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad följs 
förhindrar man personlig exponering 
för det damm som frigörs vid mobila 
anläggningars verksamhet i stenbrott, 
inklusive schaktning och transport.  
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla 
kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Underhåll hyttens luftkonditionering enligt leverantörens anvisningar 
och i ett effektivt bruksskick. 

 Luftkonditioneringens filter ska bytas så ofta det behövs och minst 
så ofta som tillverkaren anvisar. 

  

Undersökning och testning 
 

 Maskinens förare måste kontrollera att luftkonditioneringen fungerar 
med godkända värden.  

 Maskinens operatörer ska kontrollera filtrets skick (vanligtvis placerat 
bakom förarsätet) i enlighet med tillverkarens rekommendationer. 

 Eventuella fel på luftkonditioneringen/-filtreringen måste snarast 
rapporteras så att korrigerande åtgärder kan vidtas. 

  

Rengöring och städning 
 

 Om fint damm samlas på förarhyttens inre ytor kan det betyda 
problem med luftkonditioneringen. 

 Dammsugning eller våt rengöring skall i första hand användas. 
Undvik att använda en torr borste vid städning av förarhyttens inre 
ytor. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för kontroll av kontrollåtgärdernas 
effektivitet. Andningsskydd (med lämplig skyddsfaktor) måste 
eventuellt användas om kontrollåtgärderna havererar. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att de dammförebyggande 
åtgärderna finns på plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Håll alltid hyttens fönster 
och dörrar stängda när 
maskinen är i arbete. 

 Övervaka 
luftkonditioneringens 
funktion varje gång 
maskinen används. 

 Kontrollera skicket på 
luftkonditioneringens 
filter en gång per vecka. 

 För protokoll över alla 
säkerhetskontroller på 
ett arbetsblad för dagliga 
kontroller. 

 Leta efter tecken på 
ansamlat damm på hyttens 
ytor. Detta kan vara ett 
tecken på att luftfiltret 
är i dåligt skick. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Håll hytten ren inuti. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.29  Sållning 
 
Denna aktivitet omfattar torr sållning av produkter som innehåller kristallin 
kvarts. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Kontrollera att torrsållningsutrustningen är anpassad för syftet och väl 
underhållen. 

 Sållarna ska vara så tillslutna som möjligt. 

 Sållningsutrymmena ska vara anslutna till ett dammfiltreringssystem 
(t ex säckfilter/cyklon/avskiljare). 

 Flexibla slangar ska användas för att ansluta sållutrymmet till 
filtreringssystemet. Dessa slangar måste vara hållbara (på grund av 
sållens konstanta rörelser) och ordentligt förseglade i sållutrymmet. 
Eventuella glapp minskar ventilationssystemets effekt och medför 
dammutsläpp i arbetsplatsens luft. 

 Matningspunkter mellan sållar och transportband ska vara tillslutna så 
långt det är möjligt och anslutna till ett dammfiltreringssystem. 

 Se till att sållningsutrustningen är konstruerad och installerad så att den 
är lättillgänglig för underhållsarbete. 

 Kontrollhytterna skall ha sin egen friskluftsförsörjning. Vid behov ska de 
utrustas med mekanisk luftfiltrering och belastas med ett övertryck så att 
inte dammig luft tränger in.  

 Sållarna ska vara utrustade med lyfthjälpmedel när nya sållar ska lyftas 
och positioneras. 

 

  
 
Detta handledningsblad är avsett 
som en hjälp för arbetsgivare att 
efterleva lagstiftningen om hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, 
genom att kontrollera exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
goda rutiner för dammkontroll vid 
torr sållning. Om huvudpunkterna 
i detta arbetsblad följs reduceras 
exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla 
kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa 
passande skydd och förebyggande 
åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda 
kontrollåtgärderna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av 
"Vägledningen till god praxis" för 
förebyggande av kvartsdamm, som 
är inriktad speciellt på kontroll av 
den personliga exponeringen för 
respirabelt kristallint kvartsdamm på 
arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 
i enlighet med leverantörens/tillverkarens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera utrustningen visuellt minst en gång varje vecka, om den 
visar tecken på skada. Kontrollera den oftare om den används hela 
tiden. Kontrollera den före varje gång den ska användas om den inte 
används ofta.  

 Införskaffa information om dammbekämpnings- och/eller 
filtreringsutrustningens effektivitet från leverantören. Spara denna 
information för jämförelse med framtida testresultat. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

 Kontrollera regelbundet så att inte filtreringstrummorna och de 
flexibla slangarna är igensatta. 

  

Rengöring och städning 
 

 Städa din arbetsplats regelbundet. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 
plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
sållningsutrustningen 
fungerar som den skall. 

 Kontrollera att 
dammfiltreringssystemet 
är påslaget och att 
det fungerar. 

 Kontrollera att 
sållutrymmena är 
säkert anslutna till 
filtreringssystemet och 
att de flexibla slangarna 
är i gott skick.  

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Använd hjälpmedel 
där sådana finns. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller 
våt rengöring. 

 Städa kontrollrum med 
dammsugning eller våt 
rengöring. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.30  Blästring i gjuterier 
 

  Denna aktivitet omfattar blästring i gjuterier. 
 

 

 

 
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
blästring i gjuterier. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad följs 
reduceras exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det inte nödvändigt 
att tillämpa alla åtgärder som anges 
i detta blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras.  
Syftet är att använda ändamålsenliga 
skydd och att vidta förebyggande 
åtgärder.  
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda åtgärderna på 
bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

Utformning och utrustning 
 

 Använd ett helt slutet skåp eller bås med undertryck vid 
blästring. 

