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Sammanfattning
I väg- och anläggningsprojekt förekommer många arbetsmoment där kvartshaltigt damm bildas
eftersom kvarts ingår i de vanligaste förekommande bergarterna i Sverige. Alla arbetsmoment där
sand, sten, cement och betong hanteras innebär risk för kvartsexponering.
Kvartsföreskriften öppnar upp för användning av så kallade referensmätningar som underlag för
exponeringsbedömningar. En förutsättning för att kunna använda referensmätningar som
underlag är att förhållandena är likvärdiga mellan arbetsplatsen som vill använda
referensmätningarna och den arbetsplats där referensmätningar gjorts. Faktorer som
kvartsinnehåll i dammet, arbetsmetoder och arbetsutrustning, hur länge dammande arbete pågår,
ventilationsförhållanden o.s.v. har betydelse för om arbetsplatserna kan bedömas vara likvärdiga.
Förstudien har visat att det finns flera mätningar på flera olika arbetsmoment som skulle kunna
användas som referensmätningar. Likafullt så finns det för få eller så saknas det helt mätningar
som skulle kunna användas som referensmätningar för en del arbetsmoment. Arbete i kontrollrum
och hytt med stängda fönster och dörrar samt med en fungerande luftrening ger en låg exponering
för kvarts. Det finns många mätningar av arbetsmomentet vilket gör att det kan användas som
referensmätning. Andra arbetsmoment så som läggning och sågning/kapning av mark- och
kantsten visar från stor risk till viss risk och rekommendationerna är att andningsskydd ska
användas. Även mätningar från dessa arbetsmoment kan användas som referensmätningar.
Det finns områden där en närmare studie av hur arbetsmomentet utförs och om det finns olika sätt
att utföra arbete behövs. Ett sådant arbetsmoment / område är losshållning dvs. borrning i berg,
laddning, sprängning och manuellt arbete utomhus. Där förekommer det mätningar som med god
marginal ligger under gällande gränsvärde medan andra mätningar visar en förhöjd halt på 12 till
50 % av gränsvärdet och slutligen finns det mätningar som ligger över gränsvärdet.
Flera åtgärder genomförs idag för att minska exponeringen för hälsoskadligt damm. Det saknas
dock exponeringsmätningar för kvartsdamm för en stor del av de dammande arbetsmoment som
utförs. Det är därför inte klarlagt om åtgärderna är tillräckliga och vilka exponeringsnivåer av
kvarts man idag ligger på inom väg och anläggning. Det behövs därför mätningar för att klargöra
exponeringsnivåer som är ett viktigt underlag för att kunna genomföra riskbedömningar och
säkerställa att genomförda åtgärder har avsedd effekt.
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1

Bakgrund

1.1

Kvarts vid väg och anläggningsarbeten

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:2 Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket
2015) som trädde i kraft 2015, ligger fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömning och
förebyggande åtgärder. Det tidigare kravet på obligatoriska periodiska mätningar på arbetsplatsen
av anställdas exponering för kvarts är borttaget. Nu gäller att arbetsgivaren ska göra egna
mätningar om det behövs för att göra riskbedömningar och kunna välja rätt skyddsåtgärder.
Inom väg- och anläggningsverksamhet förekommer många arbetsmoment där kvartshaltigt damm
bildas. Att exponeras för kvarts innebär risk för silikos och ökad risk för flera allvarliga
lungsjukdomar som cancer och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) men också för hjärt-, kärloch reumatiska sjukdomar. Väg- och anläggningsarbetare är en yrkesgrupp som löper stor risk att
exponeras för kvarts. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete med fokus på att skapa goda
arbetsmiljöer där kvartshalten hålls under kontroll är därför av stor vikt. I arbetsmiljöarbetet ingår
att identifiera de risker för hög kvartsexponering som förekommer och att vidta åtgärder som
effektivt minskar exponeringen till acceptabla nivåer, väl under gällande gränsvärde för kvarts.

1.2

Referensmätningar

Kvartsföreskriften (Arbetsmiljöverket 2015) öppnar upp för användning av så kallade
referensmätningar som underlag för bedömning av exponering och beslut om åtgärder.
Referensmätningar är en serie exponeringsmätningar utförda under en viss typ av arbete och
under väl dokumenterade förhållanden. Förutsättningarna för att referensmätningar ska kunna
användas som underlag i riskbedömningen och vid val av åtgärder är att:



förhållandena är likvärdiga mellan det egna arbetsstället och den plats och de förhållanden
under vilka referensmätningar gjorts och
en tydlig dokumentation, som redovisar de likvärdiga förhållandena, finns tillgänglig på
det arbetsställe där man hänvisar till referensmätningar.

Likvärdiga förhållanden förutsätter att till exempel arbetsmetoder, maskinell utrustning och
väderförhållanden (regn/torrt respektive vindförhållanden) överensstämmer i stor utsträckning.
Branschorganisationer eller flera företag inom samma typ av verksamhet kan gemensamt ta fram
referensmätningar.
Denna rapport beskriver hur referensmätningar har utvecklats för väg- och anläggningsarbeten
och referensmätningar har sammanställts för några av de vanligaste och mest dammande
arbetsuppgifterna vid denna typ av verksamhet. Som underlag för referensmätningarna har vi
analyserat kvartsexponeringen vid olika arbetsmoment och effekten av olika åtgärder. För de
referensmätningar som föreslås, redovisas vilka förutsättningar som krävs för att
referensmätningarna ska kunna användas.
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1.3

Arbetsmoment med kvartsexponering

Alla arbetsmoment där sten, betong och cementprodukter bearbetas eller där dammande material
av sten eller betong hanteras innebär risk för kvartsexponering. Bland annat kan höga halter
kvartsdamm förekomma vid:
•

Losshållning – Borrning

•

Arbete vid mobil krossanläggning

•

Arbete med krossat material vid anläggning av grunder

•

Arbete med krossat material i ledningsschakter

•

Arbete med krossat material vid anläggning av vägar

•

Vibrering av krossat material med vibrationsplatta

•

Plattsättning/Stensättning inklusive kapning

•

Håltagning betong utomhus

•

Asfaltsfräsning

Även andra arbetstagare som befinner sig på arbetsplatsen och inte själva utför ovan angivna
arbetsmoment kan under vissa förutsättningar riskera att exponerad för kvartdamm.
Detta projekt har initierats av och delfinansierats av Skanska Sverige AB. Stiftelsen IVL har också
bidragit till finansieringen av projektet.

2

Syfte och mål

Detta projekt är en förstudie med det långsiktiga målet att minska exponeringen för kvarts vid
arbete med väg och anläggning. Målet för förstudien är att ta fram ett underlag för ett bredare
projekt om referensmätningar inom väg och anläggning. Referensmätningarna ska uppfylla kraven
i AFS 2015:2 vilket innebär att det tydligt ska framgå under vilka förhållanden mätningarna gäller,
exempelvis vilka åtgärder som ska användas.
Referensmätningarna ska kunna användas för exponeringsbedömning vid väg- och
anläggningsarbeten och ska framförallt användas för att bedöma vilka åtgärder som behövs för att
exponeringen för kvarts ska vara så låg att den ligger under det hygieniska gränsvärdet för kvarts.
Riskbedömningen ska också visa vid vilka arbetsmoment som risken är stor för överskridande av
gränsvärdet för kvartsdamm. Vid dessa arbetsmoment behöver andningsskydd användas – även
om flera åtgärder har vidtagits. Resultatet ska också användas för att bedöma kvartsexponeringen
för de arbetstagare som själva inte bidrar till uppkomst och spridning av damm och som arbetar
med andra arbetsuppgifter vid väg- och anläggningsarbetsplatsen, men i närheten av dammande
arbetsmoment.
Ambitionen är att i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts (Arbetsmiljöverket
2015) i första hand åtgärda exponeringen vid källan, genom ventilation och avskärmningar etc. och
i sista hand använda personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd.
För att uppnå syftet, har vi även analyserat och diskuterar vad referensmätningar är och vilka
faktorer som har betydelse för och påverkar referensmätningar. Det är viktigt att förstå hur
referensmätningar kan användas, vilka krav som finns på dem liksom möjligheter och
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begränsningar med dem. Denna analys och diskussion redovisas inledningsvis i resultatavsnittet
nedan. Analysen bygger vidare på liknande analyser som gjorts inom tidigare projekt om
referensmätningar (Antonsson, Sahlberg et al. 2016, Antonsson and Sahlberg 2019) och har
anpassats efter de förutsättningar som gäller vid väg- och anläggningsarbeten.

3

Hälsopåverkan av kvarts

Bergartstyperna gnejs och granit är vanliga i Sverige och byggs främst upp av kvarts som är
kristallin kiseldioxid (SiO2). Kiseldioxid förekommer också i en så kallad amorf form, men amorf
kiseldioxid har inte samma allvarliga hälsoeffekter som kristallin kvarts.
Damm från bearbetning och hantering av sand-, berg- och stenmaterial innehåller små, så kallade
respirabla kvartspartiklar. Vid inandning kan respirabla partiklar tränga ända ner i lungblåsorna.
Partiklar som avsätts i lungblåsorna kapslas in, vilket leder till inflammation och ärrbildning i
lungvävnaden, dvs. silikos (stendammslunga), som är en obotlig sjukdom. Inandning av
kvartshaltigt damm kan också ge upphov till pneumokoniosis (dammlunga) och till KOL (kroniskt
obstruktiv lungsjukdom), som är en obotlig sjukdom där det gradvis blir allt svårare att andas.
Exponering för kvarts kan även ge cancer (WHO 2000).
Silikos leder, liksom KOL, i ett senare skede till nedsatt lungfunktion och ökad belastning på hjärtkärlsystemet. Det allra tidigaste stadiet i sjukdomen är svårt att upptäcka, även på röntgen. I regel
uppträder silikos först 10–30 år efter det att exponeringen för kvartsdamm började. Under de
senaste tio åren har årligen 5–10 personer i Sverige avlidit i silikos. De senaste åren har antalet
dödsfall minskat något, se figur 1. De flesta har varit äldre än 65 år (Socialstyrelsen 2013).
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Figur 1. Dödsorsaksstatistik, Antal döda, J62 Pneumokonios (dammlunga) orsakad av damm
innehållande kisel, Riket, Ålder: 0–85+, Båda könen. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 201908-16
De som redan har silikos löper dessutom ökad risk att få cancer. Dödligheten i silikos är starkt
exponeringsrelaterad (McDonald, McDonald et al. 2005). Kvartsexponering har också kopplats till
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ökad risk för andra typer av hälsoeffekter, så som hjärtinfarkt, njursjukdom, TBC, reumatoid artrit
och liknande sjukdomar (Montelius J 2013, SBU 2017).

