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BELÄGGNING

Allmänt
Gator och vägar är bland de mest utsatta arbets-
platserna ur miljö- och säkerhetssynpunkt. Sär-
skilt gäller detta beläggningsarbeten. Eftersom en 
sådan arbetsplats är under ständig förflyttning är 
det svårt att effektivt avskärma den från passeran-
de trafik. Väder och vind, kontakt med ämnen 
som har svårbedömda hälsoeffekter, buller, vibra-
tioner och fordonstrafik är andra faktorer som 
påverkar arbetsmiljön. Alla dessa särskilda för-
hållanden ställer stora krav på planering och en 
fungerande arbetsmiljöorganisation.

Planering
AFS �001:1 kräver bl a att arbetsmiljöarbetet ska 
ske systematiskt och beslutade åtgärder följas upp. 
Filosofin är densamma som vid kvalitetssäkring 
och arbetsmiljöarbetet kan med fördel utgöra en 
del av kvalitetsarbetet. 

I AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 
ställs bl a krav på en arbetsmiljöplan. I denna 
anges hur skyddsarbetet ska vara organiserat och 
vilka åtgärder som ska vidtas för särskilt riskfyllda 
arbeten. Arbetsmiljöplanen ska hållas aktuell.

För att få ett fullgott skydd för vägarbetaren och 
samtidigt en god framkomlighet för trafikanterna, 
ska en noggrann planering ske av vilka trafikan-
ordningar som behövs. En trafikanordnings-
plan bör därför alltid upprättas. Där Vägverket är 
väghållare ska en sådan plan alltid upprättas och 
godkännas av väghållaren. Trafikanordningspla-
nen ska innehålla nödvändiga trafikanordningar 
och deras placering.

Hälsorisker
Vid beläggningsarbete kan ett antal olika hälso-
risker förekomma i högre eller mindre grad. En 
riskanalys bör göras vid planeringen av arbetet 
som leder fram till en prioritering av förebyg-
gande åtgärder. Risker som bör beaktas framgår 
av bilden längst ut till höger på detta uppslag.

Tillsatsmedel

Tillsatsmedel, behövs det? 

Det är viktigt att man bedömer konsekvenserna 
av tillsatsmedel för arbetsmiljö och omgivnings-
miljö, nu och vid eventuell återanvändning. Hela 
kedjan från materialets tillverkning till slutlig 
deponi bör beaktas. Det är också viktigt att vägar, 
både beträffande bärlager och beläggningar, inte 
tillåts att okritiskt bli en plats som under beteck-
ningen ”återanvändning” ersätter deponierna.

Tillsatsmedel finns av flera olika typer:

Aminer

Bitumen har ibland dålig vidhäftning mot vissa 
ballastmaterial. För att förbättra vidhäftningen 
kan man till bindemedlet tillsätta små mängder 
(vanligtvis 0,�-0,5%) ytaktiva ämnen t ex aminer.

Vidhäftningsmedel av amintyp för varmblandade 
asfaltmassor började användas i slutet på 70-talet. 
Arbetshygieniska besvär i form av huvudvärk, 
klåda i ögonen, besvär i övre luftvägarna eller 
allergiska hudreaktioner uppmärksammades. 
Aminer är kända som starkt allergena men un-
dersökningar som har gjorts har inte kunnat 
fastslå aminerna som specifik orsak till besvären. 
De aminer som används i dag är en betydligt re-
nare produkt än tidigare och mätningar visar på 
mycket låga halter i luften ovanför massan. Det 
måste dock påpekas att mycket känsliga individer 
kan känna besvär även vid dessa låga halter. Kon-
centrerade aminer ska hanteras med största för-
siktighet. Spill på huden ska undvikas.

Tänk på kretsloppet. 
Vägen  får inte bli 
ett ”kretsstopp”!
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Hälsoriskerna är många i samband 
med beläggningsarbete

Fibrer 

Används som tillsatsmedel framförallt i så kallade 
skelettmassor. I dessa massor används fibern som 
bindemedelsbärare. Skelettmassor har i regel hög-
re andel bindemedel och mindre andel finmate-
rial som normalt fungerar som bindemedelsbä-
rare.Två olika slag av fibrer används: cellulosa- 
fiber och mineralullsfiber (glas eller stenull).  
Cellulosafiber kan antingen vara ren råcellulosa 
eller ha en viss procent inblandning av returpap-
per. Cellulosafibern kan också vara pelleterad. 
Den omsluts då av ett lager bitumen tex B �5 
som är en mycket hård bitumen. Sedan talkas 
fibern för att den inte ska klibba ihop. Fibern 
tillsätts asfaltmassan vid asfaltverket. Den rena 
fibern kan anses vara ganska harmlös ur arbets-
miljösynpunkt. Det har dock kommit rapporter 
om beläggningsarbetare som har fått hudbesvär 
vid arbete med massor som innehåller returpap-
per som fiber. 

