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VÅRT STORA REPORTAGE OM DET FARLIGA DAMMET PÅ SVENSKA ARBETSPLATSER I DMH #2, 2019 

ÄR ETT AV DE REPORTAGE SOM GENERERAT MEST FEEDBACK FRÅN ER SOM LÄSER TIDNINGEN, 

VILKET VI SÅKLART TYCKER ÄR POSITIVT. ”JÄTTEBRA, OCH VIKTIGT ATT ÄMNET UPPMÄRKSAMMAS” 

TYCKTE DE ALLRA FLESTA, MEN OCKSÅ ATT DET FANNS BETYDLIGT MER ATT SKRIVA OM, UTBILD-

NING, SERVICE AV MASKINER OCH ARBETSMILJÖVERKETS NYA REGELVERK TILL EXEMPEL. 

SAGT OCH GJORT: HÄR ÄR UPPFÖLJNINGEN AV VÅRT REPORTAGE ”DET FARLIGA DAMMET”.  

TEXT: DAVID LILJEFORS FOTO: DAVID LILJEFORS, HUSQVARNA

UPPFÖLJNING:

DET FARLIGA

OM DET ÄR någonting vi har kunnat 
ta med oss från arbetet med artik-
larna om farligt damm på de svenska 
byggarbetsplatserna, oavsett om 
vi pratat med Arbetsmiljöverkets 
inspektörer, tillverkare och uthyrare 
eller organisationer som Skydda, så 
är det att kunskapsnivån är skräm-
mande låg när det kommer till 
kvartsdamm, särskilt bland små och 
medelstora byggföretag. 

Några exempel: Vid en avstämning 
i oktober 2018, då Arbetsmiljöverket 
genomfört 1 040 besök på 640 olika 
arbetsplatser med 6–50 anställda, 
hade 573 inspektionsmeddelanden 
med totalt 2 100 krav upprättats 
– med andra ord mer än två i snitt 
per arbetsplats. 

– Okunskapen bland företagen 
är enorm, säger Thomas Ekström, 
arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljö-

verket. Många arbetstagare är omed-
vetna om riskerna.

Under Byggnads arbetsmiljövecka, 
22–26 oktober 2018, där 1 799 arbets-
platser kontrollerades av Byggnads 
skyddsombud, visade inspektionerna 
att cirka 45 procent (809 företag) bröt 
mot Arbetsmiljöverkets nya regler 
kring hantering av kvartsdamm. 

– Enligt våra erfarenheter är det 
bara omkring 20 procent av företagen 

DAMM ET
”OKUNSKAPEN BLAND 
FÖRETAGEN ÄR ENORM. 
MÅNGA ARBETSTAGARE 
ÄR OMEDVETNA OM 
RISKERNA.”
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som har koll på det nya regelverket, 
och bland de 20 procenten är det 
fortfarande många som är osäkra på 
hur de ska komma runt problemen, 
menar Stefan Bergsten, affärsutveck-
lare för Norden och Baltikum på 
Husqvarna. 

”HELST VILL MAN INTE HA EN DAMM-

SUGARE ALLS” 

Enligt Stefan, består problemet 
dels i att de mindre och medelstora 
företagen generellt har dålig koll 
på regelverket och riskerna med 
kvartsdamm, men också att många 
saknar kunskap om hur dammsu-
gare, stoftavskiljare och luftrenare 
ska användas. 

– Är folk inte medvetna om hur 
utrustningen ska användas spelar 
det ingen roll hur bra maskiner vi 
bygger, fortsätter Stefan. Vi jobbar 
därför aktivt med att utbilda våra 
kunder om hur våra produkter fung-
erar, och hur de ska få så mycket 
som möjligt ut av dem. Utbildning-

arna sker både hos Husqvarna och 
ute på kundernas arbetsplatser. Vi 
har även många utbildningar till-
sammans med uthyrarna. Webbinära 
utbildningar i all ära, men där finns 
också risken att du har vissa som 
sitter och fyller i åt andra, särskilt 
på utbildningar för kapmaskiner 
och liknande. Vi anser att de fysiska 
utbildningarna ger mer möjlighet för 
kunden att få svar på sina frågor.

Vilka är de största bristerna ni mö-
ter på era utbildningar?