4

Gällande föreskrifter och
gränsvärden

Arbetsmiljöverket har utfärdat föreskrifter för arbeten där man kan utsättas för damm som
innehåller kvarts, AFS 2015:2 Kvarts – stendamm i arbetsmiljön. I föreskrifterna finns även krav på
medicinska kontroller för arbetstagare.
Arbetsmiljöverket har också tidigare beslutat om ett hygieniskt gränsvärde för respirabelt
kvartsdamm. Ett hygieniskt gränsvärde är den högsta godtagbara genomsnittshalt av en
luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde. Gränsvärdet är ett
nivågränsvärde, NGV, dvs. att det gäller för exponering under en arbetsdag, normalt 8 timmar.
Det svenska hygieniska gränsvärdet för respirabelt kvartsdamm gäller sedan år 1996 och är 0,1
mg/m³. I föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (2018:1) har kvarts fått C-märkning vilket är en
varning för kvartsens cancerframkallande egenskaper. IARC (International Agency for Research on
Cancer) klassade 1997 kristallin kvarts i grupp 1 dvs. cancerframkallande på människa. Tidigare
var kvarts klassad av IARC i grupp 2A, dvs. troligen cancerframkallande på människa (Högberg
2011, Montelius J 2013).
I Arbetsmiljöverket remiss med förslag till nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden 2017
föreslogs att gränsvärdet för kvarts skulle halveras till 0,05 mg/m3. Efter omfattande synpunkter
från flera remissinstanser blev beslutet att inte sänka gränsvärdet för kvarts. Ur ett
yrkesmedicinskt perspektiv anses det befogat att sänka gränsvärdet och läkare vid de arbets- och
miljömedicinska klinikerna anser t.o.m. att en sänkning till ¼-del av dagens gränsvärde är
hälsomässigt motiverat.
Kvarts förekommer normalt sett tillsammans med och i annat damm. I damm från exempelvis
bergarter, cement och betong utgör kvarts en del av dammet. Resterande damm är vanligtvis
oorganiskt och för det oorganiska dammet finns ett nivågränsvärde för inhalerbart damm på 5
mg/m³ och för respirabelt damm är nivågränsvärdet 2,5 mg/m³ (Arbetsmiljöverket 2018)
Ett EU-gränsvärde för kvarts beslutades 2017 (2017) och träder i kraft 17e jan 2020. EU-gränsvärdet
ligger på samma nivå som dagens svenska gränsvärde för respirabel kvarts, dvs. 0,1 mg/m3. EU
kommissionen vill förbättra arbetstagarnas skydd mot cancerframkallande kemikalier. Cancer är
den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU och står för 53 % av alla arbetsrelaterade
dödsfall och utgör därför den största hälsorisken för EU:s arbetstagare (EuropeanCommission
2016).
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5

Referensmätningar

5.1

Faktorer som påverkar kvartshalten

En förutsättning för att kunna använda referensmätningar som underlag för exponerings- och
riskbedömning är att förhållandena är likvärdiga mellan arbetsplatsen som vill använda
referensmätningarna och den arbetsplats där referensmätningar gjorts. För att kunna utveckla och
använda referensmätningar, krävs därför en god förståelse för vad ”likvärdiga förhållanden”
innebär och vad som påverkar exponeringen för kvarts. Några av de faktorer som har störst
påverkan på exponeringen har publicerats i tidigare IVL-rapporter (Antonsson, Sahlberg et al.
2016, Antonsson and Sahlberg 2019). En sammanfattning listas nedan:











Vilket arbete (arbetsmoment) som utförs och vilken utrustning som används.
o Arbetsmoment som innebär hantering eller bearbetning av dammande material
gör att dammhalterna i luften ökar.
Väderförhållanden. Väg- och anläggningsarbeten utförs ofta utomhus.
o Blåser det kraftigt, späds dammet ut. Är det torrt ute, kan blåsten också virvla upp
damm. Blåst kan alltså göra att dammhalterna både sänks och ökar.
o Var man vistas i förhållande till dammkällor. Står man i vindriktning från något
som dammar kan man exponeras för höga halter.
o Är marken våt eller regnar det? Regn och fukt binder damm, vilket gör att halterna
i luften blir lägre.
Vilket material som hanteras.
o Sten och grus som tvättats innehåller inte så mycket fina (respirabla)partiklar och
halten respirabel kvarts blir därför sannolikt inte särskilt hög
Vem som utför arbetet. Människor är olika och arbetar på olika sätt.
Vilken ventilation som finns och hur den är anordnad och i vilket skick den är. Ventilation
kan förekomma vid vissa arbetsmoment inom väg och anläggning, exempelvis och
borrning och kapning av marksten och kantsten
o Integrerade utsug i maskiner kan vara mycket effektiva. Är filtret igensatt minskar
flödet och utsuget blir inte alls lika effektivt.
o Punktutsug kan vara effektiva, om de placeras nära föroreningskällan (högst 3 dm
ifrån och i luftföroreningarnas rörelseriktning). Placeras de en bit ifrån källan, har
punktutsug knappast någon effekt alls.
Hur hög kvartshalten är i det damm som alstras. Kvartshalten varierar från cirka 1 % upp
till cirka 20 %.
o Om kvartshalten är så hög som 20 %, överskrids kvartsgränsvärdet även om
dammhalten är låg och kanske så låg att man inte ens upplever det som dammigt.
o Om referensmätningar är gjorda på en arbetsplats med enbart 1 % kvarts i det
luftburna dammet, kan sådana referensmätningar inte användas rakt av för att
bedöma kvartsexponeringen på en arbetsplats med 20 % kvarts i dammet.
o Normalt sett har man inte kontroll på hur hög kvartshalten i dammet är och det är
vanligt att kvartshalten varierar mycket exempelvis beroende på vad som
bearbetas men också mellan olika dagar.
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5.2

Möjligheter med referensmätningar

Idén med referensmätningar är att de ska underlätta och snabba på riskbedömningar.
Arbetsplatser inom väg och anläggning är stadda i ständig förändring vilket också innebär att
kvartsexponeringen förändras vartefter arbetet fortskrider och vissa arbetsuppgifter avslutas och
andra påbörjas. Det går naturligtvis att mäta anställdas exponering för kvarts, men vanligtvis får
man mätresultatet först efter några veckor och då kan arbetsplatsen ha förändrats så mycket att
man har svårt att dra nytta av mätresultaten, i alla fall på den arbetsplats där mätningarna gjordes.
Mätningar av anställdas exponering för kvarts kräver planering och resurser i form av kunnig
personal som kan mäta och pengar för att täcka kostnaden för mätning och analyser. Om det går
att använda mätningar gjorda under likartade förhållanden på andra liknande arbetsplatser, kan
man minska kostnaden väsentligt, samtidigt som riskbedömningen kan göras snabbare och, i bästa
fall, av företagets egen personal.
När referensmätningar fungerar väl, möjliggör de att effektiva förebyggande åtgärder vidtas så att
anställda inte exponeras för halter över gränsvärdet.

5.3

Risker

Det finns också risker förknippade med referensmätningar. Riskerna handlar främst om risken att
överskatta eller underskatta exponeringar för kvarts. Över- respektive underskattning av halten
förekommer bl.a. i de fall då man inte har tillräckligt bra kontroll på att förhållandena är
likvärdiga, se avsnitt 4.1 ovan och 4.4 nedan.
Om exponeringen för kvarts underskattas, riskerar anställda att exponeras för höga halter utan att
vara medvetna om risken och behovet av att vidta skyddsåtgärder. Det innebär att risken för att
drabbas av sjukdomar orsakade av kvarts ökar, i synnerhet med tanke på att hälsoeffekterna av
kvarts normalt uppkommer först efter lång tid, ibland flera decennier efter exponering påbörjats.
Om exponeringen överskattas, riskerar man att vidta åtgärder i onödan, trots att de inte behövs.
Onödiga åtgärder kan dels innebära onödiga kostnader, men kan också innebära t.ex. att anställda
måste arbeta med andningsskydd, trots att det inte behövs. Det är obekvämt att använda
andningsskydd, varför andningsskydd är en sistahandsåtgärd.

5.4

”Likvärdiga förhållanden”

Som framgår av exemplen ovan kan kvartsexponeringen påverkas av många olika faktorer, vilket
kan leda till både över- och underskattning av halten. Referensmätningar ska vara gjorda under
likvärdiga förhållanden. Exempel på vad som kan ligga i begreppet ”likvärdiga förhållanden” är:





Arbetsuppgifterna ska vara likvärdiga.
Åtgärderna ska vara likvärdiga
Förhållandena på arbetsplatsen ska vara likvärdiga.
Kvartshalten i dammet ska vara likvärdig.

11

Rapport B 2405  Förstudie: Referensmätningar för kvartsexponeringar inom väg- och anläggningsprojekt

Utöver likvärdiga förhållanden, behöver det också finnas tillräckligt många mätningar för att säkra
slutsatser ska kunna dras. Enstaka mätningar vid ett arbetsmoment och under givna förhållanden
räcker normalt sett inte för att mätningen ska kunna användas som referensmätningar. Normalt
sett finns en stor variation i damm- och kvartshalter, beroende dels på de faktorer som beskrivits
ovan, dels på andra faktorer, exempelvis att verksamheten kan vara mer eller mindre intensiv eller
att det kan vara mer eller mindre fuktigt, vilket kan ha betydelse för damningen.

5.5

Slutsats

Sammantaget har många faktorer betydelse för kvartsexponeringen och det är i praktiken
sannolikt omöjligt att ha kontroll på alla dessa faktorer. Frågan är hur man ska förhålla sig till alla
dessa faktorer och hur man ska arbeta med och använda referensmätningar.
En viktig utgångspunkt är att när man använder referensmätningar är det viktigt att förstå att
referensmätningar ska användas med försiktighet och att man behöver ha kontroll på de faktorer
som har störst betydelse för exponeringen. Om man inte kan ha kontroll på detta, behöver man
tillämpa en försiktighetsprincip, så att man inte riskerar att ge rekommendationer som innebär att
anställda exponeras för halter över gränsvärdet.
I denna rapport och i utvecklingen av referensmätningar för väg- och anläggningsarbeten har vi
utgått från följande:



När referensmätningar används, får det inte finnas risk för att anställda exponeras för
halter över gränsvärdet, när referensmätningar visar att halterna ligger under gränsvärdet.
Om det finns risk för att gränsvärdet överskrids, är det säkrast att vidta åtgärder för att
minska exponeringen, även om risken för gränsvärdesöverskridande är liten.

Man kan sammanfatta detta med att vi valt att använda både hängslen och livrem, för att inte
anställda ska riskera att exponeras för halter över gränsvärdet. I praktiken innebär det att man i de
allra flesta fall sannolikt med god marginal ligger under kvartsgränsvärdet. Det kan innebära extra
kostnader för åtgärder som kanske inte är nödvändiga. Dessa extra kostnader för åtgärder kan
vägas mot:



Kostnaden för att mäta anställdas kvartsexponering.
De hälsovinster som kan uppnås genom att kvartsexponeringen med god marginal hålls
under gällande kvartsgränsvärde. Behovet av att sänka gränsvärdet för kvarts till ¼-del
dvs. 0,025 mg/m3 har förts fram av läkare vid arbets- och miljömedicinska kliniker. Under
våren 2018 föreslog Arbetsmiljöverket en sänkning till 0,05 mg/m3, men beslutade sedan att
inte sänka gränsvärdet. Förslagen om sänkningar motiveras av de hälsoeffekter som kan
uppkomma vid halter under dagens gränsvärde. Sänkning av gränsvärdet för kvarts har
även diskuterats inom EU.
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6

Metoder

6.1

Strategi

Målet har varit att ta fram referensmätningar för väg- och anläggningsarbeten, vilket innefattar
flera olika arbetsmoment, användning av olika typer av verktyg och maskiner och
arbetsuppgifterna som kan variera under arbetsdagen. Även förutsättningarna för arbetet kan
variera mycket, exempelvis väderförhållanden men också stora arbetsplatser där arbetet pågår
under lång tid och mer eller mindre permanenta åtgärder kan vidtas eller tillfälliga arbetsplatser
där arbetet pågår under kort tid, från timmar till dagar.
Denna stora variation i väg- och anläggningsarbete har varit en stor utmaning i detta projekt. Vi
har hanterat den genom att fokusera på olika arbetsmoment i kombination med förutsättningar vid
dessa arbeten i form av väder och olika typer av åtgärder, ibland även olika typer av verktyg samt
andra förutsättningar av betydelse för kvartsexponeringen som förekomst av andra närliggande
källor som kan bidra till exponeringen för kvarts.
Att använda referensmätningarna innebär att man kontrollerar att arbetsuppgifterna och
arbetsplatserna är likartade och att de åtgärder som referensmätningarna bygger på tillämpas på
arbetsplatsen. Om åtgärderna inte tillämpas, kan referensmätningarna inte användas för
exponeringsbedömning.
Mot denna bakgrund valde vi att lägga upp projektarbetet enligt nedanstående;
1.

2.
3.
4.
5.