Returgummi

Returgummi består i regel av granulat från sön-
dermalda bildäck. Detta används ännu i ringa 
omfattning men kan komma att bli intressant 
igen med tanke på problemet med gamla bildäck 
som det är svårt att bli av med.

I och med kretsloppstänkadet ställs ökade krav på 
att återanvända material. Asfaltmassa har blivit 
intressant i detta sammanhang då det går att blan-
da i återvunnen plast eller gummi. Det är välbe-
kant att asfaltmassa med inblandning av plast eller 
gummi i vissa fall får förbättrade egenskaper. 
Man bör dock beakta vilka konsekvenser det kan 
medföra för arbetsmiljö och omgivningsmiljö vid 
utläggning och vid återanvändning av sådan 
massa.

Returplast

Inblandning av returplast i massa är aktuellt av 
samma skäl som gummiinblandning. Den plast 
som är användbar är framförallt polyeten. PVC-
plast är olämplig med tanke på emission av klor.

Polymerer
Kan vara plast eller gummi. Ger en bättre massa 
och är därför intressant som tillsatsmedel. Poly-
mererna är stabila i de för vägasfalt normala 
temperaturområdena och torde därför inte ge  
något nämnvärt tillskott till asfaltröken.
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Klistring
Vid klistring bör i möjligaste mån användas klis-
teremulsion. Naftabaserat klister innehåller 50-
60% lacknafta. Vid klistring med sådant klister av-
går en stor mängd lösningsmedel. Vid inomhusar-
bete med naftabaserat klister kan halten lösnings-
medel i luft bli så hög att man måste använda 
andningsskydd, minst halvmask med kolfilter A.

Asfaltrök
Det är av största vikt att man på läggningsplatsen 
kontrollerar temperaturen på asfaltmassan.  Mas-
sor med öppen struktur (som är vanligast idag) 
erbjuder speciella problem när det gäller avryk-
ning. Redan vid normal tillverkningstemperatur 
155-160oC har massor med öppen struktur dub-
belt så stor rökighet som massor med kontinuer-
lig kornkurva. För varje ökning av temperaturen 
med 10oC fördubblas rökigheten. Det innebär att 
massor med öppen struktur vid temperatur av 
180-190oC (är inte ovanligt) har 16 gånger så 
stor rökighet som massor vid 155-160oC. En så-
dan rökmängd kan vara mycket besvärande.

Gjutasfalt är en ur arbetsmiljösynpunkt särskilt 
besvärlig typ av massa. Den läggs som skyddslager 
och isoleringsskikt på till exempel broar och som 
slitlager på parkeringsdäck och gator. Läggnings-
temperaturen är väsentligt högre än asfaltbe- 
tongens. Gjutasfalt har läggningstemperatur  
uppåt ��5 grader. Rökigheten vid läggning 
inomhus blir därför betydande. Det är i de flesta 
fall nödvändigt med särskild ventilation samt 
andningsskydd för läggningspersonalen.

Gasol

Allmänt

Vid beläggningsarbete används gasol i relativt 
stora mängder för uppvärmning av asfaltläggare, 
heating- repaving- och remixermaskiner, klister-
utrustningar mm. Dessutom används gasol i  
manskapsvagnar och bodar.

Om gasol och gasolutrustning hanteras ovarsamt 
eller felaktigt innebär det stora risker för brand 
eller explosion.

Sprängämnesinspektionen är central myndighet 
rörande brandfarliga och explosiva varor och ut-
färdar föreskrifter och allmänna råd med stöd av 
lag och förordning.

Statens Räddningsverk utfärdar motsvarande 
föreskrifter om landtransport av farligt gods.

Polisen och Sprängämnesinspektionen övervakar 
att dessa lagar, förordningar och föreskrifter följs.

Tillstånd och anmälningsplikt

Tillstånd behövs inte för hantering av brand-
farliga gaser på byggarbetsplats eller vid anlägg-
ningsarbete under högst 6 månader. Vid hante-
ring av större mängder än 1000 liter ska dock en 
anmälan göras till Räddningstjänsten i kommu-
nen och en ansvarig föreståndare ska vara utsedd.