– Vi jobbar mycket med saker som 
filterrengöring. Att man använder 

maskinens prestanda för att göra en 
filterrensning till exempel, istället för 
att ta ut filtren och blåsa rent dem 
med tryckluft. Det är också vanligt 
att kunder hyr eller köper för små, 
underdimensionerade maskiner. Ska 
en slipmaskin hyras … Ja, helst vill 
man inte ha en dammsugare alls, och 
tar man någon så väljer man oftast en 
maskin som inte hänger med i den av-
verkning som slipmaskinen gör, med 
resultatet att dammet sticker ut under 
huvudet på slipmaskinen och ut på ar-
betsplatsen. Vi försöker jobba med alla 
elementet för att säkerställa en bra ar-
betsmiljö, från att man har en godkänd 
skyddsmask till att man exempelvis 
har de tillbehör som finns att tillgå till 
en borrhammare för att kunna suga 
upp dammet vid källan. 

Vad är anledningen till att det både 
finns orangea och röda damm-
sugare/stoftavskiljare idag efter 
Husqvarnas förvärv av Pullman 
Ermator. Är det någon skillnad mel-
lan dem? 

– När det gäller själva varumärket 
så jobbar Husqvarna Group med en 
multi brand-strategi där samma ma-
skiner tillverkas i orange [Husqvar-
na], rött [Pullman Ermator] och fak-
tiskt numera även i svart eftersom 
Husqvarna också förvärvade HTC 

Stoftavskiljaren S 26 i den nya Huqvarna-kostymen – en bra ”partner” för till exempel  
golvslipar och betongsågar. Eller som här, kapmaskinen K770. 

ett halvår efter Pullman Ermator. 
Anledningen är att kunna nå ut till 
alla marknader. I till exempel USA är 
man väldigt konservativa, och vill ha 
samma dammsugare i samma färg 
som tidigare. 

Vad har vi att förvänta oss i pro-
duktväg under den närmaste tiden? 

– När det kommer till produktut-
veckling har vi tittat mycket på app-
likationer för maskinerna, olika sätt 
att koppla en dammsugare till slip- 
och kapmaskiner, eller borrskydd 
och kåpor till handhållna verktyg. 
Sedan är det såklart en hel del nya 
maskiner på gång, både stoftavskil-
jare och luftrenare, men det är till 
största del produkter jag inte kan 
prata om i dagsläget. Ett område vi 
fokuserar på är saneringsstationer 
och saneringsskåp där dammsugare 
och filter kan rengöras på rätt sätt, 
så att de som jobbar med att serva 
de här produkterna också har en bra 

”WEBBINÄRA UT-
BILDNINGAR I ALL 
ÄRA, MEN DÄR FINNS 
OCKSÅ RISKEN ATT DU 
HAR VISSA SOM SIT-
TER OCH FYLLER I ÅT 
ANDRA”

Exempel på utrustning för för säker service och rengöring samt byte av filter på mindre 
maskiner: Husqvarna/Pullman Ermators saneringsstation CC800 med med invändig damm-
sugs- och tryckluftsutrustning. Här med stoftavskiljaren S36 som bottensug. 

Stefan Bergsten, affärsutvecklare för Norden 
och Baltikum på Husqvarna. 
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Kan jag inte göra den här kontrollen själv? 
– Problemet är att om du ska öppna upp en damm-

sugare, om bara så för att byte filter eller påse, så 
behöver du ordentliga, godkända andningsmasker 
och tillgång till en sluten miljö, för att inte sprida dam-
met i rummet. Under själva rengöringen behöver du 
ha en annan dammsugare kopplad. Har du en liten 
eller medelstor byggfirma är det långt ifrån säkert 
att du har kapaciteten, eller budgeten för nödvändig 
ytrustning. Eller så vill man bara lägga tiden på annat. 
Egentligen är det samma sak som att folk sällan själva 
servar bilen nu för tiden. De lämnar in den till en 
verkstad som kan ta hand om olja, filter och så vidare 
på rätt sätt. Vi har hört om ”skräckexempel” när folk 
själva öppnar upp dammsugare, tömmer ur innehållet 
och slår filtret i väggen för att ”damma av” det. 

Enligt dig: Vilka är de största misstagen byggföre-
tagarna gör i övrigt när det kommer till hanteringen 
av den här typen av utrustning?  

– Ofta används helt enkelt fel utrustning. Att 
dammsugaren har fel dammklass för det den an-
vänds till är till exempel vanligt. Många har också 
kvar L-klassade maskiner från före 2015 [Arbetsmiljö-
verkets nya föreskrifter] trots att det idag är krav på 
att de ska vara minst M-klassade. Vi håller själva på 
att fasa ut L-klassade dammsugare ur vårt lagerförda 
sortiment. ✖

arbetsmiljö. Idag har ju alla snöat in 
på att det ska vara just dammsugare 
och luftrenare, men ska man hårdra 
det så handlar det ju om att man 
behöver rengöra vinkelslipar, kap-
maskiner … egentligen alla typer av 
produkter som går i en miljö där det 
finns kvartsdamm. 

