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INLEDNING

Den här korta guiden innehåller information om kristallin kvarts och 
exempel på god praxis från NEPSI som minskar exponering i arbetet för 
respirabel kristallin kvarts och tillhörande hälsorisker. Informationen 
bygger på NEPSI:s vägledning för god praxis. Den fullständiga versionen 
finns online på guide.nepsi.eu.

Kristallin kvarts är en viktig komponent i vårt moderna samhälle, som 
används för infrastruktur, transport och vardagsföremål som telefoner,  
bilar och järnvägar. Kiseldioxid är en de vanligast förekommande 
resurserna på jorden, och utgör 12 % av jordskorpan.

När material som innehåller kiseldioxid i form av kristallin kvarts används 
i energiintensiva processer kan partiklar av kristallin kvarts frigöras som ett 
mycket fint damm. Dessa dammpartiklar, som kallas respirabel kristallin 
kvarts, kan ta sig ner i lungorna. I små mängder utgör dammet inga 
problem. Men om en person exponeras för stora mängder respirabel 
kristallin kvarts under en längre tid kan det orsaka en yrkessjukdom som 
heter silikos.

Som tur är kan hälsoriskerna med respirabel kristallin kvarts avhjälpas 
genom att man inför åtgärder för dammkontroll. Dessa åtgärder har 
sammanställts i NEPSI:s vägledning för god praxis för att hjälpa företag 
och arbetstagare att eliminera eller reducera riskerna.

OM DENNA GUIDE
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Företag har en juridisk och moralisk skyldighet att skydda sin personal från 
risker på arbetsplatsen. Tillämpning av god praxis från NEPSI har visat sig 
innebära en drastisk minskning av exponering för respirabel kristallin kvarts 
i arbetet. 

Genom att tillämpa NEPSI:s bevisat framgångsrika exempel på god 
praxis kan företag visa att de tar personalens hälsa på största allvar. Detta 
förbättrar arbetstagarnas arbetsförhållanden samtidigt som företaget blir 
mer konkurrenskraftigt – något som gynnar alla. 

VARFÖR SKA FÖRETAG OCH 
ARBETSTAGARE BRY SIG?



BILAR, BUSSAR, CYKLAR,
VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR

JärnvägarKablar

Vindrutor

Strålkastare

Asfalt

Invändig beklädnad i bilar

Stötfångare

Karosser

AckumulatorerLjuddämpare

Formgjuten plast

Motorer

Batterier Reflexfärg
Däck

Cykelhandtag

Underredsbehandling

Broms

Elledningar

Navkapslar

Betong

VAD ÄR KRISTALLIN KVARTS?

Kristallin kvarts finns nästan överallt i naturen och är en viktig komponent i 
vardagen. Det är även känt som kiseldioxid (SiO2), och uppträder oftast i 
naturen som kvarts. Det är också den vanligaste beståndsdelen i sand på 
vår planet. 

Inom industrin är kristallin kvarts värdefull tack vare den hårda konsistensen  
och den höga smältpunkten. Användningsområdena är oändliga – 
inklusive framställning av läkemedel, kosmetika, plast, metaller och till och 
med livsmedel.



DATORER, TELEFONER, 
INTERNET, ELEKTRICITET 

OCH TELEKOMMUNIKATIONER

DITT HEM

Takpannor
Byggmaterial

Skärmar

Mikrochips

Armerat stål

Elledningar

Vindkraftverk
(rotorblad och torn)

Fiberoptiska kablar

Väggfärg

Speglar

Kakel

Plast

Kompositsten

Gips

Kosmetika

Papper

Sanitetsporslin

Keramik (matporslin)

Dricksglas

Kryddor
(klumpförebyggande medel)

Klockor (kvartskristall 
för tidsreglering)

Tandborsthandtag
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Kristallin kvarts i är i sig själv inert och helt ofarlig. Men när material 
som innehåller kristallin kvarts används i energiintensiva processer 
(som krossning eller borrning) kan fina dammpartiklar bildas och bli 
luftburna. Dessa dammpartiklar kallas för respirabel kristallin kvarts. 
Partiklarna är så små att de inte kan ses med blotta ögat, förutom i starkt 
ljus. 