Vid längre tid än 6 månader och hantering av 
mängder över 1000 liter gas krävs tillstånd. 
Tillstånd söks hos den lokala byggnadsnämnden 
(se SÄIFS 1997:� och 1997:3)

Ansvar

Lagstiftningen som berör gasolanvändning anger 
att ansvarsfördelningen ska vara klar och perso-
nalen ska vara kompetent. Det bör finnas särskilt 
utsedd ansvarig föreståndare vid alla gasolan-
läggningar. Vid fasta eller större anläggningar är 
det ett krav att föreståndare finns (se SFS 
1988:11�5 och SÄIFS 1997:3). Denne svarar för 
att gällande föreskrifter följs, att förebyggande 
skydd finns och att tillsyn och kontroll utförs 
regelbundet.

En särskild gasolansvarig utses ofta av arbetsgi-
varen med stöd av arbetsmiljölagen. Gasol-
ansvarig ska ha kunskap om gasolens risker och 
egenskaper. Han ska företräda arbetsgivaren, svara 
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för att gällande regler följs och att personalen är 
kompetent, samt ha kontakt med berörda myn-
digheter.

Som gasolskötare ska man vara väl informerad 
om gasolens risker, utrustningar samt erforderliga 
skyddsåtgärder vid drift.

Övrig personal ska informeras om gasol och dess 
risker.

Gasol som ämne

Gasol är en petroleumprodukt som huvudsakli-
gen består av kolvätet propan. Gasolen är gasfor-
mig vid normalt lufttryck och temperatur. I flas-
kan/cisternen är den komprimerad till vätska. 
Gasol i vätskefas är färglös och väger ungefär 
hälften av motsvarande volym vatten. Gasen är 
luktlös. Därför tillsätts ett illaluktande ämne som 
ger en varnande lukt redan vid 0,� vol.% gas i 
luften.

Gasen bildar tillsammans med luft en brännbar 
blandning om volymen gasol i gas/luftbland-
ningen är mellan �-10%. Propangas är 1,5 gånger 
tyngre än luft.

Gasol är ett relativt rent bränsle. Inandning av för 
höga halter gasolgas kan ge upphov till viss nar-
kosverkan, andnöd och kvävningssymtom efter-
som syrehalten blir för låg.Vid normal förbrän-
ning bildas i huvudsak vattenånga och koldioxid. 
Vid ofullständig förbränning bildas kolmonoxid 
som är en mycket giftig gas. I utrymmen med 
otillfredsställande ventilation kan kolmonoxid-
halten bli så hög att det innebär livsfara. Vid för-
bränning av � kg gasol fordras �� m3 luft.

Utströmmande gasol i vätskefas har mycket låg 
temperatur och kan orsaka köldskador på bar 
hud och ögon.

Mer information finns i SÄIFS 1995:8, Föreskrif-
ter och allmänna råd om brandfarliga gaser och 
vätskor i husvagnar, husbilar, manskapsvagnar m m.

Maskiner för upphettning av befintlig 
beläggning. 

(Heatingmaskiner, Repavingmaskiner, 
Remixingmaskiner).

Dessa maskiner är vanligen utrustade med ett 
antal infravärmehuvar. Det finns även maskiner 

Var extra uppmärksam vid arbete 
med gnistbildande verktyg i 

närheten av gasol.
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med direktverkande värmepaket. Gemensamt är 
att gasol används som värmekälla. Det är stora 
mängder som åtgår (10m3 eller mer per skift). 
Personal som arbetar vid dessa maskiner ska ha 
genomgått särskild gasolutbildning. Den kan 
ordnas i samråd med någon gasolleverantör eller 
med företagshälsovården. 

En checklista bör upprättas. Checklistan ska in-
nehålla namn på gasolansvarig, myndighetskrav, 
rutiner vid tankning, kontakter med räddnings-
tjänsten, uppställningsplatser mm. Mer informa-
tion finns i SÄI-Info 199�:1, Gasoldrivna asfalt-
värmare.

Tankning

Tankning av vägmaskin på vägen under drift är 
olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Det är bättre att 
ha en depåtank. Det innebär större möjligheter 
att planera gasolleveranserna. Tankning av väg-
maskin kan då också ske till kall maskin före eller 
efter arbetsskift. För uppställning av depåtank kan 
i vissa fall tillstånd av Byggnadsnämnden på orten 
erfordras.

Tankning av arbetsmaskin ska ske planerat och 
med iakttagande av gällande säkerhetsavstånd. 
Gasolansvarig eller gasolskötare ska vara närva-
rande.

