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Dust that arises during the construction process is called “construction dust”.
People who are exposed for construction dust for a long period of time are at
risk to develop several forms of lung problems, allergies and cancer. Today
construction dust is a huge problem during the production in Skanska´s
renovation projects. Every day workers are exposed of the unhealthy
construction dust and it can cause lung problems and diseases after 10-30
years. This is a problem that must be taken into account to obtain a better
working environment on Skanska´s building sites.
Skanska Sweden AB has given two students the task to investigate possible
problems about the spreading of construction dust. The students have made
a literature study in construction wood- and quartz dust to try to solve this
question. To obtain a reality-based approach of the problem, an
observational study was performed on several construction sites as well as
interviewing workers and officials.
It has become clear that the problem is first and foremost based on a lack of
knowledge about construction dust and the many risks that it causes. Based
on the information and analyzes, a working method has been made called
Kort Information Säkerhet (KIS). This presentation bases has been done to
raise awareness and provide further knowledge of construction dust. The
information will be carried out by Skanska officials to share the new
information to Skanska’s employ’s.

Handledare: Line Kjellsdotter
Ämnesgranskare: Ingela Bjurhager
Examinator: Caroline Öhman
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SAMMANFATTNING
Damm som förekommer på byggarbetsplatser kallas byggdamm.
Långvarig

inhalering

av

byggdamm

kan

medföra

negativa

hälsoeffekter för de människor som exponeras i den miljön. Sjukdomar
som till exempel KOL eller silikos kan utvecklas efter en längre tids
exponering.

Byggdamm är idag ett utbrett problem i dagens byggproduktion på
Skanskas ROT-projekt. Studenterna har i uppdrag av Skanska Sverige
AB undersökt problemet kring spridningen av byggdamm. Genom en
litteraturstudie har fördjupning kring ämnet byggdamm genomförts.
Fördjupningarna innefattar byggdamm från trä och kvarts samt de
hälsoeffekter trä- och kvartsdamm orsakar. Skanskas aktuella underlag
gällande byggdamm undersöks och de arbetsmiljökrav som gäller
trädamm och kvartsdamm undersöks. Aktuella arbetsmetoder, verktyg
och utrustning som används mot byggdamm behandlas.

För en verklighetsbaserad syn på dammspridningen har studiebesök
utförts på byggarbetsplatser där även intervjuer av yrkesarbetare och
tjänstemän

utförts.

Intervjuer

har

även

utförts

på

två

arbetsmiljöutvecklare på Skanska.

Den litteraturstudie som utförts om byggdamm samt de analyser och
diskussioner som gjorts har resulterat i ett presentationsunderlag för
Skanskas tjänstemän. Underlaget som kallas Kort Information Säkerhet
(KIS)

kan

tjänstemännen

demonstrera

för

yrkesarbetarna

så

medvetenheten om byggdamm ökar.
Nyckelord:

Byggdamm,

Trädamm,

Produktion, KIS, Dammspridning
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1 INLEDNING
1.1 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som orsakar
spridningen av byggdamm och hitta en lösning som kan användas för
en minskad dammspridning under produktionsskedet i renoverings
ombyggnads och tillbyggnads(ROT) på Skanskas byggarbetsplatser.

1.1.1 Frågeställning
Frågor som ligger till bakgrund för detta examensarbete är:


Vilka typer av byggdamm finns det och vilka konsekvenser har
det för hälsan?



Vilken utrustning och arbetsmetoder används idag mot
byggdamm?



Vilka arbetsmiljökrav finns gällande byggdamm?



Vad har Skanska för tillgänglig information om byggdamm?



Finns det något underlag som kan upprättas för att öka
medvetandet om byggdamm?

1.2 Mål
Målet med examensarbetet är att ge förbättringsförslag på hur en
minskad dammspridning i Skanskas renoverings, ombyggnads och
tillbyggnads (ROT) projekt ska ske.
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1.3 Bakgrundsbeskrivning
Byggdamm har under snart ett sekel varit en återkommande
arbetsmiljöfråga inom byggproduktionen. Redan på 1930-talet belystes
arbetsrelaterade problem som gav upphov till silikos, även kallat
stendammslunga.

Under 1900-talet växte det fram olika typer av företagshälsovård som
för byggindustrin fick namnet Bygghälsan under senare hälften av
1900-talet. Bygghälsan var en gemensam branschorganisation som
bestod av en sammansatt grupp för att beakta arbetsmiljön och sprida
information om bland annat byggdamm. Mellan 1970- och 90-talet
genomfördes olika informationskampanjer, föreskrifter och broschyrer
utvecklades för att upplysa byggbranschen om problemet. Mätningar
på byggdamm genomfördes under denna tidsperiod för att få fram
exponeringstal och arbetsmetoder framtogs för att minska arbetarens
exponering för byggdamm. Detta resulterade i att antalet fall av silikos
minskade mellan 70- och 80-talet [1]. Till följd av lågkonjunktur i början
av 90-talet minskade fokus på arbetsmiljö och Bygghälsan upplöstes
1993. En konsekvens av detta är att det inte finns några provtagningar
från början av 90-talet fram till början av 2000-talet om byggdamm.[2]

I dagens byggproduktion är byggdamm återigen ett vanligt problem
där arbetarna utsätts för stora mängder byggdamm. En rapport från
Arbetsmiljöverket säger:
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”Till Arbetsmiljöverkets statistikenhet ISA, har under 2004 rapporterats
in

37

fall

av

arbetssjukdomar

bland

byggnadsarbetare

och

byggnadshanverkare, där olika former av damm misstänks vara
sjukdomsorsak. I dessa siffror ingår inte damm från fibrer eller
mineralull” [1].
Den information som bygghälsan tidigare har förmedlat har antingen
glömts

bort

eller

är

inaktuell

då

arbetsmetoderna

i

dagens

byggproduktion skiljer sig från metoder under 1970- och 90-tal.
Yrkesarbetarna idag utsätts för mer byggdamm per tidsenhet i
jämförelse med tidigare. Detta beror på att idag byggs husen tätare
vilket medför att byggdammet blir kvar inomhus. Arbetsmetoderna har
också ändrats och blivit mer tidseffektiva vilket innebär en ökad
dammproduktion [1].

Arbetsmiljöutvecklaren Paul Lacker Svatos, Skanska hus Stockholm
bostäder, bekräftar ett ökat problem med byggdamm inom Skanskas
produktion och menar att damm är någonting som återigen måste
ställas i centrum.

Skanska grundades 1887 i Skåne av Rudolf Fredrik Berg, under namnet
Skånska cementgjuteriet. En internationell expansion tog fart runt
sekelskiftet där etablering senare skedde i bland annat Sydamerika och
Amerika.

Som ett svar på den stora globala utbredningen bytte

Skånska cementgjuteriet namn till Skanska år 1984. Idag är Skanska ett
internationellt företag där Sverige har ca 11 000 medarbetare och totalt
ca 57000 medarbetare runt om i världen bland annat USA.

Fem nollvisioner är mål och riktlinjer som ligger till grund för Skanskas
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sätt att arbeta. Visionerna är noll förlustprojekt, noll miljöincidenter,
noll kvalitetsfel, noll etniska övertramp och noll arbetsplatsolyckor.
Nollvisionen för arbetsplatsolyckor innebär ett mål om att det inte ska
förekomma några olyckor på arbetsplatserna som berör såväl egna
medarbetare, underentreprenörer och allmänheten i övrigt. Byggdamm
kan vid exponering under en lång tid leda till ohälsa hos berörda
medarbetare och ingår således i nollvisioner för arbetsplatsolyckor.

1.4 Avgränsning
Examensarbetet

är

tidsbegränsat

på

15hp

därför

har

vissa

avgränsningar gjorts till att enbart gälla områdena:


Renovering, ombyggnad och tillbyggnad i Stockholm



Produktionsskedet



Inomhusmiljöer i bostäder



Kvartsdamm



Trädamm

Dessa avgränsningar har genomförts för att anpassas till regionen
Skanska Hus Stockholm Bostäder och distriktet som inriktar sig på
ROT-projekt. En annan bidragande faktor till avgränsningarna är
handledaren Line Kjellsdotter som tillhör regionen och är placerad på
distriktet för ROT. Dessutom är problemet med dammspridningen
störst inom ROT-projekt. Avgränsningarna till kvarts och trädamm
grundas i ett vanligt förekommande problem av dessa dammtyper
inom ROT-projekt. Exempelvis uppkommer kvartsdamm från rivning
av betong och trädamm vid kapning av träskivor.
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2 METOD
Examensarbetet innehåller studiebesök på arbetsplatser, litteraturstudie
samt intervjuer med Skanskas yrkesarbetare och tjänstemän.
Studiebesöken har skett på arbetsplatser i Stockholm där intervjuer
med berörda på arbetsplatsen har utförts och där examensarbetarna har
fått en verklighetsbaserad bild av problemet. Sammanställning av
intervjuer, litteraturstudier, studiebesök samt examensarbetarnas egna
analyser har resulterat i en skriftlig rapport samt en muntlig
redovisning.

2.1 Studiebesök
Val av studiebesök skedde i samråd med Skanska Sverige, hus
Stockholm

bostäder

där

handledaren

Line

Kjellsdotter

och

arbetsmiljöutvecklare Paul Lacker Svatos hjälpte till att hitta lämpliga
arbetsplatser. Totalt utfördes fyra studiebesök varav två utfördes med
Paul Lacker Svatos som support. Studiebesöken varade i ungefär två
timmar där minst en arbetsledare från varje studiebesök fanns som
support.

2.2 Litteraturstudie
Litteraturstudien skall ge både en övergripande bild och djupare
kunskap inom ämnesområdet. Fokus läggs på byggdammets negativa
effekter,

arbetsmiljökrav,

skyddsutrustning,

arbetsmetoder

samt

Skanskas värderingar och arbetsmallar kring arbetsmiljö och säkerhet.

2.3 Intervjuer
Intervjuerna är kvantitativt semistrukturerade vilket innebär att
frågorna är mer öppna och ordningen på frågorna är inte av betydelse.
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Följdfrågor kan komma och det är mer upp till den intervjuade att
bestämma hur utförliga svaren blir.
Intervjuerna utförs i samband med studiebesöken på Skanskas
arbetsplatser med undantag för intervjun med arbetsmiljöutvecklaren
Soheyla Kaboli som utförds på distans via Skanskas chattverktyg Lync.

Före intervjuerna upprättades ett frågeformulär (Se Bilagor 2-7) där
dokumentets ändamål var att ligga i grund för intervjuerna.
Intervjuerna inleds utifrån ett underlag (Se Bilaga 1 Underlag inför
intervjuer) där en kort presentation av studenterna och deras
examensjobb görs. En följdfråga till den intervjuade ställs om tillåtelsen
att spela in intervjun med diktafon. Därefter inleddes intervjuerna av en
student samtidigt som den andra studenten lyssnade och förde
anteckningar. Efter varje intervjutillfälle gick studenterna gemensamt
igenom

anteckningarna

samt

det

inspelade

materialet

och

sammanställde detta till en text.