Mätrapporter om exponering för kvarts vid väg- och anläggningsarbete har samlats in från
framför allt de stora byggindustrier som initierat detta projekt och som ingår i projektets
referensgrupp, Skanska Sverige AB, JM AB, NCC Sverige AB, Peab AB, Veidekke
Entreprenad AB och Svevia. Rapporterna har sorterats efter arbetsuppgifter och för varje
mätning har tillgänglig information om arbetsuppgifter och åtgärder sammanställts. I de
fall både damm- och kvartshalt har mätts, har vi även beräknat andelen kvarts i det
respirabla dammet. Speciellt fokus låg på att beskriva arbetsmoment och åtgärder för varje
mätning.
Mätningar tillgängliga i litteraturen har sammanställts på likartat sätt som företagens
mätningar och kompletterar företagens mätrapporter.
Diskussion om hur kriterierna för referensmätningarna kan utformas har förts med
projektets referensgrupp.
En sammanställning och analys har gjorts av insamlade mätningar för att utvärdera i
vilken utsträckning de kan användas som referensmätningar.
Preliminära slutsatser om referensmätningar samt identifiering av kunskapsluckor (dvs.
arbetsmoment med otillräckligt underlag från tidigare mätningar) har gjorts.

Sammantaget ger sammanställningen och analysen en översikt över kvartsexponeringen vid olika
arbetsmoment och arbetsuppgifter. För vissa arbetsuppgifter är dessa mätningar tillräckliga för att
dra slutsatsen att exponeringarna är höga respektive låga, men för flera arbetsuppgifter är
underlaget fortfarande otillräckligt för att kunna dra slutsatser.
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6.2

Analys av mätningarna

Vid analysen av referensmätningarna har vi valt att använda följande metodik:
1.
2.

3.

Mätningarna har sammanställts per arbetsmoment och har sedan delats upp efter vilka
åtgärder som fanns vid respektive mätning.
Om mätningar vid ett arbetsmoment och en specifik åtgärd (alternativt ingen åtgärd
vidtagen för att minska kvartsexponeringen) överskrider nivågränsvärdet för kvarts har vi
dragit slutsatsen att det finns risk för överskridande av gränsvärdet. I dessa fall
rekommenderas att annan åtgärd som visat sig vara effektiv alternativt andningsskydd
alltid ska användas vid arbetsmomentet.
Vi har valt att inte göra några kvantitativa statistiska analyser, eftersom gränsvärdet är ett
absolut gränsvärde som inte ska överskridas. Om mätningarna visar att gränsvärdet kan
överskridas även om medelvärdet för mätningarna vid arbetsmomentet ligger under
gränsvärdet så finns risk för otillåtna överskridanden av gränsvärdet. För att
referensmätningar ska vara användbara får de inte användas på ett sådant sätt att man tror
att halterna ligger under gränsvärdet när gränsvärdet ibland kan överskridas.
Om flera mätningar visar att halterna ligger under gränsvärdet, görs en bedömning av om
marginalen till gränsvärdet är tillräcklig. I de flesta fall är antalet mätningar begränsat
(oftast <10), varför vi har valt att dra slutsatsen att gränsvärdet inte överskrids om alla
halter (för arbetsmomentet i kombination med en viss åtgärd) ligger under halva
gränsvärdet. Om det endast finns ett fåtal mätningar per arbetsmoment/åtgärd (<5) har vi
dragit slutsatsen att antalet mätningar är för litet för att kunna dra slutsatser.

Observera!

Resultatet av denna analysmetodik är att vi med god säkerhet kan säga att om
rekommendationerna om åtgärder följs, så kommer exponeringen för kvarts vid väg- och
anläggningsarbeten att ligga under gränsvärdet.
I en del fall kan denna analysmetodik innebära att åtgärder vidtas som kanske inte är
nödvändiga. Det gäller särskilt när det förekommer få och kortvariga dammande arbetsmoment
under en arbetsdag. Det kan också förekomma att de åtgärder (exempelvis bevattning) som
används är mer effektiva än de åtgärder som fanns på plats vid tidigare mätningar. I dessa fall
är det möjligt att exponeringen kan hållas under gränsvärdet, men så länge mätningar saknas
som verifierar detta så utgår vi endast från befintliga mätningar.
En fördel med detta arbetssätt är att rekommendationerna om hur man ska arbeta vid olika
arbetsmoment blir generella, dvs. vi rekommenderar att de alltid tillämpas. Det underlättar,
eftersom man i varje enskilt fall inte behöver göra en komplicerad riskbedömning för att avgöra
om vissa åtgärder behövs eller inte.
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7

Resultat och diskussion:
Referensmätningar

7.1

Arbetsmoment med kvartsexponering

Arbetsmomenten är indelade i tre huvudkategorier:
1.
2.
3.
4.

Arbete i hytt vid dammalstrande arbeten.
Arbete inomhus i kontrollrum, kontor och labb.
Arbete utomhus vid dammalstrande arbeten.
Damm från angränsande aktiviteter, t.ex. körning på torr grusväg.

Arbete i hytt innefattar olika arbetsmoment, t.ex.






Borrning i berg.
Hantering och utläggning av makadam och grus.
Lastning och tippning av grus och sprängsten.
Packning, vibrering och kompaktering.
Schaktningsarbete, grävning.

De åtgärder som vidtas för att minimera kvartsexponeringen är att arbeta med fönster och dörrar
till hytten stängda. Hytten är vanligtvis också försedd med luftkonditionering och filter för
tilluften för att den luft som tillförs ska vara ren. Tilluftsfiltret ska bytas regelbundet
Arbete inomhus innefattar olika arbetsmoment, t.ex.






Krossmaskinist
Asfaltsverksoperatör
Betongblandaroperatör
Kontorsarbete (arbetsledning).
Analysarbete i laboratorium.

De åtgärder som vidtas för att minimera kvartsexponeringen är att arbeta med fönster och dörrar
till kontrollrum och kontor stängda. Byggnaderna är vanligtvis försedda med
ventilationsanläggning och filter för tilluften ska bytas regelbundet. Luftkonditionering kan
behövas för att det ska gå att hålla dörrar och fönster stängda sommartid. Städning är viktig för att
hålla innemiljön ren och fri från damm.
Arbete utomhus innefattar också olika arbetsmoment som görs manuellt och m.h.a. olika verktyg
och maskiner, t.ex.






Arbete i schakt i samband med rörläggning, kabel, ledningar etc., skyddsfyllning med
krossat material.
Asfaltfräsning
Håltagning i betong utomhus, i schakt eller på mark.
Sprängning
Losshållning dvs. borrning i berg, laddning.

15

Rapport B 2405  Förstudie: Referensmätningar för kvartsexponeringar inom väg- och anläggningsprojekt

Läggning av mark- och kantsten samt Såga/kapa mark- och kantsten (betong eller sten).
Renblåsning (med tryckluft) av berg från sand, damm och grus, före borrning.
Skrotning av berg.
Utläggning, avvägning, packning, och vibrering av krossat material.
o Husgrunder
o Vägar
 Underhåll m.m. av stenkrossar.
Åtgärder som minskar dammexponeringen är t.ex. att arbeta med tvättat eller fuktigt krossmaterial
och att vattenbegjuta.





Arbete intill dammande aktiviteter omfattar t.ex.




Fordonstrafik på angränsande grusvägar och andra vägar med sand och grus.
Lastning och tippning av grus.
Lastning av krossat material efter sprängning.

Åtgärder som minskar spridningen av damm är t.ex. att befukta eller använda dammbindande
medel. Referensmätningarna bygger på ovanstående indelning av arbetsmomenten.

7.2

Referensmätningar för olika
arbetsmoment

I tabell 1 finns en översikt över vanliga arbetsuppgifter inom väg och anläggning som kan sprida
kvartshaltigt damm och slutsatserna från referensmätningar, som presenteras mer detaljerat i
Bilaga 1. För en del av arbetsuppgifterna finns det tillräckligt många mätningar för att kunna dra
slutsatser om gränsvärdet för kvarts riskerar att överskridas eller ej. För andra arbetsuppgifter
finns det inte tillräckligt med mätningar för att kunna dra säkra slutsatser. Dessa arbetsuppgifter är
markerade med grått. För dessa arbetsuppgifter krävs ytterligare mätningar för att det ska vara
möjligt att dra mer tillförlitliga slutsatser.
I Bilaga 1 finns en sammanställning av kvartshalter vid olika arbetsmoment som utgör ett underlag
för Tabell 1. Vid urvalet av arbetsmoment har fokus legat på arbetsmoment som kan sprida damm.
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Tabell 1. Översikt över referensmätningar för olika arbetsmoment
Risk för gränsvärdesöverskridande

Arbetsuppgift

Stor risk,
Viss risk,
Ingen risk,
Fler
använd
andningsskydd andningsskydd mätningar
andningsskydd rekommenderas behövs inte
behövs

Kommentar

Arbete i hytt
Stängda fönster och dörrar,
fungerande luftrening.

x
(x)

Öppna dörrar och fönster.

Om arbete i
dammiga
miljöer.

(x)

Få mätningar. I dammiga miljöer finns det risk
stor för höga halter i hytten. Därför
rekommenderas stängda dörrar och fönster.

Arbete inomhus i kontor och kontrollrum
Stängda dörrar och fönster,
ventilation, städade lokaler.

x

Förutsatt att fönster och dörrar hålls stängda,
att tilluften renas i ett filter som byts
regelbundet och att kontrollrum/kontor städas.

x

Sand, grus och krossat material får inte vara så
torrt att det dammar. Befukta i så fall eller
använd andningsskydd.

Arbete utomhus (manuellt)
Anläggning av vägar, husgrunder och dragning av rör
Utläggning, avvägning, packning
och vibrering av krossat material.
Arbete i schakt i samband med
rörläggning, kabel, ledningar etc.,
skyddsfyllning med krossat
material.

(x)

(x)
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Risk för gränsvärdesöverskridande

Arbetsuppgift

Stor risk,
Viss risk,
Ingen risk,
använd
andningsskydd andningsskydd
andningsskydd rekommenderas behövs inte

Fler
mätningar
behövs

Kommentar

Arbete utomhus (manuellt)
Losshållning av berg inkl. för- och efterarbete
Renblåsning (med tryckluft) av berg
från sand, damm och grus, före
borrning.
Losshållning dvs. fjärrstyrd
borrning i berg, laddning.

x

(x)

(x)

Skrotning av berg.

x

Håltagning i betong.
Håltagning i konstruktioner.

x

Läggning och sågning/kapning av mark- och kantsten
Sättning/läggning av mark-och
kantsten.
Sågning med t.ex. motorkap eller
vinkelkap i betong eller tegel utan
åtgärd.

x

x

Sågning med t.ex. motorkap eller
vinkelkap i betong eller tegel,
klinker, kakel med integrerat utsug.
Sågning med t.ex. motorkap eller
vinkelkap i betong eller tegel,
klinker, kakel, vattenbegjutning.

Kapning görs ofta under korta stunder under
dagen. Kontrollera att utsuget fungerar väl, så
att det inte yr damm under kapningen.

x

x
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Risk för gränsvärdesöverskridande

Arbetsuppgift

Stor risk,
Viss risk,
Ingen risk,
Fler
använd
andningsskydd andningsskydd mätningar
andningsskydd rekommenderas behövs inte
behövs

Arbete utomhus (manuellt)
Arbete vid stenkross
Underhållsarbete

x

Asfaltfräsning
I öppen hytt.

x

Arbete intill dammande aktiviteter
Många tänkbara arbetsmoment och
endast ett fåtal mätningar.

(x)

x
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7.3

Andel kvarts i respirabelt damm

Andelen kvarts bestäms till stor del av andelen kvarts i de material som genererar dammet,
exempelvis betong, sten, grus etc. Andelen kvarts i dessa material varierar beroende på
materialens ursprung. Andelen kvarts varierar beroende på var materialet brutits. Flera studier
visar också att andelen kvarts i respirabelt damm är lägre än andelen kvarts i ursprungsmaterialet
(IARC 1997, Chisholm 1999, Fulekar 1999).
Resultaten från de mätningar som ligger till grund för denna rapport har sammanställts i tabell 2.
Tabell 2. Sammanställning av kvartshalter vid olika arbetsmoment.
Andel kvarts (%)

Arbete i hytt

Medel

Max

Min

Bearbetning i berg (borrning, knackning, sprängning).

16

34

<6

Lastning och tippning av grus, kross och sprängsten.