Parkering av maskiner samt uppställning av 
depåtankar ska göras på planerad plats efter 
överenskommelse med lokala räddningstjänsten.

Om tankning måste göras under drift bör föl-
jande punkter beaktas:

• Välj lämplig plats

• Tanka endast avsvalnad maskin

• Tankbil ska ha fri väg så att den snabbt kan 
köras bort 

• Endast chaufför och gasolansvarig/gasolskötare 
ska uppehålla sig på tankningsplatsen

• Säkerhetsavstånden ska hållas

• Skylta på lämpliga ställen med text ”Förbjudet 
enligt lag att medföra eld, tända eld eller röka 
inom detta område”, läsbart på minst 1� meters 
avstånd

• Möjlighet till alarmering av räddningstjänsten 
ska finnas

Transporter

Transport av farligt gods
ADR-S heter de bestämmelser som reglerar 
klassificering, förpackning och transport av farligt 
gods på landsväg inom Sverige (SRV FS 1996:�, 
1997:�). Reglerna är ganska komplicerade. 

För transporter under vissa förutsättningar finns 
förenklade regler. För övriga transporter av farligt 
gods gäller ADR-S i sin helhet med åtföljande 
krav på förarutbildning, fordonsutrustning, 
transporthandlingar m.m.

Beroende på den mängd farligt gods som ska 
transporteras samt hur man avser att utföra 
transporten, kan man istället för att följa ADR-S 
bestämmelserna fullt ut nyttja lättnader enligt 
fyra kriterier. Man kan välja att transportera det:

• som undantagen mängd (ADR-S 1.1.3.1)

• som begränsad mängd (ADR-S 1.1.3.6)

• som fri mängd (ADR-S 1.1.3.�)

• enligt ADR-S, bilaga S

Säkerhetsrådgivare
Avsändare eller transportör av farligt gods ska ha 
en av Räddningsverket godkänd säkerhetsråd-
givare, vissa undantag finns. Undantag är trans-
porter av ”fri mängd”, ”undantagen mängd”, 
”begränsad mängd”, tillfälliga transporter enligt 
Bilaga S, samt transporter efter traktor och mo-
torredskap.

Transport som ”undantagen 
mängd”
Personal från företag vars huvudsakliga verksam-
het är annan än transport av farligt gods, t ex ett 
byggföretag, får transportera farligt gods till egna 
arbeten enligt särbestämmelserna för ”undanta-
gen mängd”. Detta gäller dock endast då man 
måste ha med farligt gods för att själv utföra ett 
arbete, inte då syftet är att transportera godset till 
eget förråd eller vid extern/intern distribution.

Högsta tillåtna mängd är �50 liter per kolli och 
den sammanlagda mängden får inte överstiga en 
viss begränsad kvantitet. Med begränsad kvantitet 
menas att olika farligt godsämnen genom en 
multiplikationsfaktor får en maximal kvantitet 
som får transporteras beroende på hur farligt 
ämnet anses vara.
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Miljöanpassning kommer!

Snart är nog många motorer 
vegetarianer.

Multiplikationsfaktorn ska multipliceras med 
mängden av de ämnen man ska transportera. Det 
värde man då erhåller får inte överstiga 1000, var 
för sig eller sammanlagt.

Multiplikationsfaktor för några vanliga 
ämnen:

 faktor ger max kvantitet

Diesel  1  1000 l
Bensin  3    333 l
Gasol  3    333 kg
Dynamit  �0     50 kg

Exempel:       
Två gasolflaskor, två dunkar bensin à �0 l och två 
fat diesel à ��5 l lastas på en trailer tillsammans 
med en vält för att transporteras till ett vägarbete. 
Antag att gasolflaskorna innehåller 50 kg per 
styck, bensindunkarna rymmer �0 l tillsammans 
och de två faten med diesel har en sammanlagd 
rymd av �50 l. Den totala ”riskpoängen” för 
transporten blir då:

 Gasol 50x�x3 = 300 
 Bensin �0x3 = 1�0 
 Diesel �50x1 = �50 poäng

  Summa 870 poäng

Eftersom inget kolli överstiger �50 l och den 
totala ”riskpoängen” dessutom är mindre än 
1000, d v s lasten utgörs av en begränsad kvanti-
tet, kan denna transport gå som ”undantagen 
mängd”.