2.4 KIS
Kort information säkerhet (KIS) är ett presentationsunderlag som byggs
upp med hjälp av Skanskas Powerpoint-mall. Utifrån att analysera
andra liknande KISar på Skanskas interna webbplats har flera av
presentationsunderlagen ordningsföljd Bakgrund, Varför, Vad, Hur,
Några saker att tänka på och slutligen Diskussion. Den ordningsföljden
ansågs lämplig och valdes att följas för en KIS om Byggdamm.
Underlaget kontrolleras av två tjänstemän på Skanska med erfarenhet
inom området. En tjänsteman skickade sedan KISen vidare för en
ytterligare granskning innan den publiceras på Skanska interna
webbplats ”One Skanska”.
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3 LITTERATURSTUDIE
I

denna

rapport

beskrivs

begreppet

byggdamm

som

ett

samlingsbegrepp för kvarts och trädamm. Det förekommer andra typer
av dammpartiklar i byggbranschen som exempelvis asbest och
fiberbaserade partiklar. Dessa partiklar är redan behandlade i en
tillräcklig utsträckning jämfört med kvarts och trä, därför innefattar
denna rapport byggdammet kvarts och trä.

3.1 Byggdamm
Damm delas in i två olika fraktioner beroende på partiklarnas storlek.
Fraktionerna kallas respirabelt och inhalerbart, dessa innefattar olika
partikelstorlekar. Inhalerbart damm är den fraktion som består av de
största partiklarna och definierar de partiklar som generellt andas in
genom näsa och mun. Respirabelt damm är en del av inhalerbara
dammet och innefattar fraktion med mindre partikelstorlek. I
jämförelse med inhalerbart damm som inte tar sig längre ned än till
struphuvudet, är de respirabla partiklarna av sådan storlek att de når
långt ner i luftvägarna till lungorna och berör lungalveolerna. En form
av respirabelt damm som bidrar till en hälsofarlig exponering är
respirabelt kvartsdamm. Det är en den finare fraktionen av den
inhalerbara mängden kvartsdamm som förorsakar bland annat silikos
(Se kapitel 3.2.1 Hälsoeffekter Kvarts) men även cancer, vid långtidsexponering [3]. Det respirabla dammet är litet till storlek och är
svårt att upptäcka okulärt men kan inverka negativt på dem som
utsätts för den typen av byggdamm. Det är av stor vikt att förhindra
spridningen av det respirabla dammet för att minska ohälsan som det
medför.
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Figur 3.1 beskriver olika partikelstorlekar för fraktionerna inhalerbart
respektive respirabelt damm.

Partikelstorleken för damm mäts i

mikrometer (μm) där respirabelt damm uppgår till 10 μm och för
inhalerbart damm till 100 μm. 75-80 procent av det inhalerbara dammet
har partikelstorleken 10 μm eller mindre[3].

Figur 3.1 Diagram över procentandel av fraktionen som består av en viss
partikelstorlek [3].
Arbeten som ger upphov till byggdamm är alla arbetsmoment där ett
material på något sätt separeras från varandra. Den vanligaste och
största

orsaken

till

dammspridning

inom

byggbranschen

är

rivningsarbeten. Bilning är en vanlig rivningsmetod inom renovering,
ombyggnad och tillbyggnad (ROT) som innebär att rivningsarbetaren
med hjälp av ett bilningsverktyg förstör hårda material. Betong är oftast
det material som bilningen utförs på där verktyget kontinuerligt slås
mot betongytan tills ytan separeras och byggdamm skapas. I betong
förekommer mineralen Kvarts (Se Kapitel 3.1.1 Kvarts). Andra vanligt
förekommande moment som bidrar till dammspridning är håltagning,
slipning, tillskärning av gipsskivor, borrning, sågning och fräsning. Det
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tre sistnämnda innefattar ofta olika typer av trädamm (Se kapitel 3.1.2
Trädamm) [1].

3.1.1 Kvarts
Kvarts är ett oorganiskt material, vilket innebär att det inte innehåller
ämnet kol. Kvarts hälsoeffekter behandlas separat i arbetsmiljöverkets
författningssamlingar (AFS) (Se kapitel 3.6.1.2 Arbetsmiljöverkets
författningssamlingar). Mineralet kvarts består av kiseldioxid, SiO2, och
är ett kristallint material som återfinns till 15-35% i vanligt
förekommande bergarter såsom gnejs och granit. Kiseldioxid är en
sammansättning av grundämnena kisel och syre som påträffas vid
arbetsmoment som slipning, håltagning och kapning. Material som
innehåller kvarts är exempelvis sten, betong, spackel och murbruk [4].

3.1.2 Trädamm
Trä är ett organiskt material som används i stor omfattning i
byggbranschen.

Användningsområden

för trä

är

dels bärande

konstruktionsdelar, reglar, balkar och olika träskivor med mera.
Inhalerbart damm från trä har en påverkan på övre och nedre
luftvägarna. Vilken del av luftvägarna som påverkas resulterar i olika
hälsoeffekter. Från vilket träslag byggdammet härstammar bidrar till en
skillnad hur människans hälsa påverkas. Trädamm från exotiska träslag
kan medföra till en utveckling av allergi och i värsta fall cancer vid hög
exponering [5].
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3.2 Hälsoeffekter av byggdamm
Exponering av byggdamm kan medföra till olika biverkningar och
sjukdomar beroende på vilket ämne dammpartiklarna består av samt
dess storlek. Fraktionen (storleken) på byggdammet påverkar hur långt
ned i människans luftvägar och lungor det kommer. Byggdamm kan
resultera i skada på bland annat lungor, luftvägar, näsa, svalg med
mera. Respirabelt kvartsdamm bidrar till bland annat lungsjukdomen
silikos, KOL och i värsta fall lungcancer.

Nedan följer negativa hälsoeffekter som orsakas av en hög exponering
Kvarts respektive Trädamm.

3.2.1 Hälsoeffekter Kvarts
Kvarts är ett mineral som finns i vanliga bergarter och kan ge upphov
till olika sjukdomar vid långvarig inandning (Se kapitel 3.1.1 Kvarts).
Nedan följer några sjukdomar som inandning av kvarts kan resultera i.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en lungsjukdom som
kopplas till rökning, men det finns studier som tyder på att KOL även
drabbar yrkesarbetare i byggbranschen. Studierna visar att en massiv
exponering av damm under en längre tid kan medföra att sjukdomen
KOL utvecklas. De vanligaste biverkningarna är andningsproblem,
hosta, viktnedgång och ökad infektionskänslighet i luftvägarna. Det
finns inte några läkemedel som botar sjukdomen och i Sverige lider ca
en halv miljon människor av sjukdomen [6].

Silikos (stendammslunga) var vanligt förekommande i byggbranschen
under 1900-talet. Emellertid minskade sjukdomen genom Bygghälsans
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information om byggdamm. Fall av silikos har återigen börjat påträffats
i

dagens byggbransch.

Sjukdomen

medverkar

till

en

nedsatt

lungkapacitet och förorsakats av det respirabla kvartsdammet som når
långt ner i lungorna, till lungalveolerna [4]. Lungalveolerna, även kallat
lungblåsorna, innefattar de minsta delarna av lungorna. I dessa blåsor
inträffar utbytet av gas för att därefter syresätta blodet genom
lungkapillärerna [10].

Genom en omfattad exponering av respirabelt kvartsdamm förstörs
delar av de små lungblåsorna som resulterar i en försämring av
lungornas kapacitet att byta ut gas och därigenom en minskad
lungförmåga. Silikos uppstår en låg tid efter första exponeringen av
kvarts. Det kan dröja upp till 10 – 30 år efter första exponering av kvarts
innan silikos inträffar [4].

3.2.2 Hälsoeffekter Trädamm
Trädamm är vanligt inom produktionen och kan uppkomma vid
exempelvis kapning och sågning av trämaterial. Nedan följer vad
exponering av trädamm kan leda till.

En hög utsättning för trädamm kan leda till flera olika negativa
hälsoeffekter beroende vilken del av luftvägarna som drabbas. Vid en
exponering av övre luftväg och näsa kan en ökad förekomst av
rinnsnuva, förkylning, irritation av ögon, nästäppa och en ökad
produktion av slem förekomma. Konsekvenser av trädamm som når de
nedre luftvägarna är utveckling av astma och kronisk bronkit.
Konsekvenserna av kronisk bronkit innebär hosta som uppstår tre
månader per år under minst två års tid. Trädamm från exotiska träslag
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med giftigare hartser (extraktivämnen) kan dessutom leda till cancer i
bihålorna [5].

3.3 Aktuell skyddsutrustning och verktyg
Det är viktigt att använda sig av rätt skyddsutrustning och rätt verktyg
när arbetsskeden som ger upphov till dammspridning utförs. Inom
byggbranschen används främst andningsskydd, dammfällor och
dammsugare för att förhindra spridningen av damm, i bästa fall en
kombination av dessa för att säkerställa en minimal spridning.

3.3.1 Andningsskydd
Andningsskydd används främst vid tillfälligt dammiga arbeten eller i
trånga utrymmen. Skyddet består av en ansiksdel som träs över
huvudet och ett filter eller en påkopplad andningsanordning.
Ansiksdelen är uppdelad i fyra typer: halvmask, helmask, visir och
heltäckande huva. Halvmasken täcker näsa och mun och är den
vanligast

förekommande

typen,

dock

rekommenderas visir eller heltäckande huva
vid skäggväxt då andra typer får en
försämrad effekt [12], detta på grund av att
masken inte sitter helt tätt intill ansiktet då
skägget är i vägen och skapar luft fickor där
damm kan komma in.

Den vanligaste typen inom byggindustrin är

Figur 3.2 Andningsskydd
andningsskydd med filter enligt Figur 3.2. halvmask med filter[11]
Filtret sitter på ansiksdelen och rensar bort
onödiga partiklar som via inandningsluften sugs in och passerar filtret.

12

Kap.3 Litteraturstudie

Filter betecknas med en bokstav samt en färgkod beroende på filtrets
resistens mot föroreningar. Till varje filter skall det medfölja en
bruksanvisning som beskriver filtrets hållbarhet. Mot byggdamm
rekommenderas partikelfiltret P3 då filtret reducerar byggdamm med
99,9 procent [12].

Andningsskydd med en påkopplad andningsanordning tillför ren luft
via annan luftkälla, tex via en tryckluftsflaska. Denna typ är mer
ovanlig inom byggindustrin då den är mer kostsam och otymplig.
Påkopplad andningsanordning rekommenderas dock vid arbeten som
ger extremt hög dammhalt [12].

3.3.2 Luftrenare
Luftrenare benämns vanligen inom byggbranschen dammfälla. Det
finns fem olika typer av dammfällor idag och den vanligaste inom
byggbranschen är dammfälla med filter enligt Figur 3.3. Dammfälla
med filter suger in partiklar som
passerar ett filter. Det filter som
främst
heter

används
high

i

byggbranschen

efficiency

particulate

arrestance (HEPA) filter, även så
kallat absolutfilter. Detta används
inom olika yrkesområden, dels i
sjukvården

men

även

inom Figur 3.3 dammfälla med filter[15]

byggindustrin. Filtret är avsett att
avskilja den passerande luften från byggdamm och andra icke
önskvärda

partiklar

som

den

innehåller.