När respirabelt damm blir luftburet tar det lång tid innan det lägger sig. 
Ett enda utsläpp av damm i luften kan leda till omfattande exponering 
för de som arbetar i den omedelbara närheten. Det är till och med så att 
i situationer där luften ständigt rörs upp och ingen frisk luft släpps in kan 
respirabelt damm vara luftburet i flera dagar. 

KRISTALLIN KVARTS OCH 
RESPIRABEL KRISTALLIN KVARTS
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Hälsorisker till följd av respirabel kristallin kvarts underskattas ofta 
av arbetstagare och arbetsgivare – damm betraktas ofta som ett 
irritationsmoment snarare än en fara. 

I själva verket har exponering för stora mängder respirabel kristallin 
kvarts under en längre tid (t.ex. månader eller år) visat sig kunna 
orsaka silikos.

Silikos är en av världens äldsta yrkessjukdomar (dvs. en sjukdom 
som orsakas av ett specifikt yrke eller specifika arbetsförhållanden). 
Den kumulativa ansamlingen av fina dammpartiklar i lungorna 
leder till bestående ärrbildning på mjuka vävnader. Det kan leda till 
andningssvårigheter och, i allvarliga fall, till döden. 

Bara de allra minsta partiklarna, som kallas för respirabel 
fraktion, kan orsaka dessa lungskador. Dock skapas dessa oerhört 
små partiklar som en biprodukt vid många vanliga energiintensiva 
industriella processer (se avsnittet Aktiviteter som genererar 
eller rör upp damm).

Större (icke-respirabla) partiklar utgör ingen risk för silikos. Dessa 
partiklar bildas också under samma energiintensiva processer, men 
de stoppas i luftvägarna innan de når lungorna och hostas upp.

HÄLSORISKER MED RESPIRABEL KRISTALLIN 
KVARTS
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Svalg STÖRSTA 
INHALERBARA 
PARTIKLAR

TORAKAL 
FRAKTION

RESPIRABEL
FRAKTIONStruphuvud

Luftstrupe och 
primära bronker

Sekundära bronker

Bronkioler
Alveoler

Utöver silikos har experter även upptäckt ett samband mellan långvarig 
exponering för höga nivåer av respirabel kristallin kvarts och lungcancer. 
Detta har lett till att respirabel kristallin kvarts, dvs. damm som innehåller 
kvarts och kristobalit, har inkluderats i EU:s direktiv om carcinogener och 
mutagener på arbetsplatsen.

Rökare löper större risk att påverkas negativt av långvarig exponering för 
kvartsdamm. 

CANCERRISK

Diagram som visar olika delar av 
lungan.
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KVARTS OCH KVARTSINDUSTRIN

Kristallin kiseldioxid i form av kvarts finns i många olika material. Tabellen 
nedan anger typiska nivåer av kristallin kvarts i vissa mineraler.

VAR FÖREKOMMER KVARTS?

Det första steget mot att minska de hälsorisker som förknippas med 
exponering för respirabel kristallin kvarts är att känna till de industrier där 
det förekommer, och de aktiviteter som kan leda till att kvartsdamm bildas.

MINERALKÄLLOR PROCENTHALT KRISTALLIN KVARTS

Stenmaterial 0 till 100 %

Ball clay 5 till 50 %

Basalt Upp till 5 %

Naturlig kiselgur 5 till 30 %

Diabas Upp till 15 %

Flinta Mer än 90 %

Granit Upp till 30 %

Gritstone (grovkornig sandsten) Mer än 80 %

Järnmalmer 7 till 15 %

Kalksten Vanligtvis mindre än 1 %

Kvartsit Mer än 95 %

Sand Mer än 90 %

Sandsten Mer än 90 %

Lerskiffer 40 till 60 %

Skiffer Upp till 40 %
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Exponering för respirabel kristallin kvarts sker inom många industrisektorer, 
inklusive industrimineraler, stenbrytning, cementproduktion, byggindustrin, 
med flera.