 Använd ett blästringsmaterial som innehåller maximalt 2 % 
kristallin kvarts, eller ett lägre värde som eventuellt fastställts 
i nationell lagstiftning. 

 Se till att en tryckmätare finns monterad och sammankopplad 
med matningen av blästringsmaterialet. 

 En hög standard krävs för filtrering av den luft som kommer 
ut från båset. 

 Släpp ut filtrerad luft utanför byggnaden och på avstånd från 
dörrar, fönster och ventiler. 

 Placera blästern med omtanke för att underlätta lastning och 
lossning. 

 Öppna blästern först 2 minuter efter det att tillförseln av 
blästermedel upphårt för att luften skall hinna rensas. 

Underhåll 
 

 Följ instruktionerna i servicemanualerna. 

 Använd ett skriftligt system för underhållsarbeten och 
definiera nödvändig, personlig skyddsutrustning. 

 Håll utrustningen i god kondition. 

 Om ventilationssystemet havererat ska arbetet stoppas tills 
det är reparerat. 

 Nötande material sliter ut anläggningen fort. Planera för 
regelbundet underhåll.  
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Undersökning och testning 

 Leta efter tecken på skador på ventilation, fläkt och luftfilter varje 
dag. Bullriga eller vibrerande fläktar kan indikera ett problem. 
Reparera skador omedelbart. 

 Kontrollera minst en gång varje vecka att filtreringssystemet och 
mätaren fungerar som de ska utan läckande damm. 

 Du behöver känna till tillverkarens specifikation för att veta om 
ventilationen fungerar som den skall. 

 Om denna information inte finns tillgänglig bör du anlita en ingenjör 
med kompetens inom ventilationsteknik som kan fastställa dess 
prestanda. 

 Ingenjörens rapport måste visa lufthastighetens börvärden. 
 Spara denna information i din loggbok för tester. 
 Anlita en ingenjör med kompetens inom ventilationsteknik som kan 

undersöka systemet noga och testa dess funktion minst en gång per 
år, eller enligt nationella bestämmelser. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

 Granska registren för att se om flen följer ett mönster, vilket gör 
planeringen av underhållet enklare. 

Rengöring och städning 
 Rensa dagligen upp ansamlingar av smuts på platser där människor 

arbetar hela tiden. 
 Städa allmänna arbetsrum varje vecka så att inte damm rörs upp 

och för att reducera halkrisken. 
 Städa upp damm med en dammsugare som utrustats med 

dammfilter. 
 Rengör inte med en borste eller med tryckluft. 
 Ta hand om spill omedelbart. Detta kräver overaller, 

andningsutrustning och engångshandskar. 
 Förvara behållarna på en säker plats. 
 Låt locken sitta kvar på behållarna när de inte fylls eller töms. 
 Avyttra avfall på ett säkert sätt. 

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 
 Be din leverantör av säkerhetskläder hjälpa dig skaffa korrekt PPE 

personlig skyddsutrustning. 
 Andningsskydd (RPE) skall inte behövas om ventilationen är korrekt 

utformad och om den fungerar som den skall. 
 RPE Andningsskydd behövs vid underhåll och rengöring, samt vid 

städning av spill. 
 Använd P3 filter (skyddsfaktor 20) eller motsvarande. Konsultera din 

leverantör för råd. 
 Byt filter i enlighet med din leverantörs rekommendationer. Kasta 

engångsmasker när de använts en gång. 
 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 

skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används.  
 Använd aldrig tryckluft för att få bort damm från kläderna. 
 Personalen skall inte ta hem och tvätta sina overaller. Anlita ett 

tvättföretag. 

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som förknippas 

med blästring och respirabel kristallin kvarts. 
 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 

dammexponering; kontroll av att utrustningen fungerar och används; 
instruktioner och åtgärder följs; när och hur eventuella 
andningsskydd skall användas och vad man skall göra om något går 
fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av "Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att rutiner finns och att de följs. 

Läs arbetsblad 2.1.17. 
 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 

för att utföra den checklista som visas här intill. 
 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att rummet 
är väl ventilerat och att 
eventuella utsug är 
påslagna och funktionella. 

 Granska utrustning som 
används med avseende på 
skada, slitage eller felaktig 
användning. Ta kontakt 
med din chef om du 
upptäcker brister. 

 Om du upptäcker brister 
med den 
dammreducerande 
utrustningen ska du se till 
att åtgärder vidtas för att 
reducera exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts 
så länge problemet 
kvarstår. 

 Gör inga ingrepp 
i ventilationssystemen – 
de finns där för att 
skydda din arbetsmiljö. 

 Rengör med dammsugning 
eller våta metoder. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.31a  Fyllning av små säckar – 
grova produkter 
 
Denna aktivitet omfattar säckfyllning av små säckar (15 kg – 50 kg) med torra 
produkter som innehåller kristallin kvarts.  
 
Detta blad är endast relevant för produkter vars korn inte malts ner till mjöl. 
Säckfyllning av mjöl omfattas i blad 2.2.31b.  
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Se till att säckarna och säckfyllningsutrustningen är anpassade för syftet. 
Säckarnas kvalitet är av yttersta vikt för att förhindra läckande damm 
genom säckens sömmar. 

 Använd en säckförslutning där produkten passerar igenom dess mitt och 
i ilken en yttre metallring används för dammfiltrering och ventilering av 
undanträngd luft. Den yttre metallringen ska vara ansluten till en 
dammfiltreringsenhet (t ex ett säckfilter). 

 Se till att säckarna är effektivt fastklämda/förslutna i säckfästet när de fylls, 
så att inget damm slipper ut.  

 Placera säckfästet i en dammfiltreringshuv, som är innesluten så mycket 
som möjligt. 