Enligt

Europeiska

kommissionens standard EN 1822 klassas HEPA-filtren i olika
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filterklasser H10 till och med H14. Dessa klasser skiljer sig åt avseende
avskiljningsgraden, det vill säga hur mycket partiklar som har
separerats från återluften. Till exempel är avskiljningsgraden för HEPAfilter H13 99,95%[14]. Val av storlek på dammfälla beror på det aktuella
rummets volym [13].

Joniserande luftrenare är en annan typ av luftrenare som skickar ut
joner i luften. Jonerna fastnar på partiklar så att dessa sjunker till
marken. En relativt ny joniserande luftrenare är Oxysan (Se kapitel 3.2.4
Oxysan).

Ozonluftrenare gör luften luktfri, absorberande luftrenare renar luften
genom ämnet kol och luftrenare som sänder ut UV-ljus dödar bakterier
i luften. De tre sistnämnda är ovanliga inom byggbranschen och de
nämns för att belysa att det finns luftrenare som inte är anpassade till
byggområden [13].

3.3.3 Dammsugare
Dammsugare enligt Figur 3.4 är ett populärt verktyg för renhållning.
Grundprincipen är en behållare som skapar ett kraftigt undertryck och
på så vis suger in damm via en
påkopplad slang. Luften som passerar
dammsugarens luftfilter och återförs till
rumsluften

bör

inte

innehålla

byggdamm

eller

andra

hälsofarliga

ämnen. För att säkerställa luftens renhet
används HEPA-filter (se kapitel 3.3.2
Luftrenare) som dammsugarfilter [7].
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I byggbranschen används ibland dammsugare för att kopplas samman
med en bearbetningsmaskin. Detta för att majoriteten av det
byggdamm som bildas vid användningen skall tas om hand direkt vid
källan. Mestadelen av dammet sprids därför inte vidare i rummet utan
sugs in i behållaren [7].

3.3.4 Oxysan
Oxysan är en kommersiell produkt framtagen och utvecklad av
MPirum AB [9]. Oxysan är en joniserande dammfälla som är relativt ny
teknik som realiseras i dagens byggbransch. Tekniken är framtagen för
att rengöra luften från damm och andra föroreningar så som rök eller
avgaser men även dålig lukt. Luften rensas inte genom ett filter utan
rengörs istället genom att joner förs ut i rumsluften. Tekniken är
lämnad för att användas inom byggbranschen och i andra situationer
där det är nödvändigt med hög luftrening. [9]. Produkten finns i olika
modeller som täcker upp olika volymer. Exempelvis täcker modellen
Oxysan 2000 upp c:a 1000 m3 (kubikmeter).

Själva processen fungerar genom att Oxysan sänder ut positivt och
negativt

laddade

joner

i

rumsluften

som

i

sin

tur

binder

luftföroreningarna. Figur 3.6 visar hur ett rum kan se ut innan Oxysan
aktiveras och Figur 3.5 visar dess effekt. Luftföroreningarna får genom
bindning med jonerna en större tyngd och faller därför till marken.
Dammet yr inte omkring i samma utsträckning då maskinen är igång
och jonerna är verksamma under c:a två timmar efter avaktivering av
Oxysan. Därefter släpps bindningarna och dammet får en lättare vikt
och kan lämna marken igen.
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Figur 3.6 ej aktiverad Oxysan

Figur 3.5 aktiverad Oxysan

Joniseringen påverkar inte människan på ett negativt sett, tvärtom så
bidrar detta till en positiv påverkan. En ökad mängd av joner medför en
lättare och renare luft. En liknelse kan göras med luften vid ett
åskväder: innan åskan är luften tung och låg men efteråt är den hög och
frisk [25].

3.4 Arbetsmetoder för att motverka dammspridningen
Byggdamm är ett utbrett problem som påträffas på samtliga
byggarbetsplatser, bland annat inom ROT-projekt där byggdamm
uppkommer

via rivning,

håltagning

och kapning

med

mera.

Yrkesarbetare som arbetar med dammiga arbeten i stor utsträckning
som exempelvis rivningsarbetare är ofta medvetna om byggdamm.
Medvetenheten är dock låg hos andra yrkesarbetare som inte arbetar
med rivning i samma utsträckning men befinner sig i närheten av
dammkällan. Dessa kan exponeras utan vetskap om riskerna. För att
förhindra

dammspridningen

finns

olika

arbetsmetoder

som

inplastning, befuktning, renhållning och ventilering. Dessa olika
arbetsmetoder är de vanligast förekommande i Skanskas ROT-projekt
för att motarbeta spridningen av byggdamm.
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3.4.1 Inplastning
Arbetsmoment som ger upphov till hög dammspridning bör
motarbetas för att förhindra spridning av damm till närliggande
arbetsområden.

Att

inplastning/inkapsling

avgränsa
hindrar

ett

arbetsområde

dammet

att

genom

spridas

till

omkringliggande områden. Där igenom utsätts yrkesarbetare som inte
arbetar med det dammiga arbetet i mindre utsträckning. Inplastning
kan ske i form av en tillfällig igensättning av en dörrpost med plast för
att förhindra att damm breds ut från arbetsområdet. Ett komplement till
inplastningen är en luftrenare som placeras i dörröppning. Således
tvingas luften från den dammiga zonen att passera luftrenaren för att
sedan föras vidare till närliggande arbetsytor. I arbetszonen skapas ett
undertryck vilket i sin tur leder till att dammig luft inte sprids vidare
från den dammiga zonen [7].

3.4.2 Befuktning
Fukt bidrar till en dammbindande effekt. Det är därför vanligt att fukta
ytan på ett fukttåligt material före eller under bearbetning. Metoden
rekommenderas främst vid betonghantering då en vattenspridare
sprider ett tunt lager vatten innan en betonghåltagning eller när en
kontinuerlig vattenstråle belägger betongen under sågningen. Detta för
att minska spridningen av damm och ämnet kvarts som kan finnas i
betongen [7]. För att befuktning skall vara en lämplig arbetsmetod är
det viktigt att inga organiska ämnen riskerar att blötläggas då organiska
ämnen kan utveckla mögelpåväxt och i värsta fall ruttna. Vid
befuktning är det också viktigt att inte någon elektronisk installation
finns i närheten då vatten är strömförande och en kombination av el
och vatten innebär en livsfara.
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3.4.3 Renhållning
Vid arbeten som ger upphov till dammspridning är det oundvikligt att
inte få någon spridning. Det är därför viktigt med kontinuerlig städning
på byggarbetsplatser och att det sker på rätt sätt.

Dammsugning (Se kapitel 3.3.3 Dammsugare) är det bästa sättet att ta
bort byggdamm från golvet utan att få en vidare damm spridning.
Sopborsten lämpar sig inte då det bidrar till att dammet virvlas upp
från golvet och berörda utsätts för ytterligare dammexponering [7].

3.4.4 Ventilering
Luftombytet under produktionen sker oftast genom självdrag via
självdragsluftdon eller otätheter i fasad, fönster och dörrar. Ett
ventilationssystem av typen självdrag fungerar så att luften förs ut och
in via luftdon och otätheter. Självdragsprincipen bygger på att uteluften
har en lägre temperatur än inneluften och därigenom skapas ett
undertryck i byggnaden som medför att luft utifrån söker sig in till
huset. [27] Under produktionen kan ett öppet fönster eller en öppen
dörr bidra till en viss ventilation och föra bort en del av byggdammet
och därigenom ta ned halterna av byggdamm på en arbetsplats.

Om ett befintligt ventilationssystem är av typen FTX kan systemets
ventilationskanaler och fläktar sättas igen av byggdammet [29]. FTXsystem betyder frånluft och tilluft med värmeväxling. Detta betyder att
det är en typ av ventilationssystem som för bort frånluften från en
byggnad och använder värmen som frånluften besitter och värmer
tilluften [28].
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3.5 Skanska
Skanska AB har ett intranät som kallas One Skanska. På One Skanska
finns hjälpmedel, information och verktygstjänster som ger underlag
för tjänstemän på Skanska.

Det underlag som vid en sökning i One Skanska nämner eller på något
vis är aktuellt gällande byggdamm är skydds och miljörond,
riskhantering, arbetsberedning och kort information om säkerhet som
beskrivs

mer

utförligt

här

nedan.

Informationen

i

kapitels

underrubriker är refererade från Skanskas interna webbplats One
Skanska.

3.5.1 Skydds-och miljörond
Skydds och miljöronder ger möjligheten att under produktionsskedet
upptäcka

säkerhets

eller

miljörisker.

Byggarbetsmiljösamordnare

utförande (BAS-U) ansvarar för arbetsmiljön under produktionsskedet
och det är BAS-U alternativt produktionschefen ansvarar under
produktionsskedet för att skydds och miljöronder utförs. Skydds-och
miljöronder utförs minst varannan vecka där skyddsansvariga från
respektive disciplin medverkar. Skydds-och miljörondsansvarig går
först igenom föregående skydds-och miljörondsprotokoll för att
undersöka att tidigare problem är åtgärdade. Sedan går hela arbetslaget
tillsammans en skydds-och miljörond på byggarbetsplatsen för att
undersöka säkerhets-och miljöaspekter.

Skanska har en checklista angående skydds-och miljöronder där 43
punkter skall undersökas. Punkt 10 handlar om damm som följs av 4
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underrubriker: dammsugning och dammfällor, rengöring av filter mm,
dammbindning samt personlig skyddsutrustning.

3.5.2 Arbetsberedning
Arbetsberedning görs innan ett arbetsmoment med viktig betydelse,
detta för att förebygga möjliga problem som kan uppkomma under
momentets genomförande. Syftet är att skapa ett arbetsmoment med
önskvärt resultat, så som hög kvalité, hög säkerhet, bra arbetsmiljö samt
följa en strukturerad och genomplanerad arbetsgång.

Innan en arbetsberedning är det viktigt att få en bred kompetens.
Därför informeras de berörda yrkesarbetarna och man kallar till ett
arbetsberedningsmöte tillsammans med ansvarig produktionsledare. På
arbetsberedningsmötet går man gemensamt igenom en riskinventering
(Se kapitel 3.5.3 Riskinventering) och följer en dagordningsmall för att
säkerställa en strukturerad arbetsberedning med hög kvalité.

Efter arbetsmomentets utförande sker ett uppföljningsmöte där
lärdomar med momentets utförare och produktionsledare knyts
samman [8].
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3.5.3 Riskinventering
Alla medarbetare är ansvariga att berätta för projektledningen när de
upptäcker en risk. Det är projektchefen som ansvarar för att
riskinventering sker kontinuerligt under produktionsskedet. Skanska
har en checklista för riskinventering som är uppdelade i olika avsnitt.
Arbetsmiljö är ett avsnitt med 22 tillhörande punkter där punkt 16
handlar om damm som följs av tre underrubriker ”Kommer dammande
material att hanteras?”, ”Kommer extra dammande arbeten att
utföras?” och ”Kommer dammande maskiner att användas?”.