I följande 15 industrisektorer erkänns och behandlas exponering för 
respirabel kristallin kvarts som en hälsorisk:

KVARTS PÅ ARBETSPLATSEN

Gruvor och 
stenbrott

Glas- och 
mineralull

Kalksandsten

Lättklinkerindustrin

Produktion av 
stenmaterial

Keramikindustrin

Cementproduktion

Kompositsten
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Det finns för närvarande 18 branschorganisationer och ett fackförbund 
(totalt 19 deltagare) som har åtagit sig att implementera vägledningen för 
god praxis.

NEPSI:s exempel på god praxis togs fram för att öka medvetenheten bland 
arbetsgivare och arbetstagare om farorna med respirabel kristallin kvarts, 
samt för att utbilda dem om metoder som kan skydda arbetstagarnas hälsa 
genom att minska exponeringen för kvartsdamm i arbetet. 

Gjuteriindustrin

Glasfiberproduktion

Betongelementindustrin

Industrimineraler 

Murbruks-  
industrin

Produktion av 
isoleringsmaterial

Färdigblandad 
betong
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Luftburna partiklar kan bildas när material som innehåller kristallin kvarts 
behandlas i energiintensiva processer. Utöver själva processerna finns det 
också ett flertal aktiviteter som kan röra upp damm som inte städats upp 
ordentligt, vilket ökar exponeringen för respirabel kristallin kvarts i arbetet.

Inom olika industrier kan aktiviteter som genererar damm bland annat 
innefatta:

AKTIVITETER SOM GENERERAR ELLER RÖR UPP DAMM

Rengöring

Packning

Formning

Säckfyllning

Malning

Transport

Krossning

Blandning

Lastning

Torkning
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SKYDDA PERSONALEN FRÅN 
RESPIRABEL KRISTALLIN KVARTS

Kvarts förekommer naturligt i vår miljö. Det är ett oersättligt material som 
används i många olika industrier och som gör vår moderna tillvaro möjlig. 
Vi kan inte undvika att använda det, men vi kan undvika att exponeras för 
respirabel kristallin kvarts och utsättas för tillhörande hälsorisker.
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Arbetsgivare kan skydda sina anställda och andra genom att tillämpa 
NEPSI:s exempel på god praxis. NEPSI:s vägledning för god praxis 
innehåller över 70 informationsblad med tekniska rekommendationer för 
specifika arbetsuppgifter som utförs inom de industrisektorer där respirabel 
kristallin kvarts utgör en risk.

Tillämpningen av god praxis kan sammanfattas i fyra steg:

GOD PRAXIS

STEG 1: 
BEDÖMNING

STEG 3: 
UPPFÖLJNING

STEG 2: 
KONTROLL

STEG 4: 
UTBILDNING

Det första steget är att bedöma huruvida det 
föreligger en stor risk för exponering för respirabel 
kristallin kvarts i arbetsmiljön.

Följ upp de tillämpade åtgärdernas effektivitet.

Besluta vilka skyddsåtgärder och förebyggande 
åtgärder som ska vidtas för att avvärja de risker som 
identifierats, dvs. för att eliminera dem eller reducera 
dem till en godtagbar nivå.

Erbjud personalen information, instruktioner och 
utbildning i syfte att informera dem om de risker de 
ställs inför i arbetsmiljön.

Denna guide, och de tillhörande informationsbladen, ger vägledning om 
hur dessa steg kan tillämpas på din arbetsplats. 
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När det gäller steg 2 finns det i allmänhet fem huvudsakliga sätt att minska 
exponering för respirabel kristallin kvarts på arbetsplatsen:

Mer information om utformning och användning av dessa kontrollåtgärder 
finns i informationsbladen (se avsnittet om informationsbladen 
från NEPSI).

Kontrollera exponering för respirabel kristallin kvarts på arbetsplatsen

AVSKÄRMNING
Utför arbete som genererar 
respirabel kristallin kvarts i 
ett avskärmat område

SKYDDSUTRUSTNING
(t.ex. andningsskydd) som 
förhindrar inandning av 
damm

UTSUG/VENTILATION
Stoppa respirabel kristallin 
kvarts vid källan, innan 
exponering sker, och ersätt 
kontaminerad luft med ren.