20

>46

<2

Schaktningsarbete, grävning.

5

>10

<4

Arbete i stenkross.

15

-

-

Sopning

14

>20

3,6

Andel kvarts (%)

Arbete inomhus

Medel

Max

Min

Kontrollrum

28

83

<2

Arbete i laboratorium

9

-

-

Andel kvarts (%)

Arbete utomhus

Medel

Max

Min

Skyddsfyllning med täckmaterial vid rörläggning etc.

20

>14

<12

Asfaltfräsning

38

44

>16

Borrning

11

15

>3

Fjärrstyrning av borrning vid sprängning.

18

29

16

Sprängning

13

15

11

Sättning kantsten och plattläggning.

8

>5

5

Utläggning av krossat material.

>44

-

-

Utläggning, avvägning, packning, vibrering (krossat material)

10

-

-

Stenkross

8

12

>3

Som jämförelse, har andelen kvarts i exponeringsprover för olika yrkesgrupper och arbetsmoment
inom byggindustrin i Kanada sammanställts (Sauvé, Beaudry et al. 2013), se figur 2–4 nedan. I
figurerna ingår yrken och arbetsmoment som förekommer både vid väg och anläggning och vid
byggnadsarbete.
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Figur 2. Andel kvarts i respirabelt damm för olika yrkesgrupper (Beaudry, Lavoué et al. 2013). I
denna och nedanstående figurer anges antalet prov inom parentes efter yrke, arbetsmoment
respektive material. I figuren visas så kallade boxplot data. Strecket i mitten anges medianvärdet.
Boxen visar inom vilket intervall 50 % av värdena ligger och med 25 % större respektive än
medianvärdet. De streckade linjerna visar spridningen i värdena. Vid vissa yrken, arbetsmoment
och material finns en asterisk. Den indikerar att andelen kvarts i något prov låg över 50 %.
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Figur 3. Andel kvarts i respirabelt damm vid olika arbetsmoment (Beaudry, Lavoué et al. 2013).

Figur 4. Andel kvarts i respirabelt damm vid arbete med olika typer av material (Beaudry, Lavoué
et al. 2013)
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7.4

Diskussion

Förstudien har visat att det finns flera mätningar på flera olika arbetsmoment som skulle kunna
användas som referensmätningar. Likafullt så finns det för få eller så saknas det helt mätningar
som skulle kunna användas som referensmätningar för en del arbetsmoment.
I tabell 1 finns en översikt av referensmätningar för olika arbetsmoment som visar att arbete i
kontrollrum och hytt med stängda fönster och dörrar samt med en fungerande luftrening ger en
låg exponering för kvarts. Det finns många mätningar av arbetsmomentet vilket gör att det kan
användas som referensmätning. Andra arbetsmoment så som läggning och sågning/kapning av
mark- och kantsten visar från stor risk till viss risk och rekommendationerna är att andningsskydd
ska användas. Även mätningar från dessa arbetsmoment kan användas som referensmätningar.
En svårighet är när mätningar från samma arbetsmoment inte har överensstämmande resultat. Det
kan inträffa även om arbetsplatserna är likartade och att de åtgärder som genomförts är likartade.
Det kan behövas en närmare studie av hur arbetsmomentet utförs och om det finns olika sätt att
utföra arbetet. Ett sådant arbetsmoment/område är losshållning dvs. borrning i berg, laddning,
sprängning och manuellt arbete utomhus. Där förekommer mätningar som med god marginal
ligger under gällande gränsvärde medan andra mätningar visar en förhöjd halt på 12 till 50 % av
gränsvärdet och slutligen finns det mätningar som ligger över gränsvärdet.
Slutligen finns det arbetsmoment som har ett fåtal mätningar och andra där det inte finns några
mätningar alls. Det är bland annat arbete vid stenkross, asfaltsfräsning och arbete intill dammande
aktiviteter.
Det är viktigt att vid användandet av referensmätningarna kontrollera att arbetsuppgifterna och
arbetsplatserna är likartade och att de åtgärder som referensmätningarna bygger på tillämpas på
arbetsplatsen. Om åtgärderna inte tillämpas, kan referensmätningarna inte användas för
exponeringsbedömning.
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Bilaga 1. Sammanställning av
kvartsmätningar vid olika
arbetsmoment
Sammanställningen
I tabellerna nedan har alla kvartshalter som ligger på högst 10 % av kvartsgränsvärdet markerats
med fet grön stil, halter som ligger över 0,1 mg/m3 respirabel kvarts (dvs. motsvarande
nivågränsvärdet) har markerats med fet röd stil. Halter över 0,05 mg/m3 har markerats med röd
stil. Denna markering gäller oavsett om mätningen har gjorts under en hel arbetsdag eller kortare
tid.
Nivågränsvärdet gäller som medelvärde för en hel arbetsdag och mätningar under kortare
arbetsmoment kan därför inte jämföras med gränsvärdet. Eftersom det kan förekomma flera
dammande arbetsmoment under en arbetsdag och det har bedömts som opraktiskt och i praktiken
omöjligt att beräkna tidsvägda medelvärden för varje individ och dag, har vi i samråd med
projektets referensgrupp istället valt att rekommendera att andningsskydd används för de
arbetsmoment då kvartshalten riskerar att överstiga halva gränsvärdet. Om ett begränsat antal
mätningar visar halter över halva gränsvärdet, kan sannolikt gränsvärdet överskridas ibland.
Observera! När det i tabeller nedan anges att gränsvärdet överskrids, innebär det i praktiken att
kvartshalterna varit högre än 0,1 mg/m3, även om arbetet bara pågått under en del av en arbetsdag.
Det är alltså egentligen gränsvärdeshalten som överskrids, inte gränsvärdet, eftersom gränsvärdet
gäller som medelvärde för en hel arbetsdag.
Sammanställningen bygger på mätningar som redovisas i litteratur och mätrapporter från svenska
byggindustrier. Mätrapporterna är anonymiserade och anges som Företag nr och datum (t.ex.
Företag 1 2016-05-12
I tabellerna har i några fall resultat från stationära mätningar tagits med. Dessa är markerade med
grått, eftersom de inte kan användas för att utvärdera om gränsvärdet överskrids eller ej.
Gränsvärdet gäller enbart för anställdas exponering. Stationära mätningar kan användas för att få
en bild av var höga exponeringar kan förekomma.
Exponeringarna påverkas av många olika faktorer. I denna sammanställning har vi tagit med den
information som finns i mätrapporter och artiklar om faktorer av betydelse. Vilka åtgärder som
använts redovisas tillsammans med uppgifter om vilken maskin som använts.
De foton som finns med i redovisningen kommer främst från mätrapporterna från de svenska
byggföretagen.
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1.

Arbete i hytt

Beskrivning av arbetsuppgift

Arbete från hytt förekommer vid många olika arbetsuppgifter. Hytten kan sitta på olika typer av
fordon, varför arbete i hytt förekommer vid t.ex.






Borrning i berg.
Hantering och utläggning av makadam och grus.
Lastning och tippning av grus och sprängsten.
Packning, vibrering och kompaktering.
Schaktningsarbete, grävning.

Det förekommer att åtminstone några av ovanstående arbeten görs utomhus och manuellt, se
vidare nedan.

Resultat av mätningar och slutsatser

Nedan finns en sammanställning av dammätningar vid arbete i hytt i samband med olika typer av
arbeten. Merparten av mätningarna ligger under 10 % av gränsvärdet för kvarts. En enda mätning
visar en halt över halva gränsvärdet för kvarts. Vid denna mätning utfördes arbete utanför hytten i
samband med borrning under cirka en halvtimme. Sannolikt är det borrningen som inneburit
högst exponering för kvarts. Vid några få mätningar ligger halten över 10 % av gränsvärdet för
kvarts. Även i dessa fall finns det förklaringar till de förhöjda halterna, t.ex. att dörrar och fönster
varit öppna eller att arbete skett utanför hytten och i anslutning till dammande arbetsmoment.
När arbetet görs från hytt på fordon/arbetsmaskin blir exponeringen för damm och kvarts
betydligt lägre än om man utför arbetet utomhus (förutsatt att åtgärder enligt ovan tillämpas). Att
utföra arbetet från hytt, är därför en tänkbar åtgärd som minskar exponeringen för kvarts, när
dammande arbeten ska utföras.

Tänkbara åtgärder

De arbeten som utförs från hytt är ofta dammande eller t.o.m. kraftigt dammande. Exponeringen
för kvarts kan minskas genom åtgärder som:




Stängda fönster och dörrar.
Fungerande luftkonditionering och filter för tilluften som byts regelbundet.
Luftkonditioneringen behövs för att det ska gå att hålla dörrar och fönster stängda sommartid.
Att hytten hålls ren och fri från damm.

Slutsats

Vid arbete i hytt ligger exponeringen med god marginal under gränsvärdet förutsatt att fönster och
dörrar hålls stängda och att tilluften till hytten renas i ett filter som byts regelbundet.
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Arbete i hytt
Bearbetning i berg (Borrning och knackning) och sprängning:
I hytt med stängda fönster och dörrar.
Väder

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel Tid
kvarts [min] Referens

Borra hål i berget med borrvagnar (Sandvik DX780 och
DX800) och byte av fyra säckar.

Mulet, ingen nederbörd

0,0078

0,1

8%

412

Företag 1,
2016-12-21

Borra hål i berget med borrvagnar (Sandvik DX780 och
DX800) och byte av fyra säckar.

Mulet, ingen nederbörd

<0,005

0,09

<6 %

479

Företag 1,
2016-12-21

Borrning och sprängning. Denna dag mest laddning och
sprängning.
Arbete utanför hytt med borrigg ca 30 minuter. Borriggen
var försedd med dammsugare som samlade upp dammet
och släppte ned det i en hög invid riggen.

Varmt och torrt. Inget regn sedan
början av maj.

0,0614

0,18

34 %

275

Företag 1,
2018-05-28

Grävare med pneumatisk mejsel (blockknackning),
Halvklart, måttliga och byiga
bearbetning av sprängmassor som genererade en del damm. vindar. Låg luftfuktighet.

0,011

<0,11

>10 %

368

Företag 1,
2018-07-04

Borrning (Smartroc).
*Det regnade rikligt dagen före. Marken var fortfarande fuktig.

0,025

0,15

17 %

379

Företag 1,
2017-09-05

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

<0,008

<0,16

<0,009

<0,17

Hantering och utläggning av makadam och grus, hytt med
stängda fönster och dörrar.
Grävmaskin. Läggning av VA samt återfyllning med
krossmaterial (0–18 och 0–40) som packades med
rundpadda.
Grävmaskin. Läggning av VA samt återfyllning med
krossmaterial (0–18 och 0–40) som packades med
rundpadda.

Vädret var soligt. 1–5 m/s och 20
°C.

Väder
Regnskur på morgonen och
därefter uppehåll och solsken. 7
m/s, 8 ⁰C och 48 %.
Regnskur på morgonen och
därefter uppehåll och solsken. 7
m/s, 8 ⁰C och 48 %.
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Företag 2,
N.A. N.A.
2019-03-26

N.A.

N.A.

Företag 2,
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Lastning och tippning av grus, kross och sprängsten, hytt
med stängda fönster och dörrar.
Arbete i hjullastare L90H. Ute endast kortare stunder.
Merparten av tiden i hytt i grävaren. Går ut några gånger
per dag. Fyller kross med grävare samt lastar och för bort
krossat gods. Går ut några gånger per dag.
(Grävare Volvo EC300EL samt lastare Volvo L180).
Arbete i hjullastare vid kross, lastat material till lastbil.
Truck, stenkross.

Grävare vid stenkross.

Hjullastare vid stenkross.

Hjullastare vid stenkross.

Hjullastare vid stenkross.

Dumper vid stenkrossen.

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Varmt och torrt. Inget regn sedan
början av maj.

0,0094

<0,2

>5 %

450

Företag 1,
2018-05-28

Varmt och torrt. Inget regn sedan
början av maj.