Senare på dagen tar gasolen slut och platschefen 
ber en av företagets chaufförer köra ut ytterligare 
två flaskor till arbetsplatsen. Denna transport kan 
dock inte gå som ”undantagen mängd” eftersom 
chauffören inte ska utföra något arbete själv på 
vägbygget, utan transporten då enbart syftar till 
att transportera farligt gods. (Däremot kan trans-
porten gå som ”begränsad mängd” under vissa 
ytterligare förutsättningar.
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Transport som ”fri mängd”
Denna lättnad i bestämmelserna ger mycket 
begränsade möjligheter och är inte i första hand 
avsedd för skogs-, bygg- och anläggnings- 
branschen. Under förutsättning att man transpor-
terar en tillräckligt liten mängd i varje förpack-
ning (mängden varierar beroende på hur farligt 
godset är) och den är förpackad på ett riktigt sätt, 
oftast s k kombinationsemballage, så får man 
transportera hur mycket som helst som fri mängd 
(godsdeklaration krävs dock). Regeln har störst 
betydelse för transport av konsumentförpack-
ningar av t ex smörjolja eller spritdrycker.

Följande fria mängder kräver ej kombinations-
emballage eller godsdeklaration:

• Drivmedel i fordons tankar

• Högst 60 liter i reservdunkar

Transport som ”begränsad 
mängd”
Om en begränsad kvantitet farligt gods inte kan 
transporteras som ”undantagen mängd”, t ex 
därför att den som utför transporten inte själv 
ska delta i arbetet som godset är avsett för, så kan 
transporten ske som ”begränsad mängd”. 
Kraven är följande:

- begränsad kvantitet gods som vid ”undantagen 
mängd”

- godsdeklaration i förenklad form

- avsändarintyg

- en � kg brandsläckare

- godkända förpackningar

- samlastning av explosiva varor och annat farligt 
gods får ej ske

- sprängkapslar får endast samlastas med spräng-
ämne om de förvaras i särskilt godkänt utrymme.

Transport enligt ADR-S, bilaga S
Dessa inrikes bestämmelser gäller endast lokal 
transport av farligt gods i kollin i begränsad 
kvantitet (alla klasser) eller transport av en obe-
gränsad kvantitet diesel,eller bitumen i godkända 
tankar, IBCer och depåvagnar. 

Bilaga S är främst av intresse för lokal transport 
av diesel och bitumen.

Bestämmelserna gäller såväl inom som mellan 
arbetsområden samt till och från depå.

Kraven är mer omfattande än vid transport som 
”begränsad mängd”. Särskilt att märka är kravet 
på antingen grundutbildning enligt regelverket, 
eller Räddningsverkets utbildningsplan för förare 
som transporterar farligt gods med traktor eller 
motorredskap i samband med väg- eller anlägg-
ningsarbete. Ansvaret för att ha genomgått rätt 
utbildning är personligt, liksom för körkort i 
allmänhet.

Exempel:

Transport av en tank, t ex en IBC på �000 liter 
diesel, tre dunkar bensin à �0 liter och 10 st P 19 
gasolflaskor till ett vägarbete.

Denna transport kan ske enligt ”ADR-S,   
bilaga S”.
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ADR-S, bilaga S

• Orangefärgade skyltar
• Brandsläckare, 2 och 6 kg
• Stoppklots
• 2 lyktor (orangefärgat sken) eller  
 varningstrianglar alt. koner
• Transportkort (Skriftlig förarinstruktion)
• Förarintyg
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Besvär i nacke och axlar orsakas ofta 
av ensidiga arbetsställningar.

Miljöanpassade släpp- och 
rengöringsmedel
Dieselolja var till för några år sedan i stort sett 
det enda medlet för att förhindra oönskad vid-
häftning och för rengöring av maskiner och 
redskap. Nackdelarna med dieselolja är välkända 
och det frågas alltmer efter alternativ. Det finns 
också idag produkter som är mer eller mindre 
miljöanpassade.

De miljövänligare produkterna är baserade på 
petroleumolja eller vegetabilisk olja vanligtvis 
från raps. Ur hälsosynpunkt är dessa ungefär 
jämförbara. Att en produkt är baserad på naturliga 
råvaror betyder inte nödvändigtvis att den är 
ofarlig. (Jämför ”naturlig huggorm” eller ”natur-
lig vit flugsvamp”). Det finns även bland-  
produkter.

Olja oavsett ursprung ska hanteras med försiktig-
het. Det är viktigt att följa hanteringsföreskrifter-
na.Vegetabiliska oljor har fördelen framför petro-
leumbaserade att de bryts ner snabbare i naturen.