VATTEN
Använd våta processer för 
att förhindra att damm blir 
luftburet

GOD HYGIEN/STÄDNING
Tvätta arbetskläder och 
dammsug upp damm som 
bildats under processer

*listan är inte heltäckande
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Till stöd för steg 4, dvs. utbildning, har NEPSI tagit fram en uppsättning 
utbildningsverktyg som ger information och vägledning som bidrar till att 
skydda arbetstagare genom att minska deras exponering för kvartsdamm 
på arbetsplatsen. Det finns fyra huvudsakliga utbildningsresurser (utöver 
denna guide från NEPSI – God praxis: en guide för små och medelstora 
företag):

UTBILDA ARBETSTAGARE

En längre version av den här guiden som innehåller praktisk 
information om hur du successivt förbättrar hälsoskyddet för 
arbetstagare. I detta dokument ingår även informationsbladen 
som en bilaga. Informationsbladen finns även tillgängliga 
separat på nätet (se avsnittet om NEPSI:s informationsblad).

En informationsbroschyr i A5-format som förklarar syftet och 
fördelarna med NEPSI-överenskommelsen om god hantering 
och säker användning av kristallin kvarts och produkter som 
innehåller detsamma, för att skydda arbetstagares hälsa.

Gå till NEPSI:s (ursprungliga) vägledning för god praxis 

Guiden till NEPSI-avtalet
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En serie med utbildningspaket för PowerPoint och som finns 
tillgängliga både online och offline.  Innehållet täcker en 
rad olika ämnen som går att tillämpa inom flera industrier. 
Utbildningen stärker skyddet av arbetstagares hälsa genom att 
förklara riskerna och definiera praktiska exempel på god praxis 
som framgångsrikt minskat exponering för respirabel kristallin 
kvarts. Du kan använda denna gratisresurs för att utbilda 
personalen om viktiga aspekter kring respirabel kristallin 
kvarts, samt hur de hanterar arbetsuppgifter där kvartsdamm 
bildas.

En webbaserad blandad utbildningsplattform som riktar sig direkt 
till arbetstagare. Här finns ljud- och bildinnehåll samt interaktiva 
frågesporter om god praxis och riskerna med kvartsdamm.

Utbildningspaket för PowerPoint 

Plattform för e-utbildning 

Vi har dessutom designat en rad affischer för arbetsplatsen samt tagit fram 
en guide får små och medelstora företag, där vi förklarar NEPSI:s avtal om 
social dialog.

Alla dessa resurser finns tillgängliga och går att hämta gratis på nepsi.
eu/good-practice-guide.
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Om informationsbladen 

Informationsbladen från NEPSI är digitala och utskrivbara hjälpmedel 
som innehåller praktisk vägledning och information om kontrollåtgärder 
som kan användas av arbetsgivare för att utforma säkra processer, och av 
arbetstagare för att minska exponeringsnivån vid vanliga arbetsmoment.

Informationsbladen är indelade i tre kategorier:

NEPSI:S INFORMATIONSBLAD FÖR 
ARBETSUPPGIFTER

ALLMÄNNA INFORMATIONSBLAD (brun)  
gäller för samtliga industrier (cement, keramik etc.) som 
undertecknat NEPSI-avtalet.

SPECIFIKA INFORMATIONSBLAD (blå)  
består av arbetsuppgifter som endast gäller ett begränsat antal  
industrisektorer, som har en markerad kryssruta i översikten 
i vår interaktiva sökfunktion för informationsblad.

DE LEDNINGSRELATERADE INFORMATIONSBLADEN 
(lila) avser allmänna ledningsrelaterade uppgifter och gäller för  
alla industrisektorer.
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Användning av informationsbladen 

Informationsbladen bör finnas tillgängliga för ledning och personal på alla 
arbetsplatser. 