 Dammfiltreringssystemet i huven måste ha en infångningshastighet som är 
tillräckligt hög för att förhindra att damm sprids genom säckens sömmar, 
samt för att fånga upp det damm som släpps ut från säckfästet när säcken 
lossas. Läs arbetsblad 2.1.13. 

 Säckarna måste förslutas helt så fort de tas bort från säckfästet. Säckar 
med självstängande ventiler finns, men annars kan tekniker för 
säcksömmar eller värmeförslutning användas.  

 Överväg mekanisk/pneumatisk säckhantering. 

 Om man använder ett karusellsystem i ett automatiskt säckfyllningssystem 
kan flera säckar mycket sakta fyllas samtidigt med hjälp av en 
matningsskruv. När säckar fylls sakta frigörs mindre damm.  

  
 
Detta handledningsblad är avsett 
som en hjälp för arbetsgivare att 
efterleva lagstiftningen om hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, 
genom att kontrollera exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
dammkontroll vid fyllning av grova 
produkter i små säckar. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad 
följs reduceras exponeringen. 
Beroende på de unika 
förhållandena i respektive fall är 
det eventuellt inte nödvändigt att 
tillämpa alla kontrollåtgärder som 
anges i detta blad, för att 
exponeringen för respirabel 
kristallin kvarts skall minimeras. 
D.v.s. att tillämpa passande skydd 
och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda 
kontrollåtgärderna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av 
"Vägledningen till god praxis" för 
förebyggande av kvartsdamm, som 
är inriktad speciellt på kontroll av 
den personliga exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts på 
arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 
i nlighet med leverantörens/tillverkarens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera utrustningen visuellt minst en gång varje vecka, om den 
visar tecken på skada. Kontrollera den oftare om den används hela 
tiden. Kontrollera den före varje gång den ska användas om den inte 
används ofta.  

 Införskaffa information om dammbekämpnings- och/eller 
filtreringsutrustningens effektivitet från leverantören. Spara denna 
information för jämförelse med framtida testresultat. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Städa din arbetsplats regelbundet. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Förvara säckar på en säker plats och avyttra tomma säckar på ett 
säkert sätt. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 
plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
säckfyllningsmaskinen 
fungerar som den skall. 

 Kontrollera att 
säckarna r elfria, 
speciellt är et äller 
ventilkonstruktionen. 

 Kontrollera att 
dammfiltreringssystemet 
är påslaget och att 
det ungerar. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du pptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett roblem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts å länge 
problemet varstår. 

 Även om du normalt sett 
inte behöver använda 
en ammask kan det bli 
nödvändigt för dig att 
använda en tillfälligt, 
i ändelse av spill 
eller m ågon annan 
kontrollåtgärd fallerar. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller 
våt engöring. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 

 Använd hjälpmedel där 
sådana finns. 
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2.2.31b  Fyllning av små säckar – mjöl
 
Denna aktivitet omfattar säckfyllning av små säckar (15 kg – 50 kg) med torra 
produkter som innehåller kristallin kvarts. 
 

Detta blad är endast relevant för icke automatiserad säckfyllning av mjöl 
(produkter där kornen malts ned till ett fint pulver). Säckfyllning av grova 
produkter omfattas i blad 2.2.31a. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Se till att säckarna och säckfyllningsutrustningen är anpassade för syftet. 
Säckarnas kvalitet är av yttersta vikt för att förhindra läckande damm 
genom säckens sömmar. 

 Man bör överväga att använda en matningsskruv för fyllning av säckarna, 
istället för en kombinerad rotationspump/luftpackning. Fyllningen med 
matningsskruv reducerar problemet med att släppa ut dammig, inträngd luft 
ur säckarna.  

 Mjölprodukter ska konditioneras innan de fylls på säck. Genom att låta 
mjölet sätta sig i lagringssilon blir materialet mer kompakt och man 
avlägsnar på så vis inträngd luft. På detta vis medför konditioneringen en 
mer konsekvent skrymdensitet, vilket ger en bättre kontroll av 
säckfyllningen.  

 När trattar konstrueras för effektiv produktkonditionering måste givna 
höjdbegränsningar observeras.  

 Se till att säckarna är effektivt fastklämda/förslutna i säckfästet när de fylls, 
så att inget damm slipper ut.  

 Placera säckfästet i en dammfiltreringshuv, som är innesluten så mycket 
som möjligt. Läs arbetsblad 2.1.13. 

 Dammfiltreringssystemet i huven måste ha en infångningshastighet som är 
tillräckligt hög för att förhindra att damm sprids genom säckens sömmar, 
samt för att fånga upp det damm som släpps ut från säckfästet när säcken 
lossas.  

 Säckarna måste förslutas helt så fort de tas bort från säckfästet. Säckar 
med självstängande ventiler finns, men annars kan tekniker för 
säcksömmar användas.  

 Överväg mekanisk/pneumatisk säckhantering. 
 När produkter av kvartsmjöl ska fyllas på säck bör man överväga att 

automatisera processen helt eller delvis, för att förhindra personlig 
exponering för respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Om man använder ett karusellsystem i ett automatiskt säckfyllningssystem 
kan flera säckar mycket sakta fyllas samtidigt med hjälp av en 
matningsskruv. När säckar fylls sakta frigörs mindre damm.  