Rapsmetylester, RME, är en modifierad rapsolja. 
Genom att tillsätta metanol och kalciumhydroxid 
och därefter upphetta blandningen sker en så 
kallad förestring. Ur den processen fås en pro-
dukt som dels kan användas som motorbränsle i 
stället för diesel, dels fungerar bra som släpp- och 
rengöringsmedel. Rapsolja kan köpas från lokala 
lantmannaföreningar.

Att tänka på vid användning av produkter base-
rade på rapsmetylester:

• Undvik spill på lackerade ytor 
(speciellt enkomponentlack) Tänk på 
invändigt målade tankar!

• För att undvika skador på slangar 
och andra gummidetaljer: Använd 
Nitril, Fluor eller Vitongummi samt 
teflon eller plastslang.

• Vid eventuell övergång till alternativt 
motorbränsle bör man först kontakta 
maskinleverantören för information.

Ergonomi
Ergonomiska besvär är ett långt större arbets-
miljöproblem än asfaltrök och avgaser. Studier 
som gjorts visar att asfaltarbetare, speciellt de som 
arbetar mycket manuellt, har mer besvär i rygg, 
nacke och axlar än de flesta andra byggnadsarbe-
tare. Manuellt arbete förekommer i avsevärd 
omfattning vid mindre beläggningsarbeten, som 
på gångvägar och gårdar. Det är angeläget att i 
möjligaste mån utnyttja maskiner vid utläggning 
av asfalt, även vid små beläggningsarbeten. I dag 
finns miniläggare som även klarar merparten av 
småjobben. 

Asfaltarbetare är ofta traditionsbundna. Härav 
följer ofta att samma individ i laget gör samma 
arbetsmoment dag ut och dag in. Det är troligen 
en starkt bidragande orsak till att de ergonomiska 
problemen är så stora i branschen. Det är nöd-
vändigt att verka för arbetsrotation. Att ändra 
vanor är svårt och kräver att attityder samtidigt 
ändras. För att uppnå detta krävs utbildning, stort 
tålamod och bra samspel mellan arbetsledning 
och arbetstagare.

Det för maskinförarna mest besvärande arbets-
miljöproblemet är ergonomiska belastningar som 
orsakar besvär i rygg, axlar och nacke. Dessa ska-
dor förorsakas bland annat av liten variation i rö-
relsemönstret och ofta hårt vridna och statiska 
kroppsställningar. Speciellt belastade är vältförare 
och förare av asfaltläggare.
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Buller och vibrationer ligger 
i många fall på skadliga nivåer!

Damm
Allt grus- och stenmaterial innehåller kvarts. In-
andning av kvarts i höga halter kan innebära risk 
för silikos. Dammande moment i samband med 
asfaltarbete är sågning, sopning, fräsning.

Vid sågning av beläggning kyls sågklingan med 
vatten. Samtidigt binds det grova synliga dammet. 
Partiklar som är mindre än 0,005 mm finns dock 
fortfarande i luften. Det är dessa små partiklar 
som är farliga varför försiktighet bör iakttas. 

Mätning visar att hygieniskt gränsvärde vid sop-
ning överskrids i många fall. Sopaggregaten är 
ofta traktormonterade. Föraren kan bli utsatt för 
stor dammexponering och det är nödvändigt att 
ha en tät hytt så att ett övertryck av filtrerad luft 
kan skapas.

Fräsning av asfaltbeläggning är ett mycket dam-
mande arbetsmoment. Vid fräsning på belägg-
ningar innehållande kvartsit har uppmätts damm-
nivåer 5 gånger över gällande gränsvärde. På sto-
ra fräsar finns möjligheter att skydda föraren i en 
tät hytt. Det är svårare att skydda arbetstagare 
som befinner sig runt fräsen.

På mindre fräsar är det även svårt att skydda föra-
ren från att bli exponerad för mycket damm.

Det åligger arbetsgivaren att via mätningar för-
vissa sig om hur höga dammnivåerna är och vid-
ta erforderliga åtgärder.

Buller och vibrationer
Ljudnivån från maskiner och utrustning är i de 
flesta fall så hög att man måste använda hörsel-
skydd. Vibrationer från handhållna maskiner 
(mejselmaskiner, vibroplattor m.fl.) ligger i 
många fall på en skadlig nivå vid användning 
under en hel dag.

Alla nya eller ombyggda maskiner ska idag vara 
CE-märkta och fabrikanten eller leverantören 
ska ange bland annat buller- och vibrationsnivån. 
Informationen ska medfölja varje enskild maskin 
och finnas tillgänglig vid användning. 