3.5.4 Kort information säkerhet
Arbeten som innebär kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljörisker behöver
förutsatta hjälpmedel för att minimera eller tar bort problemet helt. Ett
sådant hjälpmedel är säkra arbetsmetoden kort information säkerhet, så
kallad KIS. KIS har sitt ursprung från ”toolbox talks” som används i
engelsktalande länder. Principen för metoden är att utbildningsledaren
ställer sig på en verktygslåda för att därigenom få mer uppmärksamhet
och kunna höras bättre. KIS är ett modernare ”toolbox talk” och innebär
ett kort säkerhetsmöte där produktionschefen eller utsedd tjänsteman
går igenom en specifik aktuell säkerhetsaspekt som tillexempel
hörselskydd, ögonskydd eller vibrationer med berörda medarbetare.

För vanligt förekommande säkerhetsaspekter på Skanskas arbetsplatser
finns det utarbetade KISar att tillgå på One Skanska. Där finns det
KISar för exempelvis ”Damm och kvartsmätningar” som riktar sig till
användandet av asfalt och betong för anläggning. Dock finns det ingen
KIS som är utarbetad för användning mot byggdamm i ROT-projekt.
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3.6 Arbetsmiljölagar och föreskrifter
År 2001 sammanslogs Arbetsskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen.
Därigenom bildades myndigheten Arbetsmiljöverket, som på uppdrag
av

riksdag

och

regering

ska

säkerställa

att

bland

annat

arbetsmiljölagstiftning följs. Verket har uppsatta mål att minska risken
för att utsättas för arbetsplatsrelaterade olyckor och ohälsa, och för att
främja psykiskt- och fysiskt välmående.

Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter som innehåller mer detaljerade
bestämmelser än det som framkommer från arbetsmiljölagen. Dessa
föreskrifter inriktar sig på flera olika ämnesområden och benämns som
Arbetsmiljöverkets författningssamling och är juridiskt bindande [17].
Juridiskt bindande innebär att det måste följas, annars är det ett brott
mot

lagen.

Arbetsmiljöverket

genomför

olika

kontroller

och

inspektioner för att försäkra sig om att arbetsmiljöföreskrifter och lagar
följs av arbetsgivare på arbetsplatser [19].

3.6.1 Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöverket ger ut Arbetsmiljölagen som är en lag som beslutats
av riksdagen men kan kompletteras till viss del av regeringen.
Arbetsmiljölagens första kapitel, första paragrafen beskriver kort vad
lagen innebär:

”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt
att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lag (1994:579).”

Arbetsmiljölagen ger inga detaljerade regler utan lämnar mer generella
svar angående arbetsmiljön för olika branscher [20].
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3.6.2 Arbetsmiljöverkets författningssamling
Arbetsmiljöverket ger ut Arbetsmiljöföreskrifter, så kallade AFSar. Det
finns totalt ca 80 föreskrifter som i detalj beskriver vilka regler och krav
som skall följas gällande specificerande område. Föreskrifterna
redovisas först med vilket årtal föreskriften börjar gälla för att sedan
förses med ett nummer, till exempel AFS 1984:04 som beskriver i detalj
vilka regler som gäller angående bultpistoler [18].

Totalt finns det två arbetsmiljöföreskrifter som är relevanta gällande
byggdamm: AFS 2011:18 som tar upp hygieniska gränsvärden samt
AFS 1992:16 som tar upp hanteringen av kvarts [21].
3.6.2.1 AFS 2011:18 – Hygieniska gränsvärden
Föreskriften AFS 2011:18 har som avsikt att förebygga att människor
drabbas illa samt exponeras för farliga ämnen. Föreskriften är ämnad
att tillämpas för samtliga verksamheter där det finns risk att utsättas för
förorenad luft. AFS 2011:18 innehåller vissa tillåtna gränsvärden för
olika typer av ämnen som kan förekomma i olika verksamheter.
Definitionen av hygieniskt gränsvärde är:

”högsta

godtagbara

genomsnittshalten

av

en

luftförorening

i

inandningsluften”.

Gränsvärdena mäts i mg/m3.
I övrigt innefattar AFS:en information som beskriver när och hur
mätningar av luftföroreningar skall genomföras samt hur detta skall
dokumenteras och generella åtgärder vid överträdande av gränsvärden.
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Arbetsmiljöverkets författningssamling 2011:18, författar tabeller som
presenterar

olika hygieniska gränsvärden och till

detta finns

riskbedömningar som innefattar biverkningar för respektive ämne.
I tabellen står det skrivet för varje ämne huruvida exponering ligger till
grund för biverkningar. Dessa biverkningar betecknas med olika
bokstäver som står beskrivna i AFS:en. Ex. C betecknar att ämnet ifråga
är cancerframkallande och M beskriver att en medicinsk kontroll bör
genomföras för att ha tillstånd att hantera ämnet [3].

Hygieniska gränsvärden:


Kvartsdamm, respirabelt:

0,1 mg/m3, C och M



Trädamm, inhalerbart:

2 mg/m3,

C

3.6.2.2 AFS 1992:16 – Kvarts
Föreskriften AFS 1992:16 beskriver hanteringen vid luftföroreningar
eller damm spridning som innehåller material med kvartshaltiga
ämnen. Föreskriften gavs ut år 1992 och därför har en del ändringar
gjorts (se AFS 2000:17, AFS 2005:10 samt AFS 2014:04) [4].

Föreskriften är menad att tillämpas i alla verksamheter där hantering av
kvarts kan förekomma. Beskrivningar om kvarts kemiska uppbyggnad
och vad som är kriteriet för att ett material skall klassas som ett
kvartshaltigt material förekommer i AFS:en. Där ett material måste
bestå av minst tre viktprocent kvarts för att klassas som ett kvartshaltigt
[4].

Fortsättningsvis beskrivs de allmänna bestämmelser som gäller för
kvarts där en viktig paragraf som ämnar sig för renovering,
ombyggnad och tillbyggnad är § 5. Paragrafen innefattar att arbetet
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med kvartshaltigt damm skall planeras så att exponeringen blir så låg
som möjligt.

I övrigt redogörs det för när kvarts är förbjudet att användas och när
det förekommer undantagsfall då det är godkänt att tas i bruk. Den
nämner även hur renhållningen skall skötas och vilka krav som finns
gällande personlig skyddsutrustning. § 15 beskriver den renhållning
som krävs, till exempel att kvartshaltigt damm i första hand skall
dammsugas eller spolas bort.

Slutligen innefattar AFS:en beskrivningar av mätningar och kontroller
som krävs vid arbeten där kvartsdamm uppkommer men också att
arbetsgivaren är skyldig att se till att medicinska kontroller genomförs
där arbetare utsätts för kvartshaltigt byggdamm.

3.7 Studiebesök
Studiebesöken genomfördes för att erhålla en verklighetsbaserad bild
av problemet med byggdamm och studera hur verktyg och
skyddsutrustning används i ROT-projekt. Studiebesöken genomfördes i
samspråk med handledare Line Kjellsdotter och inkluderade projekt
inom region Skanska Hus Stockholm Bostäder.
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3.7.1 Pyramiderna
Kvarteret pyramiderna är ett äldre bostadskvarter som ligger på
Södermalm i Stockholm. Skanska har fått i uppdrag av Svenska
bostäder att renovera nio stycken fastigheter vilket innefattar
grundförstärkning,

utvändig

samt

invändig

renovering

och

fastigheterna skall få ett nytt elsystem. Renoveringen genomförs för att
de gamla husen är i mindre bra skick och för att få en bra standard på
lägenheterna. Förstärkning av byggnadens grund genomförs för att
förhindra att byggnaden sjunker ned i marken i större omfattning än
vad som redan har skett.

Pyramiderna renoveras i etapper om fastighet där första etappen
påbörjades 2009 och sista etappen skall avslutas 2020 [23].

3.7.2 Nationalmuseum
Nationalmuseum (Figur 3.7) ligger mitt emot Stockholms slott på
Blasieholmen och invigdes 1866 som Sveriges konstmuseum.

I nuläget är Nationalmuseum stängt
för allmänheten då Skanska har fått i
uppdrag att göra en renovering av
hela byggnaden där även en förhöjd
säkerhet av museet skall ingå.

Figur 3.7 Nationalmuseum [22]

Museet har en bruttoyta på 21000 kvadratmeter där byggstart skedde
2014 och planeras vara helt färdigställt juni 2017 [24].
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3.7.3 Högsätra
På Lidingö sker en renovering av servicehuset Högsätra (Figur 3.8.)
Högsätra är ett vårdboende bestående av avdelningar främst för äldre
men även en kommande avdelning
för ensamkommande flyktingbarn.
Servicehuset är byggt 1960 – 70 talet
och renoveringen omfattar främst
tillgänglighetsanpassning
samt

toalett

boendeenheter

på
då

av

hall

samtliga
dessa

Figur 3.8 Del av Högsätra
inte servicehus [26]

uppfyller arbetsmiljöverkets normer. Bygget utförs etappvis och
byggstart för projektet var oktober 2014 och det beräknas vara
färdigställt i slutet av 2015 [29].

3.7.1 Fornbacken
Fornbacken är ett ROT-projekt beläget i Södertäljde beställt av Telge
bostäder där lägenheter fördelat på fyra huskroppar från 1970-talet ska
renoveras. Två huskroppar skall också få ett påbyggt våningsplan i
form av nya lägenheter och installationsutrymmen. Renoveringen
omfattar sanering av asbest, uppfräschning av lägenheter, nya förråd,
fasadrenovering och installationsomdragningar. Renoveringen kommer
ske i etapper om trapphus i åtta veckorscykler. Varje huskropp består
av fyra trapphus, det vill säga 16 etapper totalt.

En nybyggd tvättstuga har etablerats av Skanska på innergården, detta
för att flytta ut gamla tvättstugorna i husen till en gemensam tvättstuga
[30].
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4 RESULTAT
4.1 Intervjuer
Intervjuer utfördes för att komma i kontakt med vad yrkesarbetarna
och tjänstemännen anser om problemet med byggdamm. Vidare ligger
intervjuerna till grund för att undersöka hur medvetenheten är om
problemet och vilka hälsorisker som finns, men också vad de
intervjuade personerna anser vara den bästa lösningen på spridningen
av byggdamm.

4.1.1 Tjänstemän på Skanska
Intervjufrågorna har besvarats av tjänstemän som arbetar på olika
projekt inom Skanska och har befattningen produktionsledare.