 

 

 

  
 
Detta handledningsblad är avsett 
som en hjälp för arbetsgivare att 
efterleva lagstiftningen om hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, 
genom att kontrollera exponeringen 
för respirabel kristallin kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
dammkontroll vid fyllning av mjöl 
i må säckar. Om huvudpunkterna 
i etta arbetsblad följs reduceras 
exponeringen. 
Beroende på de unika 
förhållandena i respektive fall är 
det eventuellt inte nödvändigt att 
tillämpa alla kontrollåtgärder som 
anges i detta blad, för att 
exponeringen för respirabel 
kristallin kvarts skall minimeras. 
D.v.s. att tillämpa passande skydd 
och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda 
kontrollåtgärderna på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av 
"Vägledningen till god praxis" för 
förebyggande av kvartsdamm, som 
är inriktad speciellt på kontroll av 
den personliga exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts på 
arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 
i nlighet med leverantörens/tillverkarens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera utrustningen visuellt minst en gång varje vecka, om den 
visar tecken på skada. Kontrollera den oftare om den används hela 
tiden. Kontrollera den före varje gång den ska användas om den inte 
används ofta.  

 Införskaffa information om dammbekämpnings- och/eller 
filtreringsutrustningens effektivitet från leverantören. Spara denna 
information för jämförelse med framtida testresultat. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Städa din arbetsplats regelbundet. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Förvara säckar på en säker plats och avyttra tomma säckar på ett 
säkert sätt. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 
plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
säckfyllningsmaskinen 
fungerar som den skall. 

 Kontrollera att 
säckarna r elfria, 
speciellt är det äller 
ventilkonstruktionen. 

 Kontrollera att 
dammfiltreringssystemet 
är påslaget och att det 
fungerar. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du pptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett roblem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts å länge 
problemet varstår. 

 Även om du normalt sett 
inte behöver använda en 
dammask kan det bli 
nödvändigt för dig att 
använda en tillfälligt, 
i ändelse av spill eller 
om ågon annan 
kontrollåtgärd fallerar. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller 
våt engöring. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 

 Använd hjälpmedel där 
sådana finns. 
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2.2.32  Spraytorkning – keramik 
   

Denna aktivitet gäller spraytorkning av material som innehåller kristallin 
kvarts, som ett steg i beredningen av råmaterial för formning. 
 

 
 

 
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om goda 
rutiner för dammkontroll vid 
spraytorkning av medelstora och stora 
kvantiteter material som innehåller 
kristallin kvarts. Om huvudpunkterna 
i etta arbetsblad följs reduceras 
exponeringen. Beroende på de unika 
förhållandena i respektive fall är det 
eventuellt inte nödvändigt att tillämpa 
alla kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för respirabel 
kristallin kvarts skall minimeras. D.v.s. 
att tillämpa passande skydd och 
förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tillträde 
 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Arbetsområdet och utrustningen skall vara tydligt märkta. 

Utformning och utrustning 
 Utforma torkens in- och utmatning via rör istället för en lastningslucka. 

 Använd utmatningsbehållare med lock för spraytorkade material. 

 Värmeisolera väl. 

 Lampor/skyltar ska tydligt anvisa när torken är i drift. 

 Använd ett system för värmeåtervinning och luftfiltrering 
tillsammans med torken. 

 Luftgenomströmningen ska skötas med en undertrycksfläkt. 

 Överväg behovet av explosionsskydd om direktuppvärmning 
används (brännare med gas eller olja). 

 Konstruera slutna system så att det blir enkelt att komma åt för 
rengöring och underhåll. 

 Placera processutrustningen i undertryck för att förhindra läckor. 

 Rikta frånluften mot en säker plats på behörigt avstånd från dörrar, 
fönster och luftintag. 
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Underhåll 
 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 

i nlighet med leverantörens/installatörens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Upprätta ett system med "arbetstillstånd" för underhållsarbete. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

Undersökning och testning 
 Införskaffa information om ventilationsutrustningens effektivitet från 

leverantören. Spara denna information för jämförelse med framtida 
testresultat. 

 Kontrollera den oftare om den används hela tiden. Kontrollera den 
före varje gång den ska användas om den inte används ofta. 

 Undersök och testa ventilationsutrustningen gentemot dess 
funktionsstandard minst en gång per år. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år). 

Rengöring och städning 
 Rengör din arbetsplats och din utrustning regelbundet. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt skyddsfaktor) 
finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används. 

 Byt ut den personliga skyddsutrustningen regelbundet och i enlighet 
med tillverkarens/leverantörens rekommendationer. 

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 

med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 

plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 
 
 
 

 
 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att tätningarna 
är hela före användning. 

 Kontrollera att 
ventilationssystemet 
är åslaget och att 
det ungerar. 

 Undersök all utrustning 
som används för att se om 
den läcker, är sliten eller 
skadad. Tala med din chef 
om du upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett roblem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att ytterligare 
kontrollåtgärder vidtas, för 
att reducera exponeringen 
för respirabel kristallin 
kvarts så länge problemet 
kvarstår. 

 Sätt lock på behållare direkt 
efter att de använts. 

 Städa upp spill omedelbart. 
Använd dammsugning eller 
våt rengöring för fasta 
ämnen. Begränsa eller 
absorbera vätskor med 
granulat eller mattor. 
Avyttra spill på ett 
säkert ätt. 

 Rengör inte med en torr 
borste eller med tryckluft. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i nlighet med 
instruktionerna. 

 Följ eventuella 
specialrutiner som krävs 
innan systemet öppnas 
eller beträds, exempelvis 
rensning eller tvättning. 
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2.2.33  Sprayglasering – Keramik 
   

Denna aktivitet gäller automatisk eller manuell sprayglasering av 
keramiska produkter med glasyrer som innehåller kristallin kvarts. 
 