Innan en arbetsuppgift där arbetstagare kan exponeras för respirabel 
kristallin kvarts påbörjas, måste arbetsgivare genomföra en riskbedömning 
för att identifiera:

 materialet som innehåller kristallin kvarts

 den aktivitet som riskerar att generera respirabel 
  kristallin kvarts

 mängden damm och exponering

När man beslutar vilket/vilka informationsblad som ska användas måste 
den aktivitet som genererar mest respirabel kristallin kvarts prioriteras. 

Kontrollåtgärder ska införas i enlighet med informationen i det berörda 
informationsbladet, i syfte att kontrollera och begränsa exponering så 
mycket som möjligt. 

1

2

3
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Hur du hittar bland informationsbladen 

Alla informationsblad finns på nätet och kan hittas på guide.nepsi.eu/
sheets.

Följande avsnitt innehåller en förklaring av, och en lista över, 
informationsbladen, samt identifierar de industrisektorer där 
informationsbladen kan tillämpas.

ALLMÄNNA 
Del 2.1

SPECIFIKA 
Del 2.2

LEDNINGSRELATERADE 
Del 2.3

Temafärger

Avsnittssymboler

Tillträde

Hälsa och 
säkerhet

Utformning och 
utrustning

Allmänt

Underhåll

Organisation

Undersökning 
och testning

Kommunikation

Undersökning 
och testning

Handverktyg

Rengöring och 
städning

Skriftlig 
överenskommelse 

Utföra 
arbetet

Handsågar

Utbildning

Andningsskydd 
– halvmask

Tillsyn 

Fläktassisterat 
andningsskydd 

(PAPR)

Personlig 
skyddsutrustning

CNC-maskiner
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Sektorer

Stenmaterial

Konststen 

Cement

Keramik

Kalksandsten

Lättklinker 

Gjuteri

Glas

Industrimineraler

Mineralull

Gruvdrift

Fabrikstillverkat murbruk

Natursten

Betongelement

Färdigblandad betong

ALLA
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2.1. ALLMÄNNA INFORMATIONSBLAD – ALLA SEKTORER

2.1.1 Rengöring av ytor och anläggningar 

2.1.2 Utformning av byggnader

2.1.3 Utformning av kontrollrum

2.1.4 Utformning av ventilation

2.1.5 Utformning av dammfilterenheter

2.1.6 Planering inför oförutsedda situationer med hög exponering

2.1.7 Allmän förvaring inomhus

2.1.8 Allmän förvaring utomhus

2.1.9 Allmän ventilation

2.1.10 God hygien

2.1.11 Hanterings- och transportsystem

2.1.12 Arbete i laboratorium

2.1.13 Lokal frånluftsventilation

2.1.14 Underhåll, service och reparation

2.1.14a
Torrfräsning och -slipning med hjälp av handhållen vinkelslip/-fräs eller 
betongspårfräs

2.1.14b Torrslipning av betong med eldrivna betongslipmaskiner

2.1.14c Torrslipning med eldrivna handverktyg 

2.1.14d
Våtbehandling av mineralarbetsstycken innehållande kristallin kvarts med hjälp 
av eldrivna handverktyg

2.1.15 Personlig skyddsutrustning

2.1.16 Rensning av filterenhet från damm eller slamm

2.1.18 Förpackningssystem

ALLMÄNNA INFORMATIONSBLAD
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2.2.
SPECIFIKA 
INFORMATIONSBLAD 

2.2.1a Säcktömning – små säckar

2.2.1b Säcktömning – storsäckar

2.2.2 Satsmatning in i processen – glas

2.2.3a Lastning av bulkbil

2.2.3b Bulklastning

2.2.4a Lossning av bulkbilar (avblåsning)

2.2.4b Bulklossning

2.2.5 Formning och kärntillverkning i gjuterier

2.2.6 Krossning av mineraler/råmaterial

2.2.7 Skärning och polering av keramik- och stenmaterial 

2.2.8 Torkning av mineraler/råmaterial

2.2.9 Torrpressning – keramik

2.2.10 Rensning av stort gjutgods i gjuterier

2.2.11 Rensning av mindre gjutgods i gjuterier

2.2.12 Slutbehandling (torr eller våt) av keramik och betong

2.2.13 Bränning (tablett-, glasyr-, slut-, dekorations-) av keramik och sten

2.2.14 Satsladdning av glasugn – förpackningsglas

SPECIFIKA INFORMATIONSBLAD

De specifika informationsbladen (avsnitt 2.2) avser arbetsuppgifter som 
endast berör ett begränsat antal industrisektorer. 