I intervjuerna framgår det tydligt att Skanskas tjänstemän har en hög
medvetenhet om damm och dess hälsoeffekter. Framför allt i projektet
Nationalmuseum är medvetandet högt och det arbetas dagligen för att
minimera dammspridningen. Samtliga nämner att

det beaktar

byggdamm när de arbetar, dock i projektet pyramiderna beaktar
produktionsledaren problemet endast om det är ”riktigt dammigt,
annars tänker jag inte på det”[31]. En tjänsteman påpekar även att
yrkesarbetarna

ska

tänka

efter

före

på

arbetsplatsen

och

få

yrkesarbetarna att beakta byggdamm [32].

Frågan gällande det aktuella arbetet med byggdamm skiftade något
mellan projekten. För två av projekten, Högsätra och Nationalmuseum,
låg krav på en minskad dammspridning från beställaren där av ett mer
noggrant arbete kring byggdamm jämförelse med Pyramiden och
Fornbacken. Renhållning var en metod som användes på samtliga
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projekt men i varierad form, där det för projekten med krav fanns en
planerad renhållning. I de andra projekten framgick det av intervjuerna
att metodiken var att städa efter varje arbetsmoment men att detta inte
sköttes av yrkesarbetare och underentreprenörer.
På Högsätra menas det att om en yrkesarbetare inte städar efter sig
bidrar det att nästa yrkesarbetare inte heller städar efter sig, det blir en
ond cirkel. [2]

På frågan om tidspress kan åsidosätta renhållningen tror tjänstemannen
på Fornbacken att en mindre bra planering och press att följa tidplan
kan leda till att renhållningen eftersätts. [30]

Andra aktuella arbetsmetoder som nämndes under intervjuerna var
bland annat luftrenare, inplastning för att skapa undertryck samt
Oxysan. Nationalmuseum arbetar dagligen med denna teknik och anser
att den är till stor hjälp för att förhindra dammspridning [32].

Åsikter om Skanskas information och huruvida den var tillräcklig
angående byggdamm där tjänstemannen på Nationalmuseum säger

”Om man tar eget initiativ får man reda på saker och ting och att
arbetsmiljösupporten

bidrar

med

stor

hjälp

och

tar

fram

information”[32].

På Pyramiderna menar tjänstemannen att Skanskas egna yrkesarbetare
är mer medvetna om damm men att informationen inte riktigt når de
underentreprenörer som finns i projekten [31].
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En av intervjuns avslutande frågor var:

”Vad tror du krävs för att få bukt med dammproblemet?”

Där varierar svaren mellan produktionsledarna. Inom projektet
Pyramiderna anser [31] att renhållning är en problemlösning och att
alla yrkesgrupper ska städa efter sig. På Nationalmuseum anser [32] att
skapa bra förutsättningar innan produktionen med hjälp av planering
och arbetsberedningar är delar som kan medföra till en bättre
arbetsmiljö. Den intervjuade påpekar vikter av visuellplanering och
arbetsplanering. Inom projektet Högsätra bedömer tjänstemannen [29]
att

användningen

av

flera

maskiner

och

exempelvis

dammsugartillsatser på verktyg som bra lösningar till en bättre miljö
inom produktionen. Dock tror han att det i ROT-projekt oftast råder
platsbrist och det är svårt att använda maskiner med mera för att det
inte finns plats för dem. Slutligen tror en tredje tjänsteman [30] att i ett
tidigt skede informera om risker med damm och dess hälsoeffekter. Inte
bara att informera till yrkesarbetare utan även till tjänstemän. Detta
eftersom det är tjänstemännen som skall föra budskapet vidare till
yrkesarbetarna men också för att skapa bra förutsättningar för en god
arbetsmiljö. Vid frågan om att upprätta en KIS för att förmedla
kunskapen om byggdamm, tror han att det är en bra idé.
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4.1.2 Yrkesarbetare på Skanska
Det som legat till grund för detta resultat är intervjuer med två
yrkesarbetare inom Skanska Hus Stockholm Bostäder. Yrkesarbetarna
arbetar inom ROT-projekten Pyramiden och Högsätra och är dagligt
utsatta för byggdamm.

Intervjuerna påvisar att byggdamm är någonting som beaktas vid
arbete inom produktionen. De visar även att medvetenheten om
byggdamm är stor hos Skanskas yrkesarbetare, men att vetskapen om
hälsoriskerna av byggdamm varierar. Den ena yrkesarbetaren har stor
vetskap om byggdammets hälsoeffekter men den andra har inte någon
utbredd kunskap om specifika hälsoeffekter. Men trots varierande
kunskaper om vad som byggdamm kan leda till vet båda att
byggdamm inte är bra för hälsan och att det är ett problem som måste
tas hänsyn till.

Intervjuerna ger en bild av vilka hjälpmedel som används i de olika
projekten. Gemensamt för yrkesarbetarna är användningen av
luftrenare och dammsugare. De båda anser att luftrenaren är en bra
metod för att reducera byggdamm. Med de anser båda att det inte är
tillräckligt med enbart användningen av dammfälla:

”Det bästa skulle vara om alla håller rent efter sig”[33].

Angående de som utsätts för största mängden byggdamm, i ROTprojekt, anser de intervjuade att de arbetare som arbetar med rivning är
den yrkesgrupp som exponeras till största del. Att projekten tar hänsyn
till byggdamm är de positiva till och i båda projekten står det skrivet att
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rivarna skall använda luftrenare. I projektet Pyramiderna anser
yrkesarbetaren [33] att dammspridningen är hög och att det inte enbart
är tillräckligt med luftrenare.

Huruvida renhållningen sköts råder det delade meningar för de olika
yrkesarbetarna. På projektet Pyramiderna ansåg yrkesarbetaren att
renhållningen kunde bli mycket bättre och på Högsätra tyckte
yrkesarbetaren att renhållningen sköttes hyfsat bra och var någonting
som prioriterades i projektet. Renhållning av underentreprenörer rådde
det även där

delade

meningar

om,

på Pyramiderna ansågs

underentreprenörer hålla rent efter sig i varierad grad; emellanåt är det
rent men andra gånger smutsigt. På Högsätra ansågs yrkesarbetaren att
underentreprenörernas renhållning sköttes hyfsat bra, men att den vid
tidspress kan bli åsidosatt.

Tillräckligheten i Skanskas information om byggdamm höll de båda
med om. Men yrkesarbetaren på pyramiderna tyckte att Skanska

”inte är så uppdaterad på det senaste inom området”[33].

Vid frågan vad som kan få bukt på byggdammet nämner
yrkesarbetarna renhållning och att få samtliga yrkesgrupper att städa
efter sig. Yrkesarbetaren på pyramiderna anser att luftrenare i
kombination med renhållning är lösningen. Däremot yrkesarbetaren på
Högsätra tror att en ökad renhållning är en lösning på problemet samt
att en KIS kan vara ett bra sätt att nå ut med information om
byggdamm och dess hälsoeffekter till berörda inom Skanska.
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4.1.3 Arbetsmiljöutvecklare - Paul Lacker Svatos
Paul Lacker Svatos var arbetsmiljöutvecklare för region Hus Stockholm
Bostäder, Skanska Sverige. Han har nu bytt tjänst, men under sin tid
som

arbetsmiljöutvecklare

var

han

regionens

kontakt

i

arbetsmiljöfrågor. Arbetet innebar att arbeta mot ledningsgruppen för
regionen, för distriktsledningsgruppen samt för projekten. Paul ansåg
sig

fungera

som

arbetsmiljöfrågor.

en

tränare,

coach

och

bollplank

i

olika

Han genomförde regelbundna platsbesök och

tillbringade ungefär hälften av sin arbetstid till detta och att svara på
frågor om arbetsmiljö.

Paul anser att dammproblemet idag blir åsidosatt för andra
arbetsmiljörisker i produktionen som ex. fallolyckor m.m. Det är ett
problem som återigen måste belysas. Det är alltid en av många punkter
som undersöks ute på projekten och dammproblemet kommer alltid
upp, säger Paul, men problemet prioriteras inte i samma utsträckning
som olyckor med direkt utfall och kunskapen om hur hanteringen skall
ske kanske inte alltid ligger tillhands. Det stora problemet, enligt Paul,
är att man inte tar hand om problemet vid källan och det inte har
funnits bra tekniker för att minska dammspridningen. Han beskriver en
användning av maskiner med dammsugningstillsats som en möjlig
förbättring men säger också att det krävs mer. En metod som enligt
Paul inte är framgångsrik är att renhållning sker efter att dammet har
spridits och på så vis är skadan redan skedd. Han menar att man bör
utveckla bra arbetsmetoder som förhindrar att dammet sprids till andra
delar av arbetsplatsen. Vidare berättar han att ett vanligt problem är att
yrkesarbetare som inte arbetar i direkt kontakt med dammkällan tror

34

Kap. 4 Resultat

att det inte exponeras för byggdamm. Men dammet sprids och drabbas
alla yrkesarbetare i närheten av arbetsområdet.
Han anser att damm är ett problem som alltid ska ingå i det fem största
arbetsmiljöriskerna, framför allt för ROT-projekt där nivåerna av damm
är höga.

Enligt Paul ska det planeras och projekteras för damm i

samma utsträckning som fallolyckor och fallande föremål. Han belyser
även problemet med att man inte ska förlita sig på endast en lösning för
att säkerställa en dräglig dammnivå. En kombination av utrustningar
och verktyg kommer troligtvis enligt Paul att resultera i att nivåerna av
damm på Skanskaprojekt blir mycket bättre än tidigare. Som ett
exempel belyser han användningen av Oxysan som inte på egen hand
kan lösa dammproblemet på en viss arbetsplats men som däremot i
kombination med renhållning, tillförsel av luft och luftrenare kan leda
till att dammhalterna tas till drägliga nivåer.

Slutligen diskuteras alternativ till lösningar för att erhålla lägre
dammnivåer i produktionen. Där lyfter Paul fram en tanke om
Skanskas arbetssätt gällande damm som syftar till att utveckla en säker
arbetsmetod för dammhantering. En bättre kommunikation, rätt
verktyg för dammhantering och att föra kunskap och lärdomar vidare
från andra projekt, tror Paul är en bra lösning på dammproblemet [34].
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4.1.1 Arbetsmiljöutvecklare - Soheyla Kaboli
Soheyla Kaboli är arbetsmiljöutvecklare för Skanska region Väst.
Tjänsten innebär att genomföra platsbesök på regionens arbetsplatser
och verka som en slags mentor inom arbetsmiljöfrågor för projekten
med mera. Hon har utformat ett underlag som används vid
utbildningstillfällen

av

Skanskas

medarbetare

inom

området

byggdamm och problem som det medför.

Soheyla anser att problemet med byggdamm finns på varje arbetsplats
och det någonting hon kommer i kontakt när hon besöker olika projekt.
Byggdamm är någonting som hon uppmärksammar vid varje
platsbesök och hon menar att damm är en av de stora riskerna med att
arbeta inom byggproduktionen. Det är ett oundvikligt problem som
måste beaktas i större utsträckning.

Beträffande studenternas utveckling av KIS, kort information säkerhet
(Se kapitel 4.2 Kort information säkerhet) anser hon att det är en bra idé
som kan komma till användning för att belysa problemet kring
byggdamm.