 
 

 
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om goda 
rutiner för dammkontroll vid 
sprayglasering av keramiska produkter 
med glasyrer som innehåller kristallin 
kvarts. Om huvudpunkterna i detta 
arbetsblad följs reduceras 
exponeringen. Beroende på de unika 
förhållandena i respektive fall är det 
eventuellt inte nödvändigt att tillämpa 
alla kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Tillträde 
 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

Utformning och utrustning 
 Tillslut arbetsområdet helt om så är möjligt. 

 Gör utrymmet djupt nog att rymma utrustning och mineraler. 

 Luftflödet vid utrymmets framsida ska vara minst 1 m/s. 
Läs rbetsblad 2.1.13. 

 Håll det öppna området så litet som möjligt, samtidigt som det är 
stort nog för att arbetet skall kunna utföras på ett säkert sätt. 

 Anskaffa ett vridbord så att det blir enklare att täcka alla ytor och 
så att operatören slipper spraya mot luftflödet. 

 Förvara inga objekt i det ventilerade området eftersom de hindrar 
luftflödet. Se till att inte stora objekt hindrar arbetsöppningen. 

 Använd filter för att undvika glasyrrester på elmotorer, fläktblad 
och ventilationstrummor. 

 Upprätta ett vattenspraysystem om så är möjligt, för upptagning 
av överbliven glasyr till en behållare. 

 Placera arbetsområdet där så är möjligt på behörigt avstånd från 
dörrar, fönster och korridorer, för att förhindra drag som stör 
ventilationen och sprider damm. 

 Förse rummet med en friskluftsventil som byter den utsugna 
luften. 

 Anordna ett enkelt sätt för kontroll av att kontrollerna fungerar, t ex 
en manometer, tryckmätare eller en liten flagga. 

 Rikta frånluften mot en säker plats på behörigt avstånd från 
dörrar, fönster och luftintag. 

 Återcirkulering rekommenderas inte. 
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Underhåll 
 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 

i nlighet med leverantörens/installatörens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

Undersökning och testning 
 Införskaffa information om ventilationsutrustningens effektivitet från 

leverantören. Spara denna information för jämförelse med framtida 
testresultat. 

 Kontrollera den oftare om den används hela tiden. Kontrollera den 
före varje gång den ska användas om den inte används ofta. 

 Undersök och testa ventilationsutrustningen gentemot dess 
funktionsstandard minst en gång per år. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år). 

Rengöring och städning 
 Rengör din arbetsplats och din utrustning regelbundet. 

 Ta hand om spill omedelbart. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Förvara behållare på en säker plats och avyttra tomma behållare på 
ett säkert sätt. 

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används. 

 Byt ut den personliga skyddsutrustningen regelbundet och i enlighet 
med tillverkarens/leverantörens rekommendationer. 

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 

med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 

plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 
 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att 
ventilationssystemet 
är åslaget och att 
det ungerar. 

 Kontrollera att den 
fungerar som den skall. 
Kontrollera manometer, 
tryckmätare eller flagga. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du pptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett roblem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts å länge 
problemet varstår. 

 Se till att inte 
papperspåsar och 
annat vfall sugs in 
i entilationstrumman. 

 Se till att inte stora objekt 
hindrar arbetsöppningen. 

 Avlägsna söndriga 
produkter från 
arbetsområdet omedelbart. 

 Sätt lock på behållare 
direkt efter att de använts. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller våt 
rengöring för fasta ämnen. 
För vätskor. Begränsa eller 
absorbera med granulat 
eller mattor, eller skölj bort 
med rikliga mängder 
vatten. Avyttra spill 
på tt äkert sätt. 

 Rengör inte med en torr 
borste eller med tryckluft. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.34  Transportsystem för 
produkter av fin, torr kvarts 
 
Denna aktivitet gäller utförandet av transportsystem för produkter av fin, 
torr kvarts. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Företrädesvis använder man slutna system vid transport av kvartsmjöl. 

 Tryckluftssystem är lämpliga både för horisontell och vertikal 
transport av kvartsmjöl. 

 För horisontell transport i tryckluftssystem ska rören där så är möjligt 
vinklas nedåt för att förhindra att de sätts igen om systemtrycket faller. 

 Rören i tryckluftssystem ska vara utformade för att minimera 
mängden onödiga hinder och skarpa svängar. Röranslutningar skall 
förseglas ordentligt. 

 Som lufttransportörer dras den virvlande luften bort av 
dammfiltreringssystemet. Av denna anledning kan lufttransportörerna 
inte användas om produkten är för finkornig. Om ytan är större än 
10 000 cm²/g ska skruvtransportörer användas. Det kan krävas fler än 
en dammtömningsanslutning på långa längder för att kunna balansera 
luftflödena tillräckligt. 

 Lufttransportörer ska luta något för att underlätta den horisontella 
transporten av kvartsmjöl. Kvaliteten på den duk som används 
i lufttransportörerna ska väljas så att fläkten förlorar så lite tryck som 
möjligt, samtidigt som den förhindrar att kvartsdammet faller igenom 
duken och blockerar den. 

 När skruvtransportörer används måste skruven vara förseglad. 
Specialkonstruktioner krävs på grund av kvartsmjölets slipande 
egenskaper (kontakta en erfaren leverantör).  

 Skruvtransportörer kan behöva utrustas med dammfiltreringssystem 
såvida de inte är anslutna till utrustning som redan arbetar med 
undertryck. Läs arbetsblad 2.1.13. 

 Transportband är inte lämpliga för transport av löst kvartsdamm. 
De kan dock användas för transport av andra, grövre material och 
i askiner som hanterar säckar med kvartsmjöl. Transportörer som 
hanterar säckar med kvartsmjöl eller annat dammigt material, ska 
vara tillslutna och utrustade med dammfiltrering. 