Gränsvärdet för buller är satt till 85 dB(A), men 
det bör observeras att bullerskada kan uppstå 
också vid lägre nivå varför hörselskydd rekom-
menderas även vid bullernivåer på 75-80 dB(A).
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Vibrationsvärden anges i m/s�. Vibrationsnivåer 
under 3 m/s� bedöms normalt inte ha någon 
skadlig verkan. Nivåer över 10 m/s� medför stor 
risk för skadlig verkan och innebär att den dag-
liga exponeringstiden bör hållas under ca �0 
minuter.

Arbete i trafikmiljö
Vid arbete på väg är passerande fordon en stän-
dig riskfaktor. Bakom förhållandevis enkla av-
spärrningar ska arbete utföras samtidigt som for-
don passerar förbi, ofta i hög fart. Ett självklart 
krav är att vägarbetaren ska kunna arbeta utan 
risk för påkörning. Vägarbete minskar framkom-
ligheten och stör trafikrytmen. Trafikanterna 
måste i god tid uppmärksammas på att framkom-
ligheten begränsas. Ett effektivt arbete för att å-
stadkomma en säkrare arbetsmiljö på väg måste 
bygga på förståelse för olika intressen, både väg-
arbetarnas säkerhet och trafikantens krav på rim-
lig framkomlighet.

Många trafikanter har tyvärr ringa förståelse för 
vägarbetarens situation. Med välplanerade av-
stängningsanordningar och en positiv attityd går 
det säkert att få medtrafikanter istället för mot-
trafikanter.

Det är ofta ett beställarkrav att trafikanordnings-
planer upprättas. Dessa ska finnas tillgängliga på 
arbetsplatsen. Den bästa säkerheten erhålls om 
arbetsplatsen helt kan separeras från omgivande 
trafik. Trafikdirigering med flaggvakter, följe-
fordon och trafikljus kan vara bra lösningar i vissa 
situationer. Detta bör diskuteras med beställaren i 
ett tidigt skede. Vägverket och vissa kommuner 
kräver att all personal ska ha genomgått Vägver-
kets utbildning ”Arbete på väg”, nivå A eller B. 
Utmärkningsansvarig ska ha dokumenterad ut-
bildning i Vägverkets säkerhetsordning för vägar-
beten enligt Nivå A (totalt 8 timmar). All övrig 
personal ska ha dokumenterad utbildning enligt 
Nivå B (totalt � timmar).

Regler som upprättats angående skydds- och 
varselklädsel ska respekteras och följas av all 
personal som arbetar på projektet.  

Läs mer om arbete i trafikmiljö i häftet Mark- 
väg- och banarbeten.

Återanvändning
Motiven att återanvända asfalt kan variera. Det 
kan vara ekonomi, krav att spara naturresurser 
eller tekniska fördelar. 

Vid varm återvinning bör man vara uppmärksam 
på eventuell förekomst av tjära i den gamla mas-
san. Sedan 1975 har inte tjära använts för väg-
ändamål p g a ökad risk för cancer. Det gäller 
givetvis också återvinningsmassor. Massor inne-
hållande gummi bör inte återanvändas varmt på 
grund av risk för avgång av hälsovådliga ämnen 
från gummit.

Varm återvinning direkt på väg

Varma metoder för att reparera skadade asfaltslit-
lager direkt på väg har funnits i Sverige sedan  
mitten på 1970. Heating var den metod som 
först var tillgänglig. Repaving och Remixing 
kom några år senare. Gemensamt för alla tre 
metoderna är att gasol används som värmemedia. 
Den höga avrykningen från arbetsprocessen gör 
att halten irriterande ämnen ökar. Akuteffekter i 
form av irritation i svalg, hosta, sveda i ögonen, 
trötthet m.m. kan förekomma. Efter avslutad 
exponering brukar besvären som regel försvinna. 
199� introducerade vägverket en ny maskin 
(Pyropaver) som via ett avsugningssystem leder 
röken till en efterbrännkammare där en stor del 
av kolvätena bränns av. Det har medfört bättre 
arbetsmiljö och omgivningsmiljö.

Varm återvinning i verk

Fräs- och krossmassor kan återanvändas ända upp 
till 100% inblandning, men oftast som delin-
blandning, vanligen �0%-30% i ny massa.

Kall återvinning

Fräs- och krossmassor kan återanvändas kallt på 
olika sätt. Det enklaste sättet är att t ex använda 
materialet som förstärkningslager eller lägga ut 
det som ytskikt i stället för grus på lågtrafikerade 
vägar. Efter blandning med emulsion kan mate-
rialet användas som AG-lager. Kall återvinning 
innebär givetvis att problem med avrykning inte 
uppkommer.
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Asfalt kan återanvändas.