Medvetenheten om byggdamm inom ROT-projekt är varierande och de
problem som Soheyla har påträffat är att planeringen för hur
byggdammet skall hanteras är bristfällig:

”Om problemet med damm inte planeras rätt från början så kommer
det vara ett problem genom hela projektet”.
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Det som Soheyla tror är det viktigaste för att förebygga problemet med
byggdamm är planering och skapa bra grundförutsättningar för
projektet. Till exempel planering som berör när rivningsarbetarna skall
komma, hur rivningarna skall avgränsas för att inte byggdammet skall
spridas och så vidare. Hon menar att man under planeringen bör ställa
sig frågan hur kan vi minimera dammet? Soheyla säger att:

”det är inte bara kavla upp armarna och börja jobba utan planera
först”.

Hon menar att det är viktigt att bestämma i vilken ordning allt ska ske
så att inte alla yrkesgrupper arbetar samtidigt inom samma
arbetsområde. Om rivarna och andra yrkesarbetare arbetar i samma del
inom ett produktionsområde löper de som inte arbetar med rivning en
risk att utsättas för exponering av byggdamm. Yrkesarbetarna som inte
arbetar med rivningen kanske tror att de inte drabbas och utsätts av
byggdamm fast så är fallet.

Även renhållning anger hon som en viktig faktor för att minska
spridningen av byggdamm. Men också att ge information till
yrkesarbetarna och ställa krav på att de bestämmelser som finns
angående renhållning med mera måste följas [35].
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4.2 Kort information säkerhet
Kort Information Säkerhet (KIS) är ett presentationsunderlag som
tjänstemännen

presenterar

produktionsskedet.

KIS

belyser

för

yrkesarbetarna

viktiga

arbetsmiljöfrågor

under
där

examensarbetarna framtagit ett förslag på en KIS om byggdamm.

Upplägget för

presentationsunderlaget är

en Powerpoint

med

tillhörande anteckningar. Powerpointen visas upp för yrkesarbetarna så
en övergripande bild skapas. Anteckningarna fungerar som underlag
för tjänstemännen.

Första Powerpoint sidan handlar om bakgrunden gällande byggdamm
och hur KIS uppkom (Se Bilaga 7 KIS Bakgrund).

Andra sidan handlar om ”Varför?”, det vill säga varför ska byggdamm
beaktas (Se Bilaga 8 KIS Varför?).

Tredje sidan handlar om ”Vad?”, det vill säga vad ger upphov till
byggdamm (Se Bilaga 9 KIS Vad?).

Fjärde sidan handlar om ”Hur?”, det vill säga hur gör Skanska för att
minska dammspridningen (Se Bilaga 10 KIS Hur?).

Femte sidan handlar om ”Några saker att tänka på”, det vill säga vad
Skanska ska tänka på för en minskad dammspridning (Se Bilaga 11 KIS
Några saker att tänka på). Sjätte och sista sidan handlar om
”Diskussion” där yrkesarbetarna ska diskutera ett par minuter om
deras arbetssituation kring byggdamm (Se Bilaga 12 KIS Diskussion).
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5 ANALYS OCH DISKUSSION
Det som legat till grund för analys och diskussion är det studiebesök,
intervjuer och litteraturstudie som genomförts under examensarbetet.

5.1 Analys under studiebesöken
5.1.1 Pyramiderna
Platsbesöket på Pyramiderna gav en överblick på hur svårhanterligt
dammproblemet är i ROT-projekt. Uppkomsten av byggdamm ifrån
rivning av innerväggar, bilning i betong och kapning med klingsåg är
svårt att minimera där det råder hög aktivitet i trånga utrymmen med
en mindre bra ventilation. Projektet har under produktionstiden haft ett
genomgående problem med byggdamm främst för att det är gamla
byggnader som innehåller mycket gammalt fyllnadsmaterial i väggar
och bjälklag. Fyllnadsmaterialet, även kallad ”byggmix” [33] kan skapa
dammbomber som vid rivning av ex. innerväggar kan explodera och
breda ut sig över hela rummet.

En positiv åtgärd som användes i projektet är dammfällor (Se kapitel
3.3.2 Luftrenare) som var utplacerade i byggnaden. Användningen av
dammfällor

var

rivningsfirman.
inomhusmiljö

in

skrivet

Genom
och

de

i

dessa
bidrar

kontraktet
dammfällor
till

att

mellan
skapas

Skanska
en

och

dräglig

dammexponeringen

för

yrkesarbetarna blir lägre.

Brister som noterades under besöket var bristen på dammsugartillsatser
samt en mindre bra renhållning. Dammsugartillsatser till maskiner och
verktyg utnyttjades bara delvis i projektet, detta påvisades i ett rum
som användes till kapning av trämaterial enligt Figur5.1.
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Rummet innehöll höga mängder byggdamm
vilket visade sig mycket påtagligt genom att
det låg drivor med byggdamm på golvet och
att

luften

kändes

Renhållningen
växlande

trög

varierade

resultat

och

för

olika

att

andas.

uppnådde
arbetare

i

projektet, enligt en av de intervjuade [31] ska
varje arbetare städa efter sig. Men alla städar
inte

efter

påträffades

sig

och
rum

under
av

platsbesöket Figur 5.1 Brist på
varierande dammsugartillsats

renhållningsgrad där det i vissa fall var mycket dammigt.

5.1.2 Nationalmuseum
Nationalmuseum är ett av Skanskas topprojekt (På grund av
säkerhetsaspekter var det förbjudet att ta bilder i byggnaden vilket är
orsaken till att inga bilder finns från detta besök). Detta utmärktes
genom arbetet kring arbetsmiljön, där produktionsledaren [32] är en
stor bidragande faktor. Arbetsmiljön i detta projekt är mycket
heltäckande och problemet med byggdamm är någonting som [32]
jobbar hårt med, speciellt för yrkesarbetarnas välmående men också av
hänsyn till den gamla färgen på väggarna, som av byggdamm kan
förstöras och släppa. I detta projekt förekom ett massivt bilningsarbete
där bjälklag från källarplan upp till vindsbjälklag i två olika delar av
byggnaden, ska tas bort. Bilning (se kapitel 3.1 Byggdamm) är en källa
som kraftigt bidrar till uppkomsten och spridningen av byggdamm.
Under studiebesöket pågick bilning på ett plan relativt långt ner i
byggnaden, ovanför det aktuella planet var befintliga bjälklag redan
rivet. Detta skapade ett stort öppet utrymme ända upp till takplanet.
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Under tiden som bilningsarbetet fortskred öppnades delar av taket i
syfte att erhålla en god ventilation och få ut byggdammet från
byggnaden. Andra åtgärder som genomfördes var att spärra av och
plasta in arbetsområdet för att förhindra dammspridning till
närliggande områden. Produktionsledaren [32] berättade under tiden
av rundvandringen att de har en heltidsanställd städare som enbart går
runt och dammsuger på projektet. Detta för att ta hand om
byggdammet och förhindra en bred dammspridning.

Ett komplext problem i projektet är källarplanet där det dels
genomfördes sprängningar och bilning av bergmaterial och dels
kontinuerlig transport av byggmaterial och avfall med hjälp av
dieselfordon. Detta orsakade problem som avgaser från fordonen och
en kraftig mängd byggdamm, dels från sprängning och bilning men
även att dammet virvlas upp på grund av körande fordon. En lösning
på problemet är att använda sig av den relativt nya tekniken Oxysan (se
kapitel 3.3.4 Oxysan) som rensar luften. Innan användningen av
Oxysan hade det enligt [32] varit en mindre bra arbetsmiljö på
källarplan där det var höga halter avgaser och byggdamm som gjorde
luften svår att andas samt gav en försvårad sikt. Utöver Oxysan
genomfördes emellanåt befuktning (Se kapitel 3.4.2 Befuktning) av
golvet i källaren för att inte byggdammet ska virvla upp i samma
utsträckning som då det är torrt.

Sammanfattningsvis

observerades

under

studiebesöket

att

byggområdet var mycket rent och att det generellt var ordning och reda
på byggarbetsplatsen.
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5.1.3 Högsätra
Projektet Högsätra hade ett allmänt dammproblem där en utmaning för
Högsätra var att pågående verksamhet fortskrider i samma byggnad
under produktionstiden. Ytterligare delar som försvårade är att
etableringen och produktionsområdet ligger i två separata delar i
vårdboendet, vilket leder till att yrkesarbetarna måste gå igenom
verksamheten för att byta om, äta lunch med mera.

Arbetsledningen var framförallt medveten om att byggdamm inte får
spridas till delar där vårdboendet var verksamt samt att det ställde krav
på en god renhållning i de stråk som byggarbetarna rörde sig i. För att
minimera spridningen av byggdamm till den pågående verksamheten
användes olika metoder, dels renhålldes tre
gånger om dagen det stråk som arbetarna
rörde sig i. Det fanns även utplacerade
mattor

vid

produktionsområdet,

ingångar

till

mattorna

liknade

dörrmattor, men med en klibbig yta för att
byggdamm och smuts från yrkesarbetarnas
skor skall fastna på mattan.
I produktionsområdet användes inplastning Figur 5.2 På Högsätra
delades boendeenheterna med
av delar i boendeenheterna, enligt Figur 5.2. en plastvägg för att
Detta för att kvarvarande möbler och delar förhindra dammspridning
till den del av boendeenheten
som inte skulle renoveras skulle utsättas för som inte skulle renoveras.
byggdamm.
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De arbetsmetoder som användes för att minska yrkesarbetarnas
exponering för byggdamm var dels inplastning (se kapitel 3.4.1
Inplastning) och dels skapande av ett undertryck för att koncentrera
byggdammet till källan och hindra att andra yrkesarbetare utsattes.

I övrigt var det enligt produktionsledaren [29]
inplanerat att hålla en gemensam städning av
produktionsområdet minst en gång i veckan
där

samtliga

yrkesarbetare

och

underentreprenörer skall bidra.

Arbetsmetoder och verktyg som påträffades
under

studiebesöket

var

bland

annat Figur 5.3 Sopborste på
Högsätra

användningen av sopborste enligt Figur 5.3

I korridoren på Högsätra kunde man tydligt
se på dörrarna till respektive boendeenhet att
byggdamm hade virvlats upp enligt Figur 5.4.
Avsaknaden

av

observerades

främst

dammsugartillsats
genom

mängden

trädamm kring de platser där kap och
klingsågar användes.

Figur 5.4 Dammig dörr
på Högsätra
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5.1.4 Fornbacken
På projektet Fornbacken har inte produktionsverksamheten pågått
speciellt länge, vilket försvårade situationen att upptäcka kvaliteter och
brister. Det som hade påbörjats var förebyggande åtgärder gällande
byggdamm. Detta visade sig när produktionsledaren [30] gick igenom
projektets introduktions Powerpoint där punkter gällande byggdamm
togs upp. Punkterna handlade bland annat om att vite kunde
förekomma om yrkesarbetarna inte skötte sig gällande städning.