FUNKTIONSKONTROLL

En av de bestämmelser från Arbets-
miljöverkets föreskrifter gällande 
kvartsdamm från 2015 som det 
fortfarande slarvas mest med är att 
arbetsgivaren inte bara ska tillhan-

dahålla adekvat dammbekämpande 
utrustning. Funktionen/prestandan 
hos dammsugare, stoftavskiljare etc. 
ska även kontrolleras (och proto-
kollföras) med högst sex månaders 
mellanrum. 

Handen på hjärtat, när kollade 
du dina dammsugare senast? Om 
svaret är ”….”, bör du känna till att 
firman riskerar sanktionsavgifter på 
15 000–150 000 kr om du inte kan 
redogöra för dina maskiner vid en 
inspektion. 

Ett av de få företag som erbjuder 
just den tjänsten, att på ett säkert, 
arbetsmiljövänligt sätt säkerställa 
funktionen hos dammbekämpande 
utrustning enligt Arbetsmiljöver-
kets riktlinjer, är 3A Byggdelen AB 
i Stockholm – ett företag vars verk-
samhet omfattar försäljning, uthyr-
ning och service av verktyg och ma-
skiner från ledande tillverkare som 
Festool, Makita, Husqvarna/Pullman 
Ermator, Bosch och Milwaukee.  

– Det var under 2018 som vi märkte 
att det började talas en del bland 
våra kunder och i leverantörsled om 
Arbetsmiljöverkets inspektioner, och 
även att en del sanktionsavgifter och 
viten delats ut, säger Patric Lindroos, 
VD för 3A Byggdelen, när vi besöker 
butiken/serviceverkstaden i Tyresö 
söder om Stockholm. Vi diskuterade 
det här med Husqvarna/Pullman 
Ermators representant, som sa ”Det 
är konstigt att ingen erbjuder den här 
tjänsten”. Funktionskontroller är ju 
ändå någonting som enligt lag ska 
göras minst var 6:e månad. Vi tänkte 
också att ”Vi gör ju redan i stort sett 
där här jobbet” då vi reparerar damm-
sugare. Skillnaden var bara att vi inte 
protokollförde arbetet. Nu bara har vi 
erbjudit tjänsten sedan hösten 2018, 
och så vitt jag vet är vi idag unika 
med funktionskontroll av dammbe-
gränsande utrustning. 

Vilka är det som köper den här 
tjänsten av er idag? 

– Vi har ett par medelstora byggfö-
retag där vi kontinuerligt servar och 
ser över deras maskinparker senast 
var sjätte månad, kunder som har 
20–30 dammsugare. 

Hur går funktionskontrollen till?
– Oavsett om dammsugaren läm-

nas till oss, eller om vi hämtar den 
ute på arbetsplatsen, så ska filter och 
påse vara borttagna. Oftast har vi ma-
skinerna helt förslutna i plastpåse. 
Dammsugaren placeras i vårt sane-
ringsskåp där vi plockar isär den och 
blåser/suger rent både in- och utvän-
digt. Vi kontrollerar slang, eventuella 
yttre skador samt luftflöde/under-
tryck och byter även filter och damm-
påse, till rätt produkter för just den 
modellen. Dammsugaren får avslut-
ningsvis en etikett med dagens datum 
och ett protokoll för testen. Bokar du 
tid, och dessutom har lite framförhåll-
ning, så kan du lämna dammsugaren 
hos oss vid 7-tiden på morgonen och 
sedan hämta den på lunchen.

Övre bilden: Patric Lindroos, VD för 3A Byggdelen. Undre bilden: 
Patrik Krepper är redo att mäta luftflöde och undertryck på en 
imlämnad dammsugare. 

Patrik Krepper, servicetekniker på 3A Byggdelen rengör en dammsugare i saneringsskåpet. 
Idag sköter man service och funktionskontroller för ett antal medelstora byggföretag. 

”VI HAR HÖRT OM 
SKRÄCKEXEMPEL NÄR 
FOLK SJÄLVA ÖPPNAR 
UPP DAMMSUGARE, 
TÖMMER UR INNEHÅL-
LET OCH SLÅR FILTRET 
I VÄGGEN”


