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Arbetsmetoder, verktyg, utrustning 



Rivningsordning 

 Det är viktigt att du vet i vilken ordning du 
ska riva. Du riskerar annars t ex 
-  oförutsedda ras 
-  att olika restprodukter blandas som 
   skulle ha källsorterats 
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Exempel på maskiner 

 Tigersåg 
 Dammsugare 
 Luftrenare 
 Fodervagnar och skottkärrar 
 Bilmaskiner 
 Bilningsrobot 
 Höjdrivare 
 Grävmaskiner och lastare  
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Handverktyg med skydd 

 Vissa handverktyg har skyddskåpa 
 Den får du inte ta bort för att lättare 

komma åt att arbeta med maskinen 
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Dammskydd är viktigt 

Tillgodoses med t ex 
 Dammsugare 
 Luftrenare 
 Personlig skyddsutrustning 

 
Mer om damm och åtgärder i avsnitt 6 
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Personlig skyddsutrustning 

 Vad du ska använda beror på arbetsuppgiften 
 Exempel på utrustning 

-  reflexväst/-byxor  
-  skor eller stövlar med tåhätta och spiktrampskydd 
-  hjälm 
-  hörselskydd 
-  skyddsglasögon 
-  overall 
-  handskar 
-  andningsskydd 
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Andningsmasken 

 En välskött och rätt använd halvmask ger 
dig  ca 1000 gånger renare luft än utanför 
masken 

 Du ska vara rakad så att masken sluter 
tätt 

 Masken ska underhållas väl (rengöring, 
filterbyten, rätt förvaring) 
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Andningsskydd vid sanering 

 Vid asbestsanering ska tryckluftsmatad 
mask användas. Den ska vara  
-  individuellt anpassad 
-  anpassningstest en gång per år 
-  masken ska provtryckas 

 Friskluftsmatad mask kan användas vid 
annat saneringsarbete 
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Arbetskläder  

 Företagspolicy bör vara: 
Arbetskläder ska användas på 
arbetsplatsen, men innan du lämnar 
arbetsplatsen byt till dina vanliga kläder! 

 Dammsugning av arbetskläderna vid behov 
 Saneringsarbete ställer speciella krav på 

arbetskläderna 
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§§   Lagstiftning 

 AFS 2006:4 Användning av 
arbetsutrustning  

 AFS 2001:3 Användning av personlig 
skyddsutrustning 

 AFS 1996:7 Utförande av personlig 
skyddsutrustning  
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 Ge exempel på maskiner som ofta 

används vid rivning 
 Vad är viktigt när det gäller 

andningsskydd? 
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