Den produktion som hade påbörjats
var

saneringen

lägenheterna
rivningsarbeten

av

samt
på

asbest
en

i
del

källarplan.

Rivningsarbetet hade dock ingen
pågående aktivitet när vi var på
plats, men det såg riktigt rent och Figur 5.5 Examensarbetaren Andreas
Lundin samt produktionsledaren Riad
prydligt ut enligt Figur 5.5
Yousef står i källaren på Högsätra

5.2 Diskussion om studiebesöken
Studiebesöken

har

bidragit

till

att

examensarbetarna

fått

en

verklighetsbaserad bild av den aktuella situationen kring byggdamm
på Skanskas arbetsplatser. Studiebesöken har också visat att det kan
skilja mycket kring arbetsmiljöns kvalité på Skanskas arbetsplatser
beroende på arbetsledningens engagemang kring arbetsmiljö.

Att Nationalmuseet är ett mönsterprojekt och ett föredöme gällande
arbetsmiljöarbeten, fick sin förklaring när examensarbetarna upptäckte
att arbetsmiljö var en ledande fråga och att Skanska även hade fått krav
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från beställaren om byggdamm. Pyramiderna som examensarbetarna
ansåg som det studiebesök med högst byggdamm var ingen
överraskning. Då Pyramiderna var det projekt som studenterna ansågs
svårast gällande minimeringen av byggdamm. Minimeringen av
byggdamm

på

pyramiderna

skulle

få

positiva

resultat

om

arbetsledningen var mer tydlig mot yrkesarbetarna och ställde högre
krav gällande arbetsverktyg och utrustning. Arbetsmiljöutvecklare Paul
Lacker Svatos diskuterar tillsammans med Andreas Lundin förslag till
möjliga förbättringar i ett rum med för hög dammhalt på projektet
enligt Figur 5.1. Diskussionen resulterade i ett konstaterande av
bristande renhållning samt saknaden av påkopplad dammsugare på
klingsågen, något som troligtvis hade funnits där om yrkesarbetarna
hade större kunskap om byggdamm och dess negativa hälsorisker.

Under studiebesöken har det påträffats sopborstar vid flera tillfällen.
Sopborstning medför att byggdammet virvlas upp från marken och
därigenom utsätts den som använder sopborsten för onödig exponering
av byggdamm. Att istället använda en dammsugare är mer lämpligt
eftersom dammet kapslas in i dammsugaren och spridning förhindras.
Sopborstar bör därmed plockas bort från samtliga arbetsplatser för att
förhindra användningen.

Majoriteten av byggdamm skall upptas vid dammkällan så spridningen
vidare i rummet minimeras. Detta genom att tillsätta dammsugare på
samtliga bearbetningsmaskiner som har den möjligheten.
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5.3 Diskussion av intervjuresultat
Angående minimeringen av spridningen av byggdamm råder delade
tankegångar mellan yrkesarbetarna och tjänstemännen. Yrkesarbetarna
ser mer kortsiktiga lösningar, det vill säga att hålla rent efter sig på
arbetsplatsen och att alla använder lämplig utrustning för passande
arbetsmoment. Tjänstemännen tänker mer långsiktigt och förespråkar
planering av arbetsmomenten och hur viktigt det är med tydligheten
till yrkesarbetarna gällande skyddsutrustning och verktyg. En
kombination av yrkesarbetarnas kortsiktighet och tjänstemännens
långsiktighet är en bra kombination då båda parametrar är viktiga
faktorer till en minimerad dammspridning.
När frågan kommer upp om hur pass medvetna det känner sig
angående byggdammets risker säger sig nästan alla yrkesarbetare och
tjänstemän vara medvetna, men när en följdfråga ställs om de är
medvetna om sjukdomarna som kan uppkomma vid långvarig
exponering av byggdamm är de flesta omedvetna. Detta tyder på att de
känner till att byggdamm inte är hälsosamt, men att dem inte är fullt
medvetna om vad det egentligen kan innebära.
Arbetsmiljöutvecklarna Paulo Lacker Svatos och Soheyla Kaboli
nämnde vid respektive intervju att en av dem största arbetsmiljöfarorna
i byggbranschen är byggdamm och att det är ett problem som ständigt
återkommer när platsbesök genomförs.
Ett problem är att byggdamm anses som ett utbrett problem i
produktionen samtidigt som medvetenheten är låg kring efterföljderna
som dammet kan medföra. Att Skanskas medarbetare vistas i miljöer
som är negativa för hälsan men att dem inte är fullt medvetna med
riskerna som det innebär är någonting som måste förändras. Att öka
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medvetandet

för

dem

som

jobbar

i

produktionen

skulle

förhoppningsvis innebära att arbetet kring byggdamm skulle ske på ett
säkrare sätt och inte åsidosättas i den utsträckning det gör idag.

5.4 Diskussion om förbättringar av dammproblemet
Byggdamm är ett problem som måste tas i beaktning inom dagens
ROT-projekt eftersom dammet ger upphov till negativa hälsoeffekter
vid långvarig exponering. Att Skanskas arbetsmiljöarbete kring
byggdamm inte minimeras försvårar Skanskas mål om att uppnå noll
arbetsplatsolyckor. Skanska har en vision att alla medarbetare ska
kunna komma hem välmående och utan skador efter en arbetsdag.
Eftersom byggdamm kan resultera i negativa hälsoeffekter på lång sikt
är det lätt att det åsidosätts för mer plötsliga arbetsplatsolyckor.
Anledningen till att problemet kring byggdamm inte prioriterats är att
byggdamm inte har några allvarliga direkta negativa hälsoeffekter, till
skillnad från olyckor förorsakade av till exempel fall där konsekvensen
är direkt.

I ett större sammanhang är inte bara målen om noll arbetsplatsolyckor
som inte uppfylls; risken att Arbetsmiljöverkets författningssamling om
hygieniska gränsvärden överskrids är stor vilket är ett lagbrott.
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) är juridiskt bindande
därför är det något som Skanska måste uppfylla.

De arbetsmetoder och verktyg som finns idag är tillräckliga för att
skapa en god arbetsmiljö. Problemet är att arbetsmetoder och verktyg
oftast inte används tillsammans och kompletterar varandra. Ett
exempel är att yrkesarbetarna kan använda luftrenare men inte sköter
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renhållningen under tiden utan förlitar sig till luftrenaren. Den nya
luftrenaren Oxysan som rengör luften från byggdamm med hjälp av
joner är ett verktyg som enligt projektet på Nationalmuseum fungerar
utmärkt. Genom att den skapar en bra arbetsmiljö vid dammigt arbete
kommer den troligtvis bli ett betydelsefullt verktyg i framtiden. Dock är
inte

Oxysan

ett

dammproblemet

verktyg
utan

som

det

är

på

egen

viktigt

hand

att

kommer

komplettera

lösa
med

andningsskydd, lämpliga arbetsmetoder och andra verktyg. Ett förslag
för att skapa en bra arbetsmiljö inom ROT-projekt är att använda
Oxysan i kombination med andningsskydd. Samtidigt som kontinuerlig
renhållning sker för att ta tillvara på det byggdammet som samlas på
marken. Även dammsugartillsatser på verktyg ska användas för att få
ned dammspridningen.

Bygghälsan som tidigare informerat om byggdamm och dess risker
ledde till ett ökat medvetande i byggbranschen. Vid bygghälsans
nedläggning

åsidosattes

byggdammet

allteftersom

av

andra

arbetsmiljöfrågor. En ökad spridning av kunskap om byggdamm och
dess hälsoeffekter skulle förhoppningsvis generera i att byggdamm
uppmärksammas i större grad och därmed ett minskat problem.
Studenterna tror ett steg på vägen för Skanska kan vara att upprätta en
KIS. Detta eftersom KIS är en bra metod för att sprida information på
ett enkelt och pedagogiskt vis. En KIS är ett presentationsunderlag för
tjänstemännen vilket innebär att en KIS kan anpassas till projektens
förutsättningar.
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6 SLUTSATS
Spridningen av byggdamm i produktionen på Skanskas ROT-projekt
har verkligen visat sig vara ett problem som måste prioriteras. Utifrån
den analys som utförts på fyra av Skanskas arbetsplatser och det
intervjuer som genomförts har studenterna påfunnit stora brister. Dels
är kunskapen om byggdamm för låg bland Skanskas medarbetare, men
Skanskas planeringsarbete kring byggdamm kan även bli bättre.
En långvarig exponering av byggdamm från kvarts och trä genererar i
negativa hälsoeffekter och är de ämnen som studenterna under
examensarbetets gång kommit i kontakt med. Det finns dock andra
vanligt förekommande ämnen i ROT-projekt som exempelvis asbest,
men arbetet kring asbest är betydligt bättre kontra damm från kvarts
och trä. Detta för att medvetandet och kunskapen redan är stor om
asbest och hur pass farligt det är. Men omedvetenheten om de negativa
hälsoeffekter som kvartdamm och trädamm kan ge upphov till vid
långvarig exponering är stor. Det resulterar sedan i en bristfällig
användning av den skyddsutrustning och de verktyg som finns
tillgängliga.
Även renhållningen kan bli lidande på grund av en mindre bra
planering, där tidspress medför att byggdammet inte tas omhand och
istället sprids på bygget. En ökad användning av dammsugare i
produktionen och påkopplade dammsugartillsatser till maskiner är
faktorer som kan bidra till en mindre spridning av byggdammet. Att
kombinera andningsskydd med lämplig utrustning och arbetsmetod är
en bidragande del till en minimering av byggdamm och en bättre hälsa.
Det förbättringsförslag som examensarbetarna anser vara lämplig för
Skanska är att öka medvetenheten och kunskapen om byggdamm och
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dess negativa hälsoeffekter. Därför har projektet resulterat i en KIS som
förhoppningsvis resulterar i en ökad förståelse om byggdamm inom
ROT-projekt. KIS är en arbetsmetod som Skanska använder sig av för
att belysa och förebygga viktiga säkerhetsaspekter ute i produktionen.
Förhoppningarna är att tjänstemännen ska gå igenom denna med
yrkesarbetarna för att öka medvetenheten om byggdamm ute i
produktionen på Skanskas ROT-projekt.
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7 REKOMMENDATION
För att minska dammspridningen på Skanskas ROT-projekt ges
konkreta rekommendationer enligt följande lista:


Checklistan för Skydd och miljöronder ska ha en underrubrik för
Oxysan. För att implementera den nya tekniken inom Skanskas
ROT-projekt.



Den nyframtagna KISen ”Byggdamm” ska presenteras för
yrkesarbetarna.



Använd det underlag Skanska har och följ dessa, anpassa även
underlaget projektvis.



Använda dammsugare för en effektivare renhållning.



Komplettera arbetsverktyg, personlig skyddsutrustning och
arbetsmetoder med varandra.
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8 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER
Utifrån genomförandet av denna rapport har studenterna kommit på
intressanta förslag på studier för att vidareutveckla och effektivisera
metoder för minimering av byggdamm i produktionen.