UV-strålning
Den som arbetar utomhus och exponerar huden 
för stora doser UV-ljus, dvs solljus, löper en ökad 
risk för att få hudcancer. Huden åldras dessutom 
snabbare. I kombination med exponering för den 
tidigare använda stenkolstjäran ökar cancerrisken 
ytterligare. 

Solkräm ger ett bedrägligt skydd då det inte 
skyddar helt mot det skadliga ljuset. Solarieso-
lande ger inget skydd alls. Vid långvarigt arbete i 
stark sol bör huden skyddas med lämplig klädsel.

Härdplaster
Härdplaster kallas en stor grupp av plastmaterial 
som används inom de mest skilda områden. I 
denna grupp finns t ex uretanplast, epoxi,  
fenolplaster (bakelit), akrylatplast m fl. Typiskt för 
härdplast är att det sönderdelas vid uppvärmning 
utan att först smälta, till skillnad från termoplaster 
som kan smältas och formas om. Exempel på 
användningsområden för härdplast är fogskum, 
epoxilack, lim.

Härdplaster framställs ofta på byggarbetsplatserna. 
Detta sker genom att vissa komponenter tillåts 
reagera (härda samman) med varandra. Ibland 
sker detta genom att man blandar ämnen från 
olika kärl, men oftast finns alla komponenter 
redan blandade i en förpackning. De färdig-
blandade produkterna härdar vid användning 
genom att t ex ett lösningsmedel avdunstar. Vid 
upphettning av härdad produkt kan de ingående 
komponenterna komma att delvis återbildas.

Härdplast som har härdat fullständigt innebär inte 
någon hälsorisk. Däremot är de ingående kom-
ponenterna hälsofarliga. Exempel på en sådan 
komponent är isocyanat. Arbete som innebär 
hantering av härdplastkomponent är därför 
reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrift  
AFS 1996:4 Härdplaster.

Föreskriften stadgar bl a att de som leder eller 
utför arbete med härdplaster ska ha genomgått 
särskild teoretisk och praktisk utbildning. Vidare 
ska arbetstagare ha genomgått läkarundersökning 
innan arbete med härdplaster påbörjas. Detta krav 
på läkarundersökning gäller även då arbetstagare 
utför heta arbeten på uretanplaster så att expone-
ring för isocyanater kan riskeras.
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Att tänka på

• Säkerhetsfrågorna ska vara en del i   
 produktionsplaneringen.

• Diskutera med beställaren om åtgärder för  
 att öka säkerheten.

• Trafikanordningsplan bör alltid upprättas.

• Kan arbetet utföras under lågtrafiktid?

• Planera i god tid för eventuellt nödvändiga  
 ventilationsåtgärder

• Informera alltid om det förekommer   
 produkter som avviker från det normala!

• Allergiker bör undvika arbete med aminer.

• Undvik hudkontakt med koncentrerade   
 aminer.

• Undvik diesel som släpp- och rengörings- 
 medel.

• Var nogrann med hygienen.

• Välj massa med lägsta möjliga temperatur.

• Använd emulsioner i stället för naftabaserat  
 klister.

• Maskiner ska vara i gott trim. Använd   
 maskiner med lågemissionsmotorer.

• Använd bästa dieselkvalitet eller växt-  
 oljebaserade bränslen.

• Motorerna bör förses med utrustning för   
 avgasrening.
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Det är viktigt för arbetsmiljön att alla på arbetsplatsen har 
goda kunskaper om verksamhetens arbetsmiljöpåverkan. 

I Byggbranschens arbetsmiljöavtal är arbetsmiljöutbildning 
för vissa grupper reglerad. Utöver en grundutbildning i 

arbetsmiljö kan chefer, arbetsledande personal och skydds-
ombud behöva en fördjupad kunskap om speciella arbets-
miljöaspekter i verksamheten. Detta är i avtalen reglerat 

som påbyggnadsutbildningar. Även andra grupper av 
anställda kan behöva denna fördjupade kunskap.

Byggbranschens skriftserie för påbyggnadsutbildning 
i arbetsmiljö innehåller följande 10 titlar:

Beläggning, Byggprocessen, Engagemang, 
Ergonomi, Mark-Väg-Ban, Maskiner, Nybyggnad, 

Rehab, Schakt & Gropar, Sprängning & Berg.
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