0,0142

<0,1

>14 %

470

Företag 1,
2018-05-28

0,005

<0,1

>5 %

374

Företag 1,
2018-05-08

0,002

<0,1

<2 %

360

Företag 1,
2017-09-05

0,009

<0,1

<9 %

368

Företag 1,
2017-09-05

0,004

<0,2

<2 %

210

Företag 1,
2017-09-05

0,002

<0,1

<2 %

369

Företag 1,
2017-09-05

0,002

<0,1

<2 %

360

Företag 1,
2017-09-05

<0,002

<0,1

N.A.

360

Företag 1,
2017-09-05

Väder

Torrt och klart. *Marken var torr
efter en lång tids uppehållsväder.
Soligt. 1–5 m/s och 20 °C.
*Rikligt regn dagen före. Marken var
fortfarande fuktig.
Soligt. 1–5 m/s och 20 °C.
*Rikligt regn dagen före. Marken var
fortfarande fuktig.
Soligt. 1–5 m/s och 20 °C.
*Rikligt regn dagen före. Marken var
fortfarande fuktig.
Soligt. 1–5 m/s och 20 °C.
*Rikligt regn dagen före. Marken var
fortfarande fuktig på dagen för
mätningen.
Soligt. 1–5 m/s och 20 °C.
*Rikligt regn dagen före. Marken var
fortfarande fuktig.
Soligt. 1–5 m/s och 20 °C.
*Rikligt regn dagen före. Marken var
fortfarande fuktig.
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Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Molnigt och fuktig. 1–3 m/s.
8 °C. 92 %

0,017

0,1

17 %

467

Företag 1,
2018-11-08

Molnigt och fuktig. 1–3 m/s.
8 °C. 92 %

0,007

<0,1

>7 %

468

Företag 1,
2018-11-08

Vädret var halvklart till molnigt.
Svag vind. 12 °C.

0,007

<0,1

>7 %

368

Företag 1,
2017-10-11

Dumperförare, matar krossen.
Marken var något fuktig från tidigare nederbörd och frost.

Vädret var klart till halvklart. 3
m/s. 0–3 °C.

0,002

0,12

2%

361

Företag 1,
2017-12-05

Hjullastarförare, Utlastning kund.
Marken var något fuktig från tidigare nederbörd och frost.

Vädret var klart till halvklart. 3
m/s. 0–3 °C.

<0,002

<0,1

N.A.

363

Företag 1,
2017-12-05

Hjullastarförare, utlastning till kund.
Marken var något snötäckt och frusen.

Vädret var klart till halvklart.
2 m/s. 1 °C.

0,005

0,11

5%

364

Företag 1,
2017-12-19

Kör hjullastare. Lastar berg i täktområdet. I maskin största
delen av dagen. I bergtäkten bryts kvartsit, som
huvudsakligen består av kvarts.

Vädret var klart. 2 m/s. 23 °C. 33
%.

0,031

<0,1

>31 %

396

Företag 1,
2018-05-24

Lastning och tippning av grus, kross och sprängsten, hytt
med stängda fönster och dörrar.
Kör material till upplag och krossar med hjullastare (Volvo
180F) största delen av dagen. Arbetat ca 1 timme med att
skyffla grus och fixat i transport-tunnel
(underhållsarbetetransportband och kross).
Marken kring täkt och kross var fuktig. Bevattning av
transportbanden var igång vid mätningen.
Krossverksamheten vid mättillfället var normal.
Kör material till upplag och krossar med hjullastare största
delen av dagen.
Marken kring täkt och kross var fuktig. Bevattning av
transportbanden var igång vid mätningen.
Krossverksamheten vid mättillfället var normal.
Hjullastarförare, kör undan krossat material.
Natten innan mätdagen föll det rikligt med regn. Marken
var fortfarande fuktig under dagen för mätningen.

Väder
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Lastning och tippning av grus, kross och sprängsten, hytt
med stängda fönster och dörrar.

Väder

Kör hjullastare. Lastar sten till utlastning samt till
asfaltverket. I maskin största delen av dagen. I bergtäkten
bryts kvartsit, som huvudsakligen består av kvarts.

Vädret var klart. 2 m/s. 23 °C. 33
%.

Hjullastare i bergtäkt. Hela dagen i maskin.
Marken var torr efter en lång tids uppehållsväder.

Vädret var klart med mycket
svag vind. 23 °C. Luftfuktigheten
var låg.

Hjullastarförare, hela dagen i hjullastaren Volvo L150. I
bergtäkten bryts kvartsit, som huvudsakligen består av
kvarts.

Vädret var klart med växlande
molnighet. 2–4 m/s. 22 °C.

Hjullastarförare (Volvo L180F). Dörr och fönster hölls
stängda under arbetsdagen. Jobbar med utlastning av sten.
Arbetat i maskin hela dagen. Lunch 30 minuter.

Vädret var disigt med svag
västlig vind (4 m/s), vridande till
sydlig under dagen. 20–23 °C.

Arbetar i hjullastare vid bergtäkten. Dörr och fönster hölls
Vädret var disigt med svag
stängda under arbetsdagen. På fm, cirka 2 timmar, bevattnat
västlig vind (4 m/s), vridande till
området (från maskin). Resten av tiden vid bergtäkt. Lunch
sydlig under dagen. 20–23 °C.
30 minuter.

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

0,046

<0,1

>46 %

381

Företag 1,
2018-05-24

0,007

<0,1

>7 %

381

Företag 1,
2018-05-23

0,002

<0,1

>2 %

339

Företag 1,
2018-05-22

<0,002

<0,1

N.A.

428

Företag 1,
2018-0522_B

<0,002

<0,1

N.A.

412

Företag 1,
2018-0522_B

Andel Tid
kvarts [min] Referens

Dumperförare. Kör berg från täkten till primärkrossen. I
maskin hela dagen. I bergtäkten bryts kvartsit, som
huvudsakligen består av kvarts.

Vädret var klart. 2 m/s. 23 °C. 33
%.

0,033

<0,1

>33 %

400

Företag 1,
2018-05-24

Hjullastare

Vädret var molnigt. 3–5 m/s. 13–
20 °C.

0,021

0,15

14 %

440

Företag 1,
2017-06-28
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Lastning och tippning av grus, kross och sprängsten, öppen
dörr /fönster
Arbete i hytt med öppen dörr, lastning/lossning av
stenmaterial, hjullastare Volvo L35B. Samt övrigt arbete; ca
2,5 h arbete med att lägga rör i schakt samt lite manuellt
arbete bl.a. upprättning av staket.
Packning, vibrering och kompaktering, hytt med stängda
fönster och dörrar
Arbete främst i vält. Dessutom 1 timmes arbete i traktor.
Schaktningsarbete, grävning, hytt med stängda fönster och
dörrar

Väder
Varmt och torrt.

Väder
Halvklart, måttliga och byiga
vindar. Låg luftfuktighet.

Väder

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

0,03

0,17

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

0,008

<0,11

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel Tid
kvarts [min] Referens
18%

479

Företag 1,
2018-05-21

Andel Tid
kvarts [min] Referens
Företag 1,
>7 %
369
2018-07-04
Andel Tid
kvarts [min] Referens

Arbete i bandtraktor, underlagsarbete för ny väg.

Vädret var torrt och klart.
Marken torr efter lång tids uppehåll.

0,004

<0,1

>4 %

340

Företag 1,
2018-05-08

Grävmaskinist.

Klart till halvklart väder. 1–3 ⁰C.

<0,0050

<0,1

N.A.

398

Företag 1,
2017-01-30

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

<0,004

<0,21

N.A.

0,011

<0,11

>10 %

<0,010

<0,19

N.A.

Schaktningsarbete, grävning, hytt med stängda fönster och
dörrar
Arbete i bandtraktor.
Truck, transport av schaktmassor.
Grävmaskin.

Väder
Halvklart, måttliga och byiga
vindar. Låg luftfuktighet.
Halvklart, måttliga och byiga
vindar. Låg luftfuktighet.
Uppehållsväder. 4,0 m/s, 6 ⁰C och
59–94 %.
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191

Företag 1,
2018-07-04

Företag 1,
2018-07-04
Företag 2,
N.A.
2019-02-28
368
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Halt respirabelt Halt respirabelt
kvarts
damm
3
[mg/m ]
[mg/m3]

Andel Tid
kvarts [min] Referens

Asfaltfräsning

Väder

Upplastningsfräs av asfalt.

Klart väder med sol. 3 m/s, 16 ⁰C
och RH 48 %.

0,025

N.A.

N.A.

480

Företag 4,
2011-05-09

Vädret var växlande molnigt och
soligt. Vinden var måttlig till
svag, i sydvästlig riktning (4–6
m/s). Marken var fuktig efter en
regnig natt. 16–18 ⁰C.

<0,002

<0,1

N.A.

479

Företag 1,
2019-08-21

Vädret var växlande molnigt och
soligt. Vinden var måttlig till
svag, i sydvästlig riktning (4–6
m/s). Marken var fuktig efter en
regnig natt. 16–18 ⁰C.

0,003

<0,1

>3 %

472

Företag 1,
2019-08-21

Operatör 1
Förmiddag: I servicebilen med avbrott för mätning och
logistik samt hjälpte till vid byte av tänder på djupfräsen.
Eftermiddag: Kör djupfräs (Wirtgen WR 240i) fram till lunch
med avbrott för byte av tänder. Byte av tänder gjordes
under provuppsamlingen vid tre tillfällen. Antal tandbyten
är beroende av underlaget. Då underlaget var förhållandevis
mjukt vid mättillfället byttes relativt få tänder.
Djupfräsningen gjordes på makadam och underliggande
grusbädd. Övriga aktiviteter vid vägbygget som tippning av
makadam, planfräsning och vägvältning gjordes en bit ifrån
djupfräsningen. Arbetet med vägbygget skedde inte i
närheten av någon trafikerad väg.
Operatör 2
Förmiddag: Kör djupfräs (Wirtgen WR 240i) fram till lunch
med avbrott för byte av tänder. Byte av tänder gjordes
under provuppsamlingen vid tre tillfällen. Antal tandbyten
är beroende av underlaget. Då underlaget var förhållandevis
mjukt vid mättillfället byttes relativt få tänder.
Eftermiddag: I servicebilen med avbrott för mätning och
logistik samt hjälpte till vid byte av tänder på djupfräsen.
Djupfräsningen gjordes på makadam och underliggande
grusbädd. Övriga aktiviteter vid vägbygget som tippning av
makadam, planfräsning och vägvältning gjordes en bit ifrån
djupfräsningen. Arbetet med vägbygget skedde inte i
närheten av någon trafikerad väg.

32

Rapport B 2405  Förstudie: Referensmätningar för kvartsexponeringar inom väg- och anläggningsprojekt

Arbete i stenkross, hytt med stängda fönster och dörrar
Maskinist, lastar krossen. Maskinisten befinner sig i
anslutning till krossen hela dagen samt att han vid 3–4
tillfällen uppehåller sig ute vid krossen.
Natten innan mätdagen föll det rikligt med regn. Marken
var fortfarande fuktig under dagen för mätningen.

Halt respirabelt Halt respirabelt
kvarts
damm
[mg/m3]
[mg/m3]

Väder
Vädret var halvklart till molnigt.
Svag vind. 12 °C.

Väder

Sopning med sopmaskin.

Regnskur på morgon och
därefter mulet. 5 m/s, 7 ⁰C och
RH 90–67 %.

I sopmaskin, sopning efter asfaltfräsning.

0,16

Halt respirabelt Halt respirabelt
kvarts
damm
3
[mg/m ]
[mg/m3]

Sopning, hytt med stängda fönster och dörrar

Sopning, hytt med stängda fönster och dörrar

0,024

Väder
Soligt väder. Avtagande sydlig
vind. 20 ⁰C och RH 50 %.

<0,009

0,17

Halt respirabelt Halt respirabelt
kvarts
damm
[mg/m3]
[mg/m3]
0,02

<0,10

I sopmaskin, sopning efter asfaltfräsning.

N.A.

0,005

<0,10

Grusupptagningsfordon (traktor och en sopmaskin).
Traktor: New Holland T5.115. med påkopplad sopmaskin
Broddson (typ Nordic). Sopmaskinen borstar och samlar in
sand och grus från vägbanan.