Ett förslag är att genomföra mätningar på exponeringen av byggdamm
för olika arbetsmoment i produktion. Genom att pröva olika
arbetsmetoder och verktyg för de specifika arbetsmomenten under
tiden nya mätningar genomförs. Därigenom kan en kartläggning
genomföras av vilka arbetsmetoder och verktyg som är mest effektiv
för respektive arbetsmoment. Avslutningsvis upprätta en mall för detta
som kan användas i Skanskas produktion.

Andra förslaget är att utföra mätningar inom produktion för att
undersöka

och

kontrollera

om

Arbetsmiljöverkets

hygieniska

gränsvärden efterföljs. Men även kartlägga vilket arbetsmoment som
inom produktionen ger upphov till störst dammexponering.

Det tredje förslaget är att göra kontroller hur Skanskas tjänstemän följer
det punkter som finns på One Skanskas gällande byggdamm.
Exempelvis kontrollera hur punkterna efterlevs vid skyddsronder och
arbetsberedningar..
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BILAGOR
Bilaga 1 Underlag inför intervjuer


Tomas Lundin och Andreas Lundin, byggteknik sista läsåret på
Uppsala Universitet



Ex-jobb om byggdamm, vad krävs för att byggdamm ska tas mer
i beaktning



Intervju om ca 10-15 min som underlag för hur byggdamm
beaktas i nuläget



Är det okej att vi spelar in? Detta är bara för vår egen del



Vill ni vara anonym?

B1.1

Bilaga 2 Intervjufrågor Pyramiderna


Vad är din arbetsroll?



Är damm någonting du beaktar när du arbetar?



Bedömer du denna arbetsplats som en arbetsplats med hög
dammspridning?



Tänker du på människor i din omgivning när du genomför
arbeten som ger upphov till damm spridning?



Är du medveten om riskerna med att arbeta i dammiga miljöer?



Anser du att Skanska har informerat tillräckligt angående
damm?



Har ni tillgång till lämplig dammskyddsutrustning och verktyg?
Är det någon speciell utrustning du föredrar?



Känner du till Oxysan? Skulle det kännas bekvämt för dig att
använda Oxysan under ditt arbete?



B2.1

Har du något förslag för att minska dammspridningen?

Bilaga 3 Intervjufrågor Nationalmuseum


Vad är din arbetsroll?



Är damm någonting du beaktar när du arbetar?



Bedömer du denna arbetsplats som en arbetsplats med hög
dammspridning?



Tänker du på människor i din omgivning när du genomför
arbeten som ger upphov till damm spridning?



Är du medveten om riskerna med att arbeta i dammiga miljöer?



Anser du att Skanska har informerat tillräckligt angående
damm?



Har ni tillgång till lämplig dammskyddsutrustning och verktyg?
Är det någon speciell utrustning du föredrar?



Skulle det kännas bekvämt för dig att använda Oxysan under
ditt arbete?



Har du något förslag för att minska dammspridningen?

B3.1

Bilaga 4 Intervjufrågor Högsätra och Fornbacken


Vad är din arbetsroll?



Är du medveten om riskerna med att arbeta i dammiga miljöer?



Hur stor del av en genomsnittlig arbetsdag utsätts du för
byggdamm?
Är det någon yrkesgrupp som du tror utsätts i större
utsträckning?



Anser du att damm är någonting som beaktas i projektet?



Tror du att byggdamm åsidosätts för andra ”viktigare”
arbetsmiljöarbeten?



Hur ser det ut med arbetet kring damm idag?



Arbetar ni någonting med att förhindra dammspridningen
genom inplastning av arbetsytor eller dylikt?



Hur fungerar renhållningen? Städar YA, UE m.m. efter sig?



Tror

du

att

renhållningen

åsidosätts

pga.

tidspress

i

produktionen eller finns det några andra orsaker?


Finns det enligt dig någon brist i Skanskas sätt att arbeta kring
dammproblematiken? Kan någonting göras annorlunda?



Anser

du

att

Skanska

informerar

tillräckligt

angående

dammproblem och vad det finns för aktuell skyddsutrustning?


Vilken aktuell skyddsutrustning har ni i detta projekt?



Vad tror du krävs för att få bukt på byggdammet?
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Bilaga 5 Intervjufrågor Paul Lacker Svatos


Vad är din arbetsroll?



Är damm någonting du beaktar när du arbetar?



Vad anser du är problem med dammspridningen idag?



Vad tror du krävs för att minimera dammspridningen?



Vad tror du är bästa lösningen för att nå ut till alla berörda
Skanska medarbetare?
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Bilaga 6 Intervjufrågor Soheyla Kaboli


Berätta lite om din arbetsroll



Vad har du för bakgrund gällande byggdamm?



Hur

tror

du

medvetenheten

om

byggdamm

är

ute

i

produktionen?


Hur ser det ut med arbete kring byggdamm på arbetsplatser
idag?
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Vad tror du krävs för att minimera dammspridningen?

Bilaga 7 KIS Bakgrund

Bakgrund: I uppdrag av region Stockholm hus bostäder fick
studenterna

Tomas

Lundin

och

Andreas

Lundin

skriva

ett

examensarbete om byggdamm. Examensarbetarna kom bland annat
fram till att en KIS bör upprättas och visas för samtliga YA på Skanskas
ROT-projekt. Detta för att påminna om hur viktigt det är att minimera
spridningen av byggdamm.

Vi vill tacka Soheyla Kaboli och Mattias Lyderbäck på region hus väst
för deras support.
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Bilaga 8 KIS Varför?

Hälsoeffekter trädamm respektive kvartsdamm ger upphov till.
Trädamm: En hög exponering av trädamm kan leda till flertalet olika
negativa hälsoeffekter, beroende på vilken del av luftvägarna som
drabbas. Exponering av övre luftväg och näsa kan medföra rinnsnuva,
förkylning, irritation av ögon, nästäppa och en ökad produktion av
slem. Trädamm som når de nedre luftvägarna kan orsaka astma,
kronisk bronkit och cancer. Kronisk bronkit innebär hosta som uppstår
tre månader per år och inträffar två år i följd.
Kvartsdamm:

En

vanlig

biverkning

är

KOL

vilket

innebär

andningsproblem, hosta, viktnedgång och ökad infektionskänslighet i
luftvägarna. Det finns inte några läkemedel som botar sjukdomen och i
Sverige lider ca en halv miljon av KOL.
Silikos även kallas stendammslunga medverkar till en nedsatt
lungkapacitet och inträffar vanligtvis efter 10-30 år av exponering.
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Silikos förorsakas av kvartsdamm som når långt ner i lungorna och
sätter igen lungblåsorna, där själva utbytet av syre sker. Detta leder till
att lungans kapacitet att syresätta blodet försämras.
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Bilaga 9 KIS Vad?

Tidspress: Är tyvärr vanligt förekommande inom branschen. Det gäller
ändå att inte tumma på säkerheten angående byggdamm då säkerhet
alltid är högsta prioritet på Skanskas arbetsplatser.
Vid tidspress eller forcering är det vanligt att renhållningen åsidosätts
för att följa tidplanen men det är viktigt att renhållningen sköts för att
minimera dammspridningen.
Brist på kunskap: Kunskapen om byggdamm är låg inom branschen.
Bristfällig kunskap om de negativa hälsoeffekter som orsakas av
byggdamm och vilka arbetsmetoder/verktyg som är lämpligast för
respektive arbetssituation.
Lathet: Om du är lat och inte städar efter dig sprids byggdammet och
drabbar andra i din omgivning.
Dålig planering: Det är viktigt att genomföra arbetsberedningar för
arbeten
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som

ger

upphov

till

stor

dammbildning.

Bilaga 10 KIS Hur?

Hur minimerar vi spridningen av byggdamm?
Detta tas upp i två stycken,
Stycke ett handlar om rätt skyddsutrustning och verktyg.
Använd alltid andningsskydd där dammspridningen är hög men
komplitera alltid med ett lämpligt verktyg för att minimera
spridningen. Halvmask med P3 filter rekommenderas då P3 filter
reducerar ca 99,9% av byggdammet. Vid skäggväxt använd helmask då
skäggväxten ger en försämrad effekt.
Arbeten som ger en extremt hög dammspridning rekommenderas ett
andningsskydd med påkopplad andningsanordning som tillför ren luft
via annan luftkälla, tex via en tryckluftsflaska.
Det finns olika typer av luftrenare, bland annat dem som rensar luften
genom filter och därefter sänder ut ren luft och de luftrenare dom renar
luften i luften med hjälp av positivt och negativt laddade joner.
Luftrenare (dammfällor eller dammråttor) är filterbaserade renare som
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renar luft genom ett HEPA-filter. Dammfällor fungerar bäst i
undertryck, därför är det viktigt att hålla fönster och ytterdörrar
stängda. Tänk också på att rensa/byta filter med jämna mellanrum.
Luftrenare som renar luften med joner kallas OxySan. Genom att sända
ut positivt och negativt laddade joner i luften så binds dammet till
jonerna, blir tunga och faller till marken och kan därefter dammsugas
upp med jämna mellanrum.
Viktigt att tänka på är att dammsugning sker kontinuerligt då
Oxysanens verkningseffekt upphör ca 2 timmar efter avstängning.
Dammsugartillsatts på olika verktyg har fördelen att största mängden
av byggdammet tas upp direkt i dammsugaren. Använd därför alltid
en dammsugare om möjligheten finns, men komplettera gärna med ett
andningsskydd för din egen hälsas skull.
Stycke två
Inplastning ska helst användas vid arbeten där det produceras mycket
byggdamm som exempelvis rivningsarbeten. Genom att plasta in en
dörrpost till ett arbetsområde minimeras risken för att dammet ska
sprida sig vidare till andra delar av byggarbetsplatsen. Om en
luftrenare ansluts till inplastningen i dörrposten bildas ett undertryck i
arbetszonen och bidrar till att dammet inte sprids utanför zonen.
När det gäller renhållning är det viktigt att renhålla i så stor
utsträckning som möjligt för att förhindra att dammet utbreder sig på
arbetsplatsen. Genom att städa efter varje avslutat moment bidrar det
till en bättre och trevligare arbetsmiljö. Lämna alltid rummet som du
själv skulle vilja ha det. En annan viktig sak att tänka på är att inte
använda sopborste. Sopborsten virvlar upp byggdammet och leder till
att den som städar exponeras för stora mängder damm. Dammsugare
ska
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alltid

användas

vid

renhållning

av

byggdamm.

Befuktning förekommer ofta i bostadsproduktion under betongarbeten.
Det gäller att vara uppmärksam att ingen el-installation finns i närheten
eller något organiskt material.
Ibland kan det vara lämpligt att ventilera ut byggdammet och få in ny
fräsch luft till byggarbetsplatsen. Tänk på att detta försämrar
luftrenarens effekt. Det gäller dock att inte ventilera ut för mycket
byggdamm då passerande utanför arbetsplatsen eller grannar kan
störas.
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Bilaga 11 KIS Några saker att tänka på
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Bilaga 12 KIS Diskussion
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