 Elevatorer är lämpliga för vertikal transport, förutsatt att de är helt 
slutna. Dammfiltreringssystem kan behövas såvida inte elevatorerna 
är anslutna till utrustning som redan arbetar med undertryck. 

 Det kan bli nödvändigt att tillämpa virvlande luft längst ner i silos som 
innehåller kvartsmjöl. Sådana system ska konstrueras så att virvlande 
luft endast tillämpas när det är nödvändigt att få kvartsmjölet att flöda 
ut ur silon. Virvlande luft ska inte lämnas permanent påslagen 
i situationer då luften kan vandra, och orsaka att kvartsmjölet på grund 
av trycket släpps ut på andra ställen i systemet. 

 

 

 
 

  
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
utförandet av transportsystem för 
produkter av kvartsmjöl. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad 
följs reduceras exponeringen. 
Beroende på de unika förhållandena i 
respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla 
kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa 
passande skydd och förebyggande 
åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften och 
i byggnaden vårdas i enlighet med leverantörens/installatörens 
anvisningar, att den är funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera visuellt minst en gång varje vecka om 
rengöringsutrustningen visar tecken på skada. Kontrollera den oftare 
om den används hela tiden. Kontrollera den före varje gång den ska 
användas om den inte används ofta.  

 Införskaffa information om dammbekämpnings- och/eller 
filtreringsutrustningens effektivitet från leverantören. Spara denna 
information för jämförelse med framtida testresultat. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Städa din arbetsplats regelbundet. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Ange med illustrerade skyltar på dörrarna var andningsskydd skall 
bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan hållas ren då den inte används.  

 Ordna tillräckligt med platser där man kan hitta personlig 
skyddsutrustning (t ex en låda med dammasker för engångsbruk). 
Markera dessa platser med illustrerade skyltar. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 
plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Leta efter tecken på skada 
eller slitage på byggnaden 
och din arbetsutrustning. 
Tala med din chef om du 
upptäcker problem. 

 Problem med 
transportsystem för 
kvartsmjöl kan upptäckas 
genom dammutsläpp 
i rbetsplatsens luft och 
genom att högar med 
kvartsmjöl uppstår på golv 
och andra ytor. Rapportera 
allt sådant till din 
arbetsledare. 

 Om du tror att det finns 
ett roblem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts å länge 
problemet varstår. 

 Städa upp spill 
omedelbart. Använd 
dammsugning eller 
våttorkning. Avyttra 
spill på ett säkert sätt. 

 Städa kontrollhytter med 
dammsugning eller våt 
rengöring. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 
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2.2.35  Användning av en 
borrningsrigg 
 
Denna aktivitet omfattar borrningar i sten eller berg som innehåller 
kristallin kvarts. 
 
Borrning kan utföras i forskningssyfte eller för utvärdering av källor, 
eller som en del av mineralutvinningen. 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

 Utformning och utrustning 
 

 Man kan kontrollera dammet genom att leda in vatten 
i tryckluftsmatningen, och på så sätt dämpa dammet. Tillsatser 
kan behöva användas som smörjning. 

 Se till att det finns tillräckligt med vattenkällor och att de 
underhålls. Var extra noggrann vid kallt väder, för skydd mot 
frysning. 

 Skumbildande medel för dämpning av damm kan också användas. 

 Man kan också kontrollera dammet med lokal frånluftsventilation 
ansluten till ett lämpligt dammfiltreringssystem (t ex ett 
säckfilter/en cyklon), eller genom att använda en vattendimma. 
Läs arbetsblad 2.1.13. 

 Man kan använda borrningsutrustning med integrerad kontrollhytt 
eller en enhet för fjärrkontroll med stängda dörrar och fönster, för 
att isolera personalen från dammkällorna. 

 Kontrollhytter kan utrustas med mekanisk luftfiltrering eller 
komplett luftkonditionering. 

 

  
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om 
dammkontroll när en borrningsrigg 
används i stenbrott med hårt berg. Om 
huvudpunkterna i detta arbetsblad följs 
reduceras exponeringen.  
Beroende på de unika förhållandena 
i respektive fall är det eventuellt inte 
nödvändigt att tillämpa alla 
kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen. 
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Underhåll 
 

 Kontrollera att den utrustning som används för uppgiften vårdas 
i enlighet med leverantörens/tillverkarens anvisningar, att den är 
funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar (filter m.m.) i enlighet med tillverkarens 
rekommendationer. 

 Allt underhåll som kan utföras i en verkstad bör också utföras där. 

  

Undersökning och testning 
 

 Kontrollera utrustningen visuellt minst en gång varje vecka, om den 
visar tecken på skada. Kontrollera den oftare om den används hela 
tiden. Kontrollera den före varje gång den ska användas om den inte 
används ofta.  

 Införskaffa information om dammbekämpnings- och/eller 
filtreringsutrustningens effektivitet från leverantören. Spara denna 
information för jämförelse med framtida testresultat. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år).  

  

Rengöring och städning 
 

 Städa din arbetsplats regelbundet. 

 Rengör inte med en torr borste eller med tryckluft. 

 Använd dammsugning eller våt rengöring. 

  

Personlig skyddsutrustning 
 

 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste utföras för att fastställa om befintliga kontroller är 
tillräckliga. Vid behov skall andningsskydd (med korrekt 
skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där personalens skyddsutrustning 
kan hållas ren då den inte används.  

 Byt andningsskydd vid intervaller som rekommenderas av dess 
leverantörer. 

  

Utbildning 
 

 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 
med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

  

Tillsyn 
 

 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 
plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Vid dämpning av 
damm med vatten 
ska vattenförsörjningen 
kontrolleras innan 
borrningsutrustningen 
startas. 

