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HUR UPPKOMMER KVARTSDAMM?
Kvarts ingår i våra vanligaste bergarter som sandsten, 
granit och gnejs. Kvarts i form av stendamm finns vid 
många arbetsplatser där man borrar, bilar, slipar eller river 
i kvartshaltigt material som betong, tegel, puts och 
murbruk.

HUVUDSAKLIGA RISKER MED KVARTSDAMM
Från kvartsdamm frigörs de minsta respirabla partiklar 
som kan tränga ända ner i lungblåsorna, där de kapslas in 
och skapar inflammation som orsakar ärrbildning i 
lungvävnaden. 
Inandning av kvartshaltigt damm kan ge upphov till KOL 
samt Silikos (stendammslunga) som är en obotlig 
sjukdom. Det allra tidigaste stadiet av Silikos kan vara svårt 
att upptäcka även på röntgen. Det är först 10-30 år efter den 
första exponeringen av kvarts som sjukdomen bryter ut och 
kan då även leda till lungcancer.

ARBETSMILJÖVERKETS KVARTSDAMMSFÖRESKRIFT 
Arbetsgivaren måste säkerställa att medarbetare som
riskerar att exponeras för kvartsdamm, använder för 
arbetsuppgiften anpassad kvartsdammbegränsande 
utrustning såsom andningsskydd, stoftavskiljare och 
luftrenare.

All utrustning som är avsedd att skydda mot kvartsdamm 
måste funktions- och prestandakontrolleras minst en gång 
per halvår. Dessutom ska kontrollerna dokumenteras.



SANKTIONSAVGIFT OM KONTROLLDATUM SAKNAS
Om arbetsgivaren inte kan uppvisa dokumentation på när den senaste 
funktions- och prestandakontrollen utfördes, kan Arbetsmiljöverket utfärda en 
sanktionsavgift som kan uppgå till 150 000 kr. 

VAD GÖR CRAMO?
Cramo har utifrån Arbetsmiljöverkets krav väl fungerande rutiner för 
funktions- och prestandakontroll av samtliga kvartsdammbegränsande 
utrustningar. 
Vi utför noggranna returkontroller på samtliga hyresobjekt, enligt 
produktleverantörernas anvisningar, innan de hyrs ut igen. 
Det är Cramos leveransklartagg som gäller som bevis för när den senaste 
funktions- och prestandakontrollen genomfördes. 

LEVERARANSKLARTAGGEN ÄR EN VIKTIG HANDLING FÖR DIG SOM KUND
Eftersom det måste finnas dokumentation som visar på när den senaste 
funktions- och prestandakontrollen genomfördes, är det viktigt att Cramos 
leveransklartagg aldrig tas bort från våra kvartsdammbegränsande 
hyresprodukter.

SKULLE LEVERANSKLARTAGGEN FÖRSVINNA UNDER HYRESTIDEN KAN NI VÄNDA 
ER TILL NÄRMASTE DEPÅ, SOM TAR FRAM DOKUMENTATION ÖVER DEN SENASTE 
KONTROLLEN.
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HUR SKA JAG SKYDDA MIG? 

Några exempel på hur man kan skydda sig mot kvartshaltigt byggdamm:

-Byggdamm finns kvar i luften länge! Använd alltid personliga, noggrant utprovade och underhållna 
andningsskydd med rätt filter, t.ex. P3-filter för kvartshaltiga partiklar. 
- Skydda kollegorna från hälsofarligt byggdamm genom avskiljande slussar med kraftigt utsug, så att 
dammet inte sprids mer än nödvändigt.
-Maskiner med integrerat punktutsug är att föredra. Men man kan även sätta på en sugkåpa eller 
sugmuff på vissa maskiner och därmed leda dammet via en slang till en stoftavskiljare. 
-Enbart användning av luftrenare räcker inte. De är dock ett bra komplement till punktutsug och 
stoftavskiljare. 
-Vid kraftigt dammande arbeten, som rivning och arbete med t.ex. kapmaskiner och kärnborr, kan 
försiktig befuktning med vatten användas för att binda dammet som en kompletterande åtgärd. 
-Sopa aldrig! Dammsug med industridammsugare eller centraldammsugare, som ska ha ett effektivt 
avskiljningsfilter av typ HEPA. Övrigt skräp krattas ihop.

Exempel på kvartsdammbegränsande utrustning som kan hyras från Cramo:
Stoftavskiljare utrustade med finfilter och mikrofilter, luftrenare utrustade med förfilter och 
mikrofilter, damm begränsande anordningar för att koppla samman slip- och fräsutrustning med 
industridammsugare och utrustning för att ansluta friskluft till den inre miljön samtidigt som man 
renar inomhus.

Vänd dig till närmaste Cramodepå för mer information om hur du bäst kan skydda dig mot kvartsdamm! 
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