Soligt väder. 2–4 m/s, 9–14 ⁰C och
RH 41–50 %.

0,008

0,1

Sopsugsbil (Volvo A740170 SWE TUV-421) borstade och
samlade upp grus och sand samt tvättade vägbanor i
vägtunnlar.

Molnigt och mulet väder. 1–2
m/s, 11–13 ⁰C och RH 45–71 %.
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0,004

<0,11

Andel Tid
kvarts [min] Referens

15 %

376

Företag 1,
2017-10-11

Andel Tid
kvarts [min] Referens
<5,3 %

Företag 2,
N.A. 2019-03-27
-- 28

Andel Tid
kvarts [min] Referens
Företag 4,
>20 %
194
2018-06-27
Företag 4,
>5 % N.A. 2014-0804--05
8%

>3,6 %

403

Företag 4,
2017-05-03

369

Företag 4,
2017-0529--30
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Blandat arbete
Operatör 1
Förmiddag: Arbetat i hjullastare med att bl.a. köra
återvunnen asfalt och stenmaterial till krossen cirka 3 h.
Dörr och fönster har hållits stängda under arbetspasset.
Eftermiddag: Arbetar vid brännaren (stenugnen) under
eftermiddagen (cirka 4 h)
*Både operatör 1 och 2 har vistats stor del utomhus med att
bl.a. felsöka problemet med tändningen till stenugnen
*Operatör 1 öppnade luckan till stenugnen för att komma åt
tändmekanismen
Dumperförare, största delen av dagen i maskin.
Underhållsarbete i sikten ca 30 min. Personal som vistades i
området och utförde arbete i sikthuset använde
andningsskydd.
Dumperförare. Utomhus cirka 1 timme med att ösa
grus/damm under transportör. Resten i maskin (Volvo A30).

Halt respirabelt Halt respirabelt
kvarts
damm
[mg/m3]
[mg/m3]

Väder

Andel
Tid
kvarts [min] Referens

Vädret var soligt och klart.
Vinden var svag mellan 3–4 m/s
(sydostlig). 20 ⁰C. Marken kring
asfaltsverket var mestadels torr.

0,18

0,19

9%

460

Företag 1,
2019-08-27

Vädret var klart med mycket
svag vind. 23 °C. Luftfuktigheten
var låg.

0,022

0,25

9%

393

Företag 1,
2018-05-23

Vädret var klart med växlande
molnighet. 2–4 m/s. 22 °C.

0,011

0,12

9%

344

Företag 1,
2018-05-22
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2. Arbete inomhus (kontrollrum, kontor
och labb)
Beskrivning av arbetsuppgift

Arbete i kontrollrum och kontor förekommer i samband med olika typer av väg- och
anläggningsarbeten.

Resultat av mätningar

Nedan finns en sammanställning av ett fåtal dammätningar vid arbete i kontor och kontrollrum.
Mätningarna ligger med god marginal under gällande gränsvärde. En mätning visar en förhöjd
halt på 22 % av gränsvärdet.

Tänkbara åtgärder

I kontor och kontrollrum finns inga källor som sprider kvartshaltigt damm. Det damm som finns
där, har kommit in antingen via ventilation, öppna fönster eller dörrar eller med kläder och skor.
Åtgärder som bör vidtas när kontor och kontrollrum finns på plats i anslutning till dammande
verksamhet är






Stängda fönster och dörrar
Fungerande luftkonditionering och filter för tilluften som byts regelbundet.
Luftkonditioneringen behövs för att det ska gå att hålla dörrar och fönster stängda sommartid.
Om möjligt, placera luftintaget till ventilation på en plats som inte påverkas så mycket av
damm från verksamheten. Detta minskar intaget av damm och minskar behovet av att byta
filtret för tilluften väldigt ofta.
Håll kontor och kontrollrum rena och fria från damm.

Slutsats

Vid arbete i kontor och kontrollrum ligger exponeringen med god marginal under gränsvärdet
eftersom det normalt sett inte ska finnas några dammkällor där. Även om det endast finns ett fåtal
mätningar så ska det i normalfallet inte finnas eller spridas kvartshaltigt damm inne i kontor och
kontrollrum. Detta förutsatt att fönster och dörrar hålls stängda, att tilluften renas i ett filter som
byts regelbundet och att kontrollrum/kontor städas och hålls rena från damm.
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Arbetet inomhus
Halt
respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt
respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

Arbete inomhus: Kontrollrum

Väder

Krossen, operatör.

Soligt. 1–5 m/s och 20 °C.
Rikligt regn dagen före, marken
fortfarande fuktig.

0,022

0,14

16 %

376

Företag 1,
2017-09-05

Kontrollrum för betonganläggning.

Vädret var molnigt. 3 – 5 m/s. 13–
20 °C.

0,022

0,17

13 %

472

Företag 1,
2017-06-28

0,002

<0,1

>2 %

361

Företag 1,
2017-12-05

0,006

0,12

5%

372

Företag 1,
2017-12-19

0,007

<0,10

>7 %

371

Företag 1,
2017-12-19

0,008

0,14

6%

384

Företag 1,
2018-05-23

Krossmaskinisten vistades mestadels inomhus i
kontrollrummet för stenkross och asfaltsfabrik.

Krossmaskinist 1 mestadels inomhus i
kontrollrummet. Mindre reparation vid krossen.

Krossmaskinist 2 mestadels inomhus i
kontrollrummet. Mindre reparation vid krossen.

Betongblandaroperatör, arbetar i kontrollrum.
Mestadels av dagen inomhus.

Vädret var klart till halvklart. 3
m/s. 0–3 °C.
Marken var något fuktig från tidigare
nederbörd och frost.
Vädret var klart till halvklart. 2
m/s. 1 °C.
Marken var något snötäckt och
frusen.
Vädret var klart till halvklart. 2
m/s. 1 °C.
Marken var något snötäckt och
frusen.
Vädret var klart med mycket svag
vind. 23 °C. Luftfuktigheten var
låg.
Marken var torr efter en lång tids
uppehållsväder.
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Utomhus cirka 1 timme. Resten av tiden i
kontrollrum för asfaltsverk.

Vädret var klart med växlande
molnighet. 2–4 m/s. 22 °C.

0,002

<0,1

>2 %

360

Företag 1,
2018-05-22

Krossmaskinist. I kontrollrum största delen av
dagen.

Vädret var klart. 2 m/s. 23 °C. 33
%.

0,055

<0,1

>55 %

377

Företag 1,
2018-05-24

I kontrollrum för asfaltverk stor del av dagen.
Cirka 30 % av tiden utomhus.

Vädret var klart. 2 m/s. 23 °C. 33
%.

0,083

0,1

83 %

315

Företag 1,
2018-05-24

Halt
respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt
respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

<0,002

<0,10

N.A.

389

Halt
respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt
respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

Arbete inomhus: Kontor

Väder

Platschef och arbetsledning, största delen i
kontoret.

Halvklart, måttliga och byiga
vindar. Låg luftfuktighet.

Referens
Företag 1,
2018-07-04

Blandat arbete inomhus och i hytt

Väder

Arbetar i hjullastare och i kontrollrum för
stenkross. Endast kortare stunder utomhus.

Klart med växlande molnighet. 2–
4 m/s. 22 °C. 45 %.

<0,002

<0,1

N.A.

462

Företag 1,
2018-06-26

Arbetar i lastbil och i kontrollrum för stenkross.
Endast kortare stunder utomhus.

Klart med växlande molnighet. 2–
4 m/s. 22 °C. 45 %.

0,005

<0,1

>5 %

384

Företag 1,
2018-06-26

Halt
respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt
respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

0,037

0,4

9%

374

Arbete i laboratorium
Arbetar i stenlabbet hela dagen. Arbetat med
olika material (kalksten, diabas samt en del
kvarts).

Väder
Klart med växlande molnighet. 2–
4 m/s. 22 °C. 45 %.
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3.

Arbete utomhus

Arbete utomhus innefattar flera olika arbetsmoment, t.ex.
Arbete i schakt i samband med rörläggning, kabel, ledningar etc., manuellt arbete
utomhus, skyddsfyllning med krossat material.
 Asfaltfräsning
 Håltagning i betong utomhus, i schakt eller på mark.
 Losshållning dvs. borrning i berg, laddning, sprängning och manuellt arbete utomhus.
 Läggning av mark- och kantsten och Såga/kapa mark- och kantsten (betong eller sten).
 Renblåsning (med tryckluft) av berg från sand, damm och grus, före borrning.
 Skrotning av berg.
 Utläggning, avvägning, packning, och vibrering av krossat material, manuellt arbete.
o Husgrunder
o Vägar
 Underhåll mm av stenkrossar.
I de följande avsnitten redovisas mätningar för dessa olika arbetsmoment.
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Arbete i schakt i samband med rörläggning, kabel,
ledningar etc., skyddsfyllning med krossat material,
manuellt arbete utomhus
Beskrivning av arbetsuppgift

Arbetet innefattar flera olika moment, bland annat gräva, lägga ner rör/ledningar, återfylla och
kompaktera t.ex. med padda.

Resultat av mätningar

Fem mätningar visar att kvartshalterna var låga (ej mätbara och under 9 % av gränsvärdet för
kvarts).
Mätningarna vid denna typ av arbete kan jämföras med mätningarna vid avvägning, packning,
kompaktering och vibrering och även dessa mätningar visar låga halter.

Tänkbara åtgärder

Åtgärder som minskar damningen är att befukta dammande material. Befuktning kan ske naturligt
av markfukt och regn, men även genom att tillsätta vatten, speciellt i de fall då det material som
ska hanteras är torrt och dammar.

Slutsats

Förutsatt att materialet (sand, kross och grus) inte är torrt och sprider damm, är exponeringen vid
denna typ av arbete normalt sett under nivån för gränsvärdet för respirabel kvarts.
Om torrt och dammande material ska hanteras, bör det i första hand vattenbegjutas innan arbetet
påbörjas. I andra hand ska andningsskydd användas.
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Arbetet utomhus
Arbete i schakt i samband med rörläggning,
bredband, kabel, ledningar etc., manuellt arbete
Arbete med läggning av VA samt återfyllning med
krossmaterial (0–18 och 0–40) som packades med
rundpadda.
Arbete med läggning av VA samt återfyllning med
krossmaterial (0–18 och 0–40) som packades med
rundpadda.
Grävning inför rörläggning. nedläggning av
plaströr. Skyddsfyllning av rör. Paddning med 85 kg
padda. Framtagning av vattenledning och
inborrning för ny T-koppling på vattenledning.
Anslutning till gammal ledning.
*Bädd och skyddsfyllning av fuktigt material
Sätta brunnar. Justering av brunnar och yta med
utläggning av 0–12 stenmaterial inför planering
inför asfaltering. Vattning och körning med padda
och vält

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

<0,008

<0,17

N.A.

N.A.

<0,009

<0,17

N.A.

N.A.

Företag 2,
2019-03-26

Varmt och torrt.

<0,005

<0,2

N.A.

490

Företag 1,
2018-07-10

Varmt och torrt.

<0,005

<0,2

N.A.

457

Företag 1,
2018-07-10

Väder
Regnskur på morgonen och därefter
uppehåll och solsken. 7 m/s, 8 ⁰C och 48
%.
Regnskur på morgonen och därefter
uppehåll och solsken. 7 m/s, 8 ⁰C och 48
%.
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Arbetet utomhus
Skyddsfyllning med täckmaterial vid rörläggning
etc., manuellt arbete
Sysselsatt med olika moment såsom skyddsfyllning
rör, justering av rör, packning av ytor/gravar,
paddning.
Sätter fundament, lägger duk och rör. Arbetet med
markvibrator.
Rörläggning större delen av dagen samt planering
av yta med vibrering med padda. Arbete med och
vid grävmaskin som planerade yta. Handjusterade,
satte en brunn samt vibrerade yta med padda.
Läggning av vatten- och avloppsrör. Bädd av
stenkross 0,16 mm innan rören monterades sedan
gjordes skyddsfyllning av rören. Relativt fuktigt
material som dammade lite förutom ytan som var
torr.