Gå till den interaktiva sökfunktionen för informationsblad på guide.
nepsi.eu/sheets för att hitta de informationsblad som är relevanta för 
din sektor.
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SPECIFIKA INFORMATIONSBLAD

2.2.
SPECIFIKA 
INFORMATIONSBLAD 

2.2.15 Sandblästring i fabriker

2.2.16 Malning av mineraler/råmaterial 

2.2.17 Isostatisk pressning (torr) av keramik

2.2.18 Fyllning av jumbosäckar

2.2.19 Urslagning och urskakning i gjuterier

2.2.20 Fodring och brytning i gjuterier

2.2.21 Blandning av material

2.2.22 Regelbunden och kontinuerlig torkning 

2.2.23 Plastisk formning av keramik och betong

2.2.24 Beredning av keramik

2.2.25 Beredning av sand i gjuterier

2.2.26a Utvägning av små kvantiteter 

2.2.26b Utvägning av bulkmaterial

2.2.27 Dammbekämpning på vägar och öppna ytor med vatten/tillsatser

2.2.28 Sållning

2.2.29 Blästring i gjuterier

2.2.30a Fyllning av små säckar – grovkorniga produkter

2.2.30b Fyllning av små säckar – mjöl/fina partiklar

2.2.30c Automatisk fyllning av små säckar

2.2.31 Spraytorkning av keramik och betong

2.2.32 Sprayglasering av keramik

2.2.33 Transportsystem för finfördelade torra kvartsprodukter

2.2.34 Användning av en borrningsrigg
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SPECIFIKA INFORMATIONSBLAD

2.2.
SPECIFIKA 
INFORMATIONSBLAD 

2.2.35 Dammbekämpning med vatten

2.2.36 Installation av bänkskivor

2.2.37 Andningsskydd för stenskiveindustrin

2.2.38 
Fabrikstillverkning av sten: maskinverktyg med vattenförsörjning på 
tillverkningsanläggningen

2.2.39 Rengöring av härdningskärl för kalksandsten

2.2.40 Formning av kalksandsten innan härdning

2.2.41 Ytbehandling för kalksandsten

2.2.42 Våtskärning av kalksandsten, konststen  och natursten

2.2.43 Mobil utrustning och maskiner i stenbrott – schaktning och transport

2.2.44 Mobil bearbetningsanläggning i stenbrott
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2.3. LEDNINGSRELATERADE INFORMATIONSBLAD 

2.3.1 Dammövervakning

2.3.2 Realtidsmätning av damm

2.3.3 Tillsyn

2.3.4 Utbildning

2.3.5 Arbeta med entreprenörer



KONTINUERLIG UTVÄRDERING 

Ingen arbetsplats är perfekt och det finns alltid utrymme 
för förbättringar. Nya metoder utvecklas hela tiden. En 
viktig del av en god praxis är kontinuerlig utvärdering. 
Det innebär att man regelbundet utvärderar risker, 
kontrollåtgärder, uppföljnings- och mätmetoder, samt 
personalens kunskaper.

Det är även viktigt att utvärdera helhetsbilden. I detta ingår 
att hålla koll på den senaste lagstiftningen, informationen 
och utvecklingen inom industrier där exponering för 
respirabel kristallin kvarts förekommer. 

Det bästa sättet att skydda arbetstagarnas hälsa på lång 
sikt är att tillämpa befintliga åtgärder i så stor utsträckning 
som möjligt. Vi uppmuntrar alla industrisektorer där 
respirabel kristallin kvarts utgör en risk att använda 
NEPSI:s vägledning för god praxis i syfte att minimera 
risken för sin personal.

FÖR MER INFORMATION, GÅ TILL

NEPSI.EU/GOOD-PRACTICE-GUIDE 


