
Företagets namn: 
 

Organisationsnummer: 
  

Datum: 

Rivning av asbesthaltigt material, utanför inneslutning, inomhus.       
t.ex: glove-bag. 
 
Allmänna hanterings- och skyddsinstruktioner: 

Arbetsområdet 
1. Avgränsa arbetsområdet med staket eller band. I de objektsanpassade instruktionerna ska det 

framgå var avgränsningar ska göras. 
2. Sätt upp skylt på avgränsningen med följande text: ” Varning – Rivning – Asbest – Tillträde 

förbjudet för obehöriga.”  
3. Placera container i närheten av arbetsområdet. Märk containern med ”Dammet är hälsofarligt 

vid inandning – Innehåller asbest”. Om annan lösning vidtas ska det framgå av de 
objektsanpassade instruktionerna. 

Maskiner för asbestsanering  
1. Dammsugare som används ska vara försedd med HEPA-filter klass H13 (kallades förr 

mikrofilter eller absolutfilter). 

Personlig skyddsutrustning 
1. Tätslutande skyddsoverall av dammfrånstötande material med fast huva ska användas. 
2. Helmask eller fläktassisterad helmask med P3-filter ska användas för oförutsedd händelse. 

Sanering  
(Om annan inneslutning än glove-bag ska användas ska metoden beskrivas i de objektsanpassade 
instruktionerna)  

1. Placera verktyg i påsen t.ex. kniv och stålborste. 
2. Montera och förslut påsen runt objektet.  
3. Anslut dammsugare. Lämna hål för tilluft i påsens motsatta sida. 
4. Skär loss isolering. Borsta rent objektet med stålborste.  
5. Dra ut verktygen i ena handsken. Försegla med tejp och klipp bort handsken och stoppa ner i 

nästa påse. Alternativt går verktygen med som asbestavfall. 
6. Försegla påsens nedre del, där avfallet ligger, med tejp. 
7. Dammsug röret och påsens ovandel. För in en fuktig trasa genom hålet för tilluft och torka av 

röret och påsens ovandel. 
8. Ta bort påsen från röret. 

Asbestavfall 
1. Allt paketerat avfall ska märkas med ”Dammet är hälsofarligt vid inandning – Innehåller 

asbest”.   
2. Lägg det märkta avfallet i täckt container. Använd i första hand låsbar container. Om annan 

lösning vidtas ska det framgå av de objektsanpassade instruktionerna. 

Personlig sanering 
1. Ta av dig overallen och andningsskyddet. Tvätta dig med våtservetter eller med vatten i direkt 

anslutning till arbetsområdet. 

Avslut 
1. Ansvarig arbetsledare, beställare och BAS-U synar området innan avspärrning avlägsnas och 

skylt plockas ner. 
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