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Rivning av asbesthaltigt material utomhus.
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. Täta eventuella fönster och balkongdörrar. Stäng av tilluftsventilationen eller täta
ventiler i fasaden.
4. Vid rivning på fasad ska marken intill huset täckas med plast eller markduk för att
underlätta städning.
5. 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.
6. Ordna med plats för ombyte i anslutning till arbetsområdet. Skyddskläder och
personlig skyddsutrustning ska tas på och av på ett säkert sätt. Ombyte och personlig
hygien ska ske i 3 skilda utrymmen separerade från varandra, där man anordnat en
riktad luftström med hjälp av ventilator. Se skiss för sluss. I de objektsanpassade
instruktionerna ska det framgå hur plats för ombyte ordnas.
Maskiner för asbestsanering
1. Dammsugare som används ska vara försedd med HEPA-filter klass H13 (kallades förr
mikrofilter eller absolutfilter).
2. Slipmaskiner, mejselhammare och andra maskiner ska vara försedda med punktutsug.
Personlig skyddsutrustning
1. Tätslutande skyddsoverall av dammfrånstötande material med fast huva ska användas.
Tejpa overallen mot skor/stövlar och handskar.
2. Vid dammande arbeten, t.ex. sanering efter husbrand ska fläktassisterad helmask med
P3-filter användas.
3. Vid nedplockning av eternit kan halvmask med P3-filter användas.
Rivning
1. Vid rivning av skivor ska dessa demonteras så hela som möjligt. Skivor ska paketeras i
tät förpackning. Förpackningarna ska märkas innan de placeras i container.
2. Vid annan rivning, t.ex. brandsanering ska rivningsmassor hållas fuktiga. Kontakt ska
tas med kommunen för att undersöka vilka restriktioner som finns för vattnet till
dagvattenbrunnar.
3. Innan finsanering påbörjas dammsugs och våttorkas alla verktyg innan de paketeras i
tät förpackning och avlägsnas från saneringsområdet.
Finsanering
1. Efter rivning av skivor ska underliggande reglar eller andra exponerade ytor
dammsugas.
2. Spill på marken ska plockas upp och läggas i säckar eller i annan sluten förpackning.
Plast eller markduk ska rullas ihop och läggas i sluten förpackning.
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Asbestavfall
1. Allt paketerat avfall ska märkas 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 steg A.
2. Gå in i steg A: Dammsug 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.
5. Duscha vid arbetets slut innan hemfärd.
Avslut
1. Ansvarig arbetsledare, beställare och BAS-U synar området innan avspärrning rivs
och skylt plockas ner.

3 (3)

Ombyte och personlig sanering vid utomhussanering
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