 Kontrollera att 
dammfiltreringssystemet 
är påslaget och att det 
fungerar när torrt damm 
ska samlas upp. 

 Leta efter tecken på skada, 
slitage eller felaktig 
användning av all 
utrustning som används. 
Tala med din chef om 
du upptäcker problem. 

 Om du tror att det finns 
ett problem med din 
dammkontrollsutrustning 
skall du se till att 
ytterligare kontrollåtgärder 
vidtas, för att reducera 
exponeringen för 
respirabel kristallin 
kvarts så länge 
problemet kvarstår. 

 Städa eventuella 
kontrollhytter med 
dammsugare eller 
våt rengöring. 

 Använd, vårda och förvara 
eventuella andningsskydd 
i enlighet med 
instruktionerna. 

 
 

    
Mars 2006 – 2.2.35 – Sidan 2 av 2    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Publicerad 2006-10-25 
Den engelska versionen är gällande - Den senast validerade översättningen finns tillgänglig på NEPSI:s hemsida www.nepsi.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.36  Dammbekämpning 
med vatten 

   
Denna aktivitet gäller användning av översvämning och finfördelade 
vattendimmor för bekämpning av luftburet, kristallint kvartsdamm där 
det uppkommer och förekommer i mindre koncentrationer. 
 

 
 

 
 
Detta handledningsblad är avsett som 
en hjälp för arbetsgivare att efterleva 
lagstiftningen om hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, genom att kontrollera 
exponeringen för respirabel kristallin 
kvarts. 
 
 
Detta blad ger i synnerhet råd om goda 
rutiner för dammkontroll med hjälp av 
översvämning och finfördelade 
vattendimmor. Om huvudpunkterna 
i detta arbetsblad följs reduceras 
exponeringen. Beroende på de unika 
förhållandena i respektive fall är det 
eventuellt inte nödvändigt att tillämpa 
alla kontrollåtgärder som anges i detta 
blad, för att exponeringen för 
respirabel kristallin kvarts skall 
minimeras. D.v.s. att tillämpa passande 
skydd och förebyggande åtgärder. 
 
 
Detta dokument bör också vara 
tillgängligt för personer som kan 
exponeras för respirabel kristallin 
kvarts på arbetsplatsen, så att de 
tillämpar de införda kontrollåtgärderna 
på bästa sätt. 
 
 
Detta blad är en del av "Vägledningen 
till god praxis" för förebyggande av 
kvartsdamm, som är inriktad speciellt 
på kontroll av den personliga 
exponeringen för respirabelt kristallint 
kvartsdamm på arbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tillträde 
 

 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen enbart till behörig personal. 

Utformning och utrustning 
 

 Använd vattenmatade verktyg där det är möjligt för skärning, 
slipning och formning av produkter som innehåller kristallin kvarts. 

 Överväg att använda vattenspray eller ytbevattning på arbetsytor 
där vattenmatade verktyg inte finns. 

 Under omständigheter där det inte medför någon ogynnsam 
påverkan på processerna, produktkvaliteten eller hälsa och 
säkerhet, ska vattendimmor användas på arbetsplatser där 
luftburen kristallin kvarts kan uppkomma genom material- och 
produkthantering. 

 Kontrollera att de elektriska systemen är tillräckligt skyddade när 
de används tillsammans med översvämning, spray eller dimma. 

 Vidta försiktighetsåtgärder för kontroll av Legionella och andra 
biologiska medel i vattenförvaringen och transportsystemen. 

 Vidta försiktighetsåtgärder så att spillvatten och slam avyttras 
i enlighet med gällande föreskrifter. 
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Underhåll 
 Kontrollera att den utrustning som används för dämpning av damm 

med vatten vårdas i enlighet med leverantörens/installatörens 
anvisningar, att den är funktionsduglig och i gott skick. 

 Byt förbrukningsartiklar i enlighet med tillverkarens rekommendationer. 

Undersökning och testning 
 Kontrollera utrustningen visuellt minst en gång varje vecka, om den 

visar tecken på skada. Kontrollera den oftare om den används hela 
tiden. Kontrollera den före varje gång den ska användas om den inte 
används ofta. 

 Införskaffa information om filterutrustningens effektivitet från 
leverantören. Spara denna information för jämförelse med framtida 
testresultat. 

 För register över inspektioner under en lämplig tidsperiod, som 
överensstämmer med nationell lagstiftning (minst fem år). 

Rengöring och städning 
 Rengör den dammhämmande utrustningen i enlighet med 

tillverkarens/leverantörens anvisningar. 

 Undvik ansamlingar av slam. 

 Se till att spill städas upp omedelbart och tillse att det finns tillräcklig 
utrustning för spillkontroll. 

 Tillåt inte att uppsamlat slam torkar och att dammet blir 
luftburet. 

Personlig skyddsutrustning 
 Läs arbetsblad 2.1.15 som handlar om personlig skyddsutrustning. 

 Riskanalys måste genomföras för att avgöra var personlig 
skyddsutrustning ska användas. Vid behov skall andningsskydd 
(med korrekt skyddsfaktor) finnas tillhanda och bäras. 

 Förvaringsutrymmen skall finnas där den personliga 
skyddsutrustningen kan hållas ren då den inte används. 

 Byt ut den personliga skyddsutrustningen regelbundet och i enlighet 
med tillverkarens/leverantörens rekommendationer. 

Utbildning 
 Informera er personal om de hälsomässiga effekter som associeras 

med respirabelt kristallint kvartsdamm. 

