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Företagets namn:

Organisationsnummer:

Datum:

Rivning av asbesthaltigt material, innanför inneslutning.
Allmänna hanterings- och skyddsinstruktioner:
Arbetsområdet
1. Begränsa och avskärma arbetsområdet med täckplast. I de objektsanpassade
instruktionerna ska det framgå var avgränsningar ska göras.
2. Stäng av den fasta ventilationen till saneringsområdet.
3. Täta eventuella hål i väggar, ventilationsdon, rörgenomföringar med mera.
4. Plocka ut lösa föremål.
5. Plasta in föremål som inte kan flyttas ut ur saneringsområdet.
6. Tejpa igen springor vid stängda fönster och dörrar.
7. Placera ventilatorer i saneringsområdet så att volymomsättningen av luft blir 10
ggr/timme. Placera en eller flera av dessa så att undertryck skapas. I de
objektsanpassade instruktionerna ska det framgå hur ventilatorer är placerade och
deras kapacitet.
8. Sätt upp skylt på avgränsningen med följande text: ” Varning – Rivning – Asbest –
Tillträde förbjudet för obehöriga.”
9. Placera container i anslutning till arbetsområdet. Märk containern med ”Dammet är
hälsofarligt vid inandning – Innehåller asbest”. Om annan lösning vidtas ska det
framgå av de objektsanpassade instruktionerna.
10. Bygg en 2- eller 3-stegssluss i anslutning till arbetsområdet. Tvättmöjligheter ska
finnas i steg B. Se skiss för sluss. I de objektsanpassade instruktionerna ska det
framgå vilket alternativ av sluss man valt.
Maskiner för asbestsanering
1. Dammsugare och ventilatorer ska vara försedda med HEPA-filter klass H13 (kallades
förr mikrofilter eller absolutfilter). Dammsugare placeras om möjligt utanför
saneringsområdet. Slipmaskiner, mejselhammare och andra maskiner ska vara
försedda med punktutsug och placeras i saneringsområdet innan sluss byggs.
Personlig skyddsutrustning
1. Tätslutande skyddsoverall av dammfrånstötande material med fast huva ska användas.
2. Tryckluftsmatad helmask med säkerhetstryck och flyktfilter ska användas i första
hand.
3. Om arbetet inte är dammande (ex. rivning av matta eller hela skivor) och/eller fysiskt
tungt kan fläktassisterad helmask med P3-filter (minimum flöde 170 l/min) användas.
4. Om det av praktiska skäl inte går att använda tryckluftsmatad helmask ska
Arbetsmiljöverket rådfrågas. I de objektsanpassade instruktionerna ska valet av
andningsskydd framgå. En skriftlig riskbedömning ska ligga till grund för beslutet om
man frångår valet enligt punkt 2 ovan.
Igångsättning av arbete
1. Placera kompressorn så att ren luft sugs in.
2. Starta dammsugare och ventilatorer. Kontrollera att det är undertryck i
saneringszonen. I de objektsanpassade instruktionerna ska det framgå hur undertryck
ska kontrolleras.
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3. Ta av dig arbetskläder (steg C). Om 2-stegs-sluss används förvaras arbetskläder
utanför slussen.
4. Sätt på dig andningsskyddet och gör funktionsprov (steg B).
5. Ta på dig skyddsoverall. Tejpa overallen mot skor/stövlar och handskar (steg A).
Rivning
1. Arbeta lugnt och metodiskt. Använd dammsugare för att minimera dammspridning.
2. Om handhållen maskin används ska punktutsuget vara tillkopplat.
3. Innan finsanering påbörjas dammsugs och våttorkas alla verktyg innan de paketeras i
plast och avlägsnas från saneringsområdet.
Finsanering
1. Rensug alla ytor i arbetsområdet.
2. Våttorka alla ytor, om det är möjligt, avsluta med att renspola med vatten.
3. Lämna kvar ventilatorerna som får recirkulera luften och filtrera bort kvarvarande
luftburna asbestfibrer. Beroende på arbetsområdets storlek och rivningsmetod ska
efterventileringen pågå under 4-12 timmar. I de objektsanpassade instruktionerna ska
det framgå hur länge efterventilering ska pågå.
Asbestavfall
1. Allt avfall paketeras och märks med ”Dammet är hälsofarligt vid inandning –
Innehåller asbest”.
2. Lägg det paketerade avfallet i täckt container. Använd i första hand låsbar container.
Om annan lösning vidtas ska det framgå av de objektsanpassade instruktionerna.
Personlig sanering
1. Dammsug skyddskläder, andningsskydd, skor/stövlar, handskar med mera innan du
går in i sluss.
2. Gå in i steg A: Dammsug dig och ta av dig handskar, skor/stövlar, skyddsoverall och
kläder som bärs under overall. Skyddskläder ska läggas i påse märkt med
”Asbestförorenade skyddskläder”. Om skyddskläder ska tvättas ska de läggas i säck
som löses upp vid tvätt, s.k. smältsäck.
3. Gå in i steg B: Ta av dig andningsskyddet. Förslut filter/filteraggregat i plastpåse.
Tvätta händer, ansikte och andningsskydd.
4. Gå in i steg C: Klä på dig rena arbetskläder. Om slussen enbart har 2 steg tas dessa
kläder på utanför slussen.
5. Duscha vid arbetets slut innan hemfärd.
Avslut
1. Ansvarig arbetsledare, beställare och BAS-U synar området innan avspärrning och
sluss rivs och skylt plockas ner.
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