Väder
Kort regnskur på morgonen. Mulet och
uppklarnande med delvis sol. Svag
vind. 15–19 °C och RH 65–99 %.
Klart väder. 2–3 m/s, 9–17 ⁰C och RH
30–50 %.

Varmt och torrt.
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Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

<0,002

<0,09

N.A.

416

0,014

<0,10

> 14 %

417

Företag 4,
2019-05-15

0,02

0,17

<12 %

484

Företag 1,
2018-05-21

Referens
Företag 3,
2018-08-30
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Asfaltfräsning

Djupfräs modell Wirtgen WR 240 i. (Foto IVL, 2019)

Beskrivning av arbetsuppgift
Fräsning av asfalt.

Resultat av mätningar

Två mätningar finns där maskinen hade öppen hytt. Vid den ena mätningen överskrids
gränsvärdet och vid den andra ligger halten på 16% av gränsvärdet. Det finns för få mätningar vid
detta arbetsmoment och det behövs fler mätningar för att kunna använda resultatet som
referensmätning. Arbetsmomentet kan jämföras med arbete i hytt.

Tänkbara åtgärder

Arbete i hytt med stängda fönster och dörr. Partikelfilter finns installerat för rening av tilluften till
hytten. Byte av filter sker regelbundet efter tillverkarens rekommendationer. När arbetet utförs
med en maskin som har en öppen hytt kan gränsvärdet överskridas och andningsskydd bör
användas.

Slutsats

Vid arbete i hytt kan exponeringen ligga under gränsvärdet förutsatt att fönster och dörrar hålls
stängda och att tilluften till hytten renas i ett filter som byts regelbundet. När arbetet utförs med en
maskin som har en öppen hytt kan gränsvärdet överskridas och andningsskydd är bör användas.
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Arbetet utomhus
Asfaltfräsning
Fräsning av asfalt i en öppen hytt (Fräsmaskin
Wirtgen 210).
Fräsning av asfalt i öppen hytt. Maskinen är
utrustad med utsug av eget utförande. Utsug
placerad vid fräsar i vägplan och har en sugande
fläkt.

Väder
Lätt avtagande sydlig vind, sol.
Temperatur 20 ⁰C. Luftfuktighet 50 %.
N.A.

43

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

0,16

0,36

44 %

203

0,016

<0,10

>16 %

N.A.

Referens
Företag 4,
2018-06-27
Företag 4,
2014-08-04-05
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Håltagning i betong utomhus, i schakt eller på mark
Beskrivning av arbetsuppgift
Håltagning i betong

Resultat av mätningar
Det finns för få mätningar.

Tänkbara åtgärder

Vattenbegjutning, utsug på verktygen, andningsskydd.

Slutsats

Fler mätningar behövs
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Arbetet utomhus
Håltagning i betong

Väder

Dräneringsarbete med håltagning i betongbrunn.

Regnskur på morgon. Mulet. 5 m/s, 7 ⁰C
och RH 90–67 %.
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Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

<0,007

<0,13

N.A.

N.A.

Referens
Företag 2,
2019-03-27 -28
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Losshållning dvs. borrning i berg, laddning,
sprängning och manuellt arbete utomhus

Moln av damm kan ses på borrhuvudet och vid dammutloppet på baksidan av maskinen ROCd7
(Foto IVL, 2018)

Beskrivning av arbetsuppgift

Merparten av arbetsmomentet görs fjärrstyrt och personen som styr borrningen står 2–5 meter

från riggen under borrmomentet.

Resultat av mätningar

Nedan finns en sammanställning av ett fåtal dammätningar vid arbete med losshållning. Några
mätningarna ligger med god marginal under gällande gränsvärde. Andra mätning visar en förhöjd
halt på 12 till 30 % av gränsvärdet samt en mätning som ligger på 50 % av gränsvärdet. Därutöver
finns två mätningar som ligger över gränsvärdet.

Tänkbara åtgärder
•

•

•

att manövrera borren från en hytt, där ventilationsluften till hytten renas i ett filter
(exempelvis Hepa-filter).
En säck eller liknande sätts runt borren som går ner till marken och transporterar kaxet till
marken. Den ska vattnas vid torr väderlek vissa nya riggar har ett system för att skicka
liten vattendimma med kaxet ut på backen. Det som händer är att kaxet brinner ihop
”Centraldammsugare” förekommer och det är mycket bättre på arbetsplatsen. Det gäller i
första hand när man borrar tätt.
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•
•

Släppa ut kax (det material som bildas vid borrningen) i en kaxlåda fylld med vatten eller
liknande för att fånga dammet.
förbättra punktutsugens effektivitet.

Slutsats

Andningsskydd bör användas då NGV överskrids vid vissa arbetsmoment. Då arbetet pågår under
en stor del av arbetsdagen, behöver andningsskyddet vara fläktmatad.

47

Rapport B 2405  Förstudie: Referensmätningar för kvartsexponeringar inom väg- och anläggningsprojekt

Arbetet utomhus
Borrning
Borrning och pålning
Bistår vid borrning
Borrare, arbetar på berget intill krossen
Natten innan mätdagen föll det rikligt med regn.
Marken var fortfarande fuktig under dagen för
mätningen.

Fjärrstyrning av borrning vid sprängning
Borra med hjälp av fjärrstyrd borrigg, ladda med
sprängmedel och förladdning samt täcka, spränga
och täcka av samt bergrensa. Samt hämtade
sprängmedel (ca 1 h).
Borrning med hjälp av fjärrstyrd borrigg, ladda med
sprängmedel och förladdning samt täcka, spränga
och täcka av samt bergrensa.
Borroperatör 1 använde fjärrstyrde borrar (Atlas
Copco ROCd7 och ROCd3) och samarbetade med
borroperatör 2. I närheten fanns en grävmaskin.
Noterat: Operatörerna vistas några meter från
borrhuvudet som går in i berget och står i ett moln
av damm. Samt damm släpps ut från borrmaskinens
baksida.

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

0,03

0,2

15 %

486

0,011

0,09

12 %

482

0,003

<0,1

>3 %

351

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

Uppehållsväder. 1,7 m/s, 10 ⁰C och 72
%.

<0,006

<0,12

N.A.

360

Företag 2,
2019-02-26

Uppehållsväder. 1,7 m/s, 10 ⁰C och 72
%.

<0,006

<0,12

N.A.

360

Företag 2,
2019-02-26

0,264

19 %

500

Företag 1,
2018-04-24

Väder
Klart väder. 4–5 m/s, 12–15 ⁰C och RH
30–60 %.
Klart väder. 4–5 m/s, 12–15 ⁰C och RH
30–60 %.
Vädret var halvklart till molnigt. Svag
vind. 12°C.

Väder

Vädret var molnigt med låg till medel
vindhastighet och utan nederbörd. 8 °C.
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0,05

Referens
Företag 4,
2019-05-28
Företag 4,
2019-05-28
Företag 1,
2017-10-11

Referens
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Fjärrstyrning av borrning vid sprängning
Väder
Borroperatör 2 använde fjärrstyrde borrar (Atlas
Copco ROCd7 och ROCd3) och samarbetade med
borroperatör 1. I närheten fanns en grävmaskin.
Vädret var molnigt med låg till medel
Noterat: Operatörerna vistas några meter från
vindhastighet och utan nederbörd. 8 °C.
borrhuvudet som går in i berget och står i ett moln
av damm. Samt damm släpps ut från borrmaskinens
baksida.

Sprängning
Sprängarbete i närheten av en mobil kross.

Väder
Mulet, ingen nederbörd. Vinden blåste
dammet i riktning bort från operatören

Sprängarbete samt förberedelse för att skjuta skut
Mulet, ingen nederbörd.
(stenblock).
Sprängoperatör fyllde de borrade hålen med
sprängämnen. I närheten fanns en grävmaskin.
Vädret var molnigt med låg till medel
Noterat: Operatörerna vistas några meter från
vindhastighet och utan nederbörd. 8 °C.
borrhuvudet som går in i berget och står i ett moln
av damm. Samt damm släpps ut från borrmaskinens
baksida.
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Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

0,31

1,9

16 %

493

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

<0,0051

<0,1

N.A.

403

0,011

0,1

11 %

407

0,11

0,75

15 %

485

Referens

Företag 1,
2018-04-24

Referens
Företag 1,
2016-12-21
Företag 1,
2016-12-21
Företag 1,
2018-04-24
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Läggning av mark- och kantsten och såga/kapa plattor
(betong) och sättning av plattor och kantsten
Beskrivning av arbetsuppgift

Läggning/sättning av marksten, plattor och kantsten innefattar kapning/sågning av plattor och sten
och sättning och rakning av grus samt fyllning av skarvar efter läggning/sättning.

Resultat av mätningar

Samtliga mätningarna vid läggning/sättning visar halter under 10 % av gränsvärdet för kvarts.
Mätningarna vid kapning visar (inte oväntat) betydligt högre halter, i flera fall kraftigt över
gränsvärdet. Detta gäller även om åtgärder som utsug och vattenbegjutning användes.

Tänkbara åtgärder

Åtgärder behövs i första hand vid kapning av plattor och marksten. Lämpliga åtgärder är:




Integrerat utsug i kapmaskin/såg.
o Kontrollera att utsuget fungerar bra, t.ex. att det inte yr om maskinen när den
används.
Vattenbegjutning

Slutsats

Vid läggning/sättning av plattor och kantsten är risken för överskridande av kvartsgränsvärdet
liten. Halterna av respirabel kvarts ligger vanligtvis under 10 % av gränsvärdet.
Vid kapning av plattor och kantsten kan halterna bli betydligt högre, även om åtgärder som
integrerat utsug och vattenbegjutning används. Användning av (väl fungerande) integrerat utsug
verkar vara något effektivare än vattenbegjutning. Om arbete med kapning endast pågår under
korta perioder och inget annat dammande arbete utförs under dagen, behöver andningsskydd inte
användas vid kapning när maskinen är försedd med väl fungerande integrerat utsug.
Om kapning görs med vattenbegjutning, kan halterna bli betydligt högre än om integrerat utsug
används. Andningsskydd bör därför användas vid kapning, även om vattenbegjutning används
för att minska dammspridningen.
Integrerat utsug och vattenbegjutning bör användas inte bara för att minska exponeringen för den
som kapar utan också för att minska spridningen av kvartshaltigt damm till omgivningen.
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Arbete utomhus
Sättning kantsten och plattläggning
Kantstenssättning: Sättning och kapning av kantsten
i jordfuktig betong samt läggning plattor och
anpassning plattor till kantsten i kurva.
*Problem med vattenbegjutningen på en av
kapmaskinerna som användes. Använde en reservmaskin.
Man använde två typer av vattenbehållare, dels en som
vattentrycket skapas genom att ”pumpa” för hand, dels
en variant som ger tryck genom en batteridriven pump.
Kantstenssättning: Sättning och kapning av kantsten
i jordfuktig betong samt läggning plattor och
anpassning plattor till kantsten i kurva.
*Problem med vattenbegjutningen på en av
kapmaskinerna som användes. Använde en reservmaskin.
Man använde två typer av vattenbehållare, dels en som
vattentrycket skapas genom att ”pumpa” för hand, dels
en variant som ger vattentryck genom en batteridriven
pump.
Plattläggning: Sättning och kapning av kantsten i
jordfuktig betong samt läggning plattor och
anpassning plattor till kantsten i kurva.
*Problem med vattenbegjutningen på en av
kapmaskinerna som användes. Använde en reservmaskin.
Man använde två typer av vattenbehållare, dels en som
vattentrycket skapas genom att ”pumpa” för hand, dels
en variant som ger vattentryck genom en batteridriven
pump.

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

Uppehållsväder. 4,0 m/s, 6 ⁰C och RH
59,9 - 93,6 %.

0,01

0,19

5,3%

N.A.

Företag 2,
2019-02-28

Uppehållsväder. 4,0 m/s, 6 ⁰C och RH
59,9 - 93,6 %.