 Ge personalen utbildning inom: förebyggande åtgärder mot 
dammexponering; kontroll av att kontrollerna fungerar och används; 
när och hur eventuella andningsskydd skall användas och vad man 
skall göra om något går fel. Läs arbetsblad 2.1.19 och del 1 av 
"Vägledningen till god praxis". 

Tillsyn 
 Upprätta ett system som kontrollerar att kontrollåtgärderna finns på 

plats och att de följs. Läs arbetsblad 2.1.17. 

 Arbetsgivare skall se till att personalen har de resurser som behövs 
för att utföra den checklista som visas här intill. 

 
 
 
 
 

 
 

  
Checklistor för att de 
anställda ska utföra 
kontrollerna så effektivt 
som möjligt 
 
 

 Kontrollera att den 
dammhämmande 
utrustningen fungerar 
som den ska. 

 Se till att det finns 
tillräckligt med vatten 
hela tiden då den används 
i dammdämpande syfte. 

 Skydda 
vattenförsörjningen 
mot frost. 

 Leta efter tecken på skador 
eller fel och meddela din 
arbetledare omedelbart 
om du hittar något. 

 Städa upp spill 
omedelbart. 

 Rengör 
dammfiltreringsutrustning
en regelbundet och efter 
användning. 

 Håll den personliga 
skyddsutrustningen 
ren och förvara den 
på rätt sätt. 
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	 Skyddskläder (overaller) måste användas vid alla dammiga arbetsuppgifter. Mörka färger kan användas för att lättare upptäcka dammföroreningar. Din leverantör av arbetskläder kan ge råd om lämpliga kläder. 
	Använd illustrationerna nedan för att förklara var personlig skyddsutrustning ska användas på arbetsplatsen. 
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	Rensning av filterenhet från damm eller slam 
	Tillträde 
	 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig personal.  Sätt upp varningsskyltar.   
	 Se till att det finns gott om plats så att eventuellt farligt vått eller torrt avfall kan avlägsnas på ett säkert sätt.  
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	Ledningssystem för hälsa och säkerhet 
	 Arbetsgivaren ska försäkra sig om att de hanterar hälsa och säkerhet i enlighet med ett erkänt ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (t ex Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1, OHSAS 18001:1999, ILO OSH 2001). Om det inte finns något formellt system ska arbetsgivaren kunna visa upp ett system som följer nationell lagstiftnig utifrån EU-direktiv 89/391/EEC (ramdirektiv), vilket revideras formellt. 
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	Arbeta med entreprenörer 
	 
	Tillträde 
	 Begränsa tillträdet till arbetsplatsen till enbart behörig personal. 

	Entreprenörens arbete 
	 
	Entreprenörer anställs vanligen för följande typer av arbete (ej komplett lista): 
	 Designarbete 
	 Byggnadsarbete 
	 Installation av utrustning mm på arbetsplatserna 
	 Underhåll och service av utrustning  
	 Testning och kalibrering av utrustning  
	 Specialinspektioner (t ex asbest, bärande konstruktioner) 
	 Emballering (t ex säckfyllning) 
	 Mineralbrytning och transport på arbetsplatsen 
	 Vägtransport  
	 Städning 

	Krav vid val av entreprenör 
	 
	Vid val av entreprenör ska kundens kriterier inkludera en utvärdering av entreprenörens hälso- och säkerhetsarbete.  
	Kontrollera att entreprenören uppfyller och genomför följande punkter (ej komplett lista) i syfte att minimera de risker som jobbet kan innebära. 
	 Dokument med policy för hälsa och säkerhet  
	 Certifikat för utbildning/kompetens 
	 Rutin för råd och stöd i frågor som rör hälsa och säkerhet 
	 Riskanalys och rutiner för säkert arbete 
	 Tillgång till nödvändig arbetsutrustning 
	 Åtgärder för kontroll av farliga ämnen  
	 Tillgång till personlig skyddsutrustning  
	 Hälsokontroller  
	 Tidigare olyckor  
	 Arbetsgivarens skyldighet att teckna allmän ansvarsförsäkring 
	Tillåt inte att en entreprenör arbetar på din arbetsplats om du inte är nöjd med sättet som han/hon beaktat frågor om hälsa och säkerhet. 

	Informationsutbyte 
	 Det är kundens ansvar att informera entreprenörer om vilka risker (inklusive dem som gäller respirabelt kristallint kvartsdamm) som de kan utsättas för på arbetsplatsen. Denna information måste förmedlas skriftligen och i början av anbudsgivningen. 
	 Aktuella avsnitt av "Vägledning till god praxis" och vägledningsbladen ska skickas till entreprenören som en del av anbudshandlingarna. 
	 Alla entreprenörer bör genomgå introduktionsutbildning innan de utför arbete på kundens arbetsplats, som ett villkor för att de ska vara behöriga att beträda arbetsplatsen. Om det av någon anledning inte är gångbart att genomföra introduktionsutbildning, måste kunden ordna med en tät, kontinuerlig och personlig kontroll av entreprenörerna. 
	 Introduktionsutbildningen ska omfatta detaljerad information om arbetsplatsens regler och rutiner, inklusive vilka eventuella dammreducerande åtgärder  som är relevanta för entreprenadarbetet. Man ska informera om i vilka områden och vid vilka aktiviteter som personlig skyddsutrustning måste bäras.  
	 Vid introduktionsutbildningen ska entreprenörernas kunskap om sina egna rutiner för säkert arbete kontrolleras. Låt inte arbetet påbörjas förrän du anser att varje enskild entreprenör har kunskap om vilka krav och rutiner som gäller på arbetsplatsen. 
	 Det kan enligt nationella bestämmelser vara nödvändigt att utse en central samordnare för specifika entreprenadarbeten. 
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