<0,010

<0,20

N.A.

N.A.

Företag 2,
2019-02-28

Uppehållsväder. 4,0 m/s, 6 ⁰C och RH
59,9 - 93,6 %.

0,009

0,19

4,7%

N.A.

Företag 2,
2019-02-28

Väder

51

Referens

Rapport B 2405  Förstudie: Referensmätningar för kvartsexponeringar inom väg- och anläggningsprojekt

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

Molnigt. Svag vind (<5 m/s), 15–19 °C
och RH 80–60 %.

0,005

<0,10

>5%

437

Företag 3,
2016-09-01

Molnigt. Svag vind (<5 m/s). 15–19 °C
och RH 80–60 %.

0,005

<0,10

>5%

434

Företag 3,
2016-09-01

0,005

N.A.

N.A.

437

Företag
4_20170901

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

0,101
(mv 81 prov)

N.A.

N.A.

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]
2,83
(1,00–4,04)
(mv 5 prov)
0,94
(0,43–1,58)
(mv 5 prov)

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Sågning med vinkelkap i betong, självdrag.

0,025

N.A.

N.A.

427

Sågning med vinkelkap i sten/betong.
Stationär mätning

0,156

N.A.

N.A.

416

Sättning kantsten och plattläggning
Plattsättning inklusive kapning av stenplattor och
rakning av sättsand. Efter att plattorna manuellt
lagts på plats utfördes under ca 30 minuter manuell
sopning av sand mellan plattorna.
Plattsättning, ej kapning.

Väder

Plattsättning utomhus inkl. kapning av stenplattor
och rakning av sättsand. Efter plattsättning cirka 30
minuter sopning av sand mellan plattorna.
Kapning av plattor, marksten, betong. Information
om åtgärder saknas

Väder

Kapning vid murningsarbete, sannolikt tegel.

Kapning av plattor, marksten, betong. Inga åtgärder Väder
Kapning av betong (block cutting).

Kapning i samband med murning, tegel.
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Referens

Tid
[min] Referens
210 (mv
(Sauvé J-F
81
2012)
prov)

Referens
(Meeker,
Cooper et al.
2009)
(Meeker,
Cooper et al.
2009)
(Grahn and
Lewné 2017)
(Grahn and
Lewné 2017)
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Kapning av plattor, marksten, betong. Inga åtgärder Väder
Sågning, snickare, träreglar. Diverse arbeten.
Tillverkning och uppsättning av skyddsräcken,
sågning av reglar, materialtransport mm i olika
delar av huset. OBS! Sannolikt inte kvartshaltigt
material som kapades.

Kapmaskin med integrerat utsug
Kapning av betongplattor, utsug 1,8 – 2,2 m3/min
Bosch® modell 1364 12-inch (med Bosch
diamantklinga), Bosch modell 1605510215 utsug.
Enbart kapning under mätningen.
Kapning av tegelsten, utsug 1,8 – 2,2 m3/min
(samma maskin som ovan). Enbart kapning under
mätningen.

Kapmaskin med vattenbegjutning

Väder

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

0,009

N.A.

N.A.

373

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

0,11
(<0,05–0,17)
(mv 5 prov)

N.A.

N.A.

N.A.

(Meeker,
Cooper et al.
2009)

N.A.

N.A.

N.A.

(Meeker,
Cooper et al.
2009)

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

0,08
(<0,05-0,15)
(mv 5 prov)
Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]
0,26
(0,09–0,61
(mv 5 prov))
0,09
(<0,05-0,14)
(mv 5 prov)

Väder

Kapning av betongplattor, 2,3 l vatten per minut
Felker® Mason Mate II
Kapning av betongplattor 0,73–2,4 l vatten per
minut. Target® Portasaw modell PS1411S
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Företag
1_201205

Referens

Referens
(Meeker,
Cooper et al.
2009)
(Meeker,
Cooper et al.
2009)
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Renblåsning (med tryckluft) av berg från sand, damm
och grus, före borrning
Beskrivning av arbetsuppgift

Renblåsning med tryckluft av berg från sand, damm och grus, före borrning. Det dammar

mycket och det far ofta omkring ganska stora stenar där man blåser.

Resultat av mätningar
Det finns inga mätningar.

Tänkbara åtgärder

Troligtvis är andningsskydd enda tänkbara åtgärden. Det bör vattnas vid torr väderlek.

Slutsats

Mätningar behövs.
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Skrotning av berg
Beskrivning av arbetsuppgift

Att ta bort lösa stenar från bergväggar kallas för skrotning. Bergarbetarna skrotar för att minska
rasrisken på arbetsplatsen. Skrotning utförs med grävmaskiner och genom traditionell
handskrotning.

Resultat av mätningar
Det finns inga mätningar.

Tänkbara åtgärder

Arbete i stängd hytt, vattenbegjutning, andningsskydd.

Slutsats

Mätningar behövs.
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Utläggning, avvägning, packning och vibrering av
krossat material
Beskrivning av arbetsuppgift

Anläggning av husgrunder och vägar innefattar flera kopplade arbetsmoment, bl.a. avvägning (för
att nivån på ytan ska vara exakt och jämn), kompaktering och stenläggning. Arbetet inkluderar
följande arbetsmoment: lägga ut material, avjämna ytor med sand, krossat material eller grus.
Kompaktering av materialet med manuellt hanterad padda eller med maskiner man sitter på.
Arbetet kan även innefatta läggning av stora och små marksten, fyllning med sand i skarvar och
vibrering.
Kapning av marksten ingår inte i detta arbete.

Resultat av mätningar

Mätningarna pekar entydigt på att halterna normalt sett är låga. Bland de tyska mätningarna finns
det enstaka värden som ligger högt vilket gör att medelvärdet (0,5 mg/m3) t.o.m. ligger högre än 27
av de 30 mätningarna (alla under 0,3 mg/m3)

Tänkbara åtgärder

Den åtgärd som verkar vara vanligast är befuktning. Ibland räcker det att det har regnat för att
marken och materialet ska vara så vått att det inte dammar. Ibland tillsätts vatten, speciellt om
materialet är torrt och dammar.

Slutsats

Exponeringen för kvarts vid packning, kompaktering, vältning och vibrering ligger normalt sett
med god marginal under gränsvärdet. Om det material som hanteras är torrt, finns risk för att det
sprider damm. I sådana fall kan det inte uteslutas att gränsvärdesnivån kan överskridas. I sådana
fall rekommenderas i första hand vattenbegjutning för att fukta materialet så att det dammar
mindre och i andra hand andningsskydd, om vattenbegjutning inte är möjlig eller inte bedöms ge
tillräckligt god effekt.
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Utläggning av krossat material
Att via en basker lägga ut makadam och stenmjöl
innan gjutning skulle ske.
*I direkt närhet förekom schaktningsarbeten av blöta
massor.
Att via en basker lägga ut makadam och stenmjöl
innan gjutning skulle ske.
*I direkt närhet förekom schaktningsarbeten av blöta
massor.
Att via en basker lägga ut makadam och stenmjöl
innan gjutning skulle ske.
*I direkt närhet förekom schaktningsarbeten av blöta
massor.
Utläggning, avvägning, packning och vibrering av
krossat material
Sätter fundament, lägger duk och rör. Arbetet med
markvibrator och kör vältmaskin. Ca 90 % av
arbetstiden utomhus och ca 10 % i fordon.
Brobygge. Plattning av stenmaterial med padda ca
20 % av arbetstiden. Hantering av kvartshaltigt
material.
Avvägning, kompaktering, vibrering, läggning och
återfyllnad. 30 heldagsmätningar vid 13
arbetsplatser

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Soligt väder. 0,5 m/s, 14 ⁰C och RH 27–
28 %.

0,004

<0,009

>44 %

Soligt väder. 0,5 m/s, 14 ⁰C och RH 27–
28 %.

<0,005

<0,10

N.A.

Företag 2,
heldag 2019-04-29 -30

Soligt väder. 0,5 m/s, 14 ⁰C och RH 27–
28 %.

<0,005

<0,10

N.A.

Företag 2,
heldag 2019-04-29 –
30

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

0,008

<0,09

>8,9 %

461

Företag 4,
2019-05-15

0,007

<0,1

>7 %

373

Företag 1,
2018-05-08

0,05
(mv 30
mätningar)
90 % under 0,03

0,51
(mv 30
mätningar)
90 % under 0,78

Cirka
10 %

Väder

Väder
Klart väder. 2–3 m/s, 9–17 ⁰C och 30–50
%.
Vädret var torrt och klart.

N.A.
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[min]

Referens
Företag 2,
heldag 2019-04-29 -30

Referens

(Bagschik,
heldag Böckler et
al. 2008)
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Underhåll m.m. av stenkrossar
Beskrivning av arbetsuppgift

Reparationer och rengöring av olika delar, krossen inte i drift.

Resultat av mätningar

Endast ett fåtal mätningar. Indikationen är att halterna är låga.

Tänkbara åtgärder

Vänta en tid från att krossen stängts av tills att underhållet påbörjas. Vattenbegjutning vid
rengöring. Andningsskydd.

Slutsats

Fler mätningar behövs.
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Stenkross, utomhusarbete
Krossmaskinist. Utomhus 70 % av dagen. Tvättat
rent vid förkrossen (D.v.s. vattenbegjutning). Resten
av tiden inomhus.
Arbetar med underhåll och som krossoperatör.
Utomhus ¾ av dagen med reparation av
primärkross samt skyfflat spillmaterial vid
spindelkross. Resten av tiden i kontrollrum vid
primärkross. Lunch 30 min
Maskinisten som vanligtvis vistas i maskin
(utlastning till kund), var vid mättillfället utomhus
största delen av dagen, i krossens närområde.

Väder
Vädret var klart med växlande
molnighet. 2–4 m/s. 22 °C.

Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

0,003

<0,1

>3 %

374

Referens
Företag 1,
2018-05-22

Vädret var disigt med svag västlig vind
(4 m/s), vridande till sydlig under
dagen. 20–23 °C.

0,017

0,27

6%

435

Företag 1,
2018-0522_B

Vädret var klart med mycket svag vind.
23 °C. Luftfuktigheten var låg.

0,042

0,35

12 %

380

Företag 1,
2018-05-23

Marken var torr efter en lång tids uppehållsväder.
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4. Arbete intill dammande
arbetsuppgifter
Beskrivning av arbetsuppgift

Arbetsuppgifter som innebär indirekt exponering för damm utgörs vanligtvis av arbetsledande
och övervakning av riskfyllda arbeten. Exempel är rondering på arbetsplatsen och övervakning i
samband med arbeten vid kraftledningar.

Resultat av mätningar och slutsatser

Det finns för få mätningar för denna typ av arbetsmoment och det behövs fler mätningar för att
kunna använda resultatet som referensmätning. Indikationen är dock att exponeringsrisken är låg.

Tänkbara åtgärder



Håll så långt avstånd som möjligt till de dammande arbetsmomenten, utan att
kompromettera arbetets kvalitet.
Begränsande av exponeringen för de som utför de dammande arbetsuppgifterna kommer
även att minska exponering för övrig personal som jobbar i närheten.

Slutsats

Ytterligare underlag behövs för att kunna använda resultaten som referensmätningar.
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Arbete intill dammande arbetsuppgifter
Anläggningsarbete, varierande arbetsuppgifter
Borrning och pålning - övervakning.
Elsäkerhetsledare, övervakning elsäkerhet under
borrning och pålning. Samt jordning av maskin
innan arbetet startades.

Väder

Rondering på arbetsplatsen.

Klart till halvklart väder. 1–3 ⁰C.

Övervakning av grävarbete p.g.a. kraftledningar
invid vägen.

Klart väder. 2–3 m/s, 9–17 ⁰C och RH
30–50 %.

Klart väder. 4–5 m/s, 12–15 ⁰C och 30–
60 %
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Halt respirabel
kvarts
[mg/m3]

Halt respirabelt
damm
[mg/m3]

Andel
kvarts

Tid
[min]

0,015

0,09

16,7 %

492

<0,0050

0,1

<5 %

398

0,002

<0,10

>2 %

387
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