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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet var att översiktligt undersöka vilka hälsofarliga luft-
föroreningar som medarbetarna vid hamnmagasinen eventuellt exponeras för 
och huruvida något hygieniskt gränsvärde riskerade att överskridas samt att se 
om de skyddsåtgärder som vidtagits kan förbättras. Resultatet från studien visar 
att det finns vissa exponeringsrisker för de som arbetar vid hamnen både från 
gods, dieselavgaser samt rester av gasbehandlingsmedel i containrar. 
Arbetsmomenten där truckföraren befinner sig inne i trucken bedöms som 
relativt skyddat både från partiklar och gaser, men det finns andra arbets-
uppgifter där arbetaren inte är lika skyddad. Mätningarna av kvävedioxid visade 
att exponeringen av dieselavgaser för den medarbetare som öppnade 
containrarna inte översteg några hygieniska gränsvärden, under de dagar som 
mätningarna genomfördes, men var något högre än för truckföraren som satt i 
hytten. Huruvida exponeringen av damm från gods riskerar att utvecklas till 
hälsoproblem är omöjligt att avgöra utan en grundlig riskbedömning, där 
dammätningar kan ge en fingervisning om hur riskfylld situationen är för de 
som eventuellt exponeras.  
 
Organisationen bör implementera säkrare rutiner och genomföra åtgärder som 
motiverar medarbetarna att använda befintlig skyddsutrustning. Det gäller inte 
bara för exponering av dieselavgaser och damm från lossning och lastning av 
gods utan även vid öppnandet av containrar där rester av gasbehandlingsmedel 
kan finnas kvar i containern och där några ämnen misstänkts vara 
cancerframkallande. 

Slutsatser:  

� Genomföra en grundlig riskbedömning och kartlägga möjliga hälsorisker 
kring luftföroreningar. 

� Upprätta skriftliga arbetsbeskrivningar där eventuella risker föreligger. 
� Installera ventilation i magasinen som styrs av halten kvävedioxid för att 

säkerställa att höga halter av dieselavgaser inte uppstår. 
� Behov av motivationshöjande insatser kring säkerhetskultur och 

användningen av skyddsutrustning.  
� Implementera fungerande rutiner som följer lagstiftningen för 

hanteringen av damm och gaser som gäller för cancerframkallande 
ämnen. 

Sökord: hamn, magasin, luftförorening, dieselavgaser, truck, damm, 
hälsoeffekt, container och gasbehandlingsmedel.  
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Abstract 
The purpose of this thesis was to examine the risk of hazardous air pollutants 
that employees at the harbor may be exposed to and assess whether any 
exposure limits might be exceeded, and to review if the security measures taken, 
can be improved. The results of the study show that there is some risk of 
exposure for those working in the harbor from both the cargo, diesel exhaust 
and residues from fumigants in the containers. The operations when the truck 
driver is inside the forklift is considered relatively protected from both particles 
and gases, but there are other tasks where the worker is not as protected. 
Measurements of nitrogen dioxide showed that exposure to diesel exhaust for 
the employee who opened the containers during the days that the measurements 
were performed did not exceed some critical values, but was slightly higher 
than for the driver who was sitting in the forklift. Whether the exposure to dust, 
from the cargo, constitutes a risk for health effects is impossible to determine 
without a thorough risk assessment, where measurements of dust can give an 
indication of how risky the situation is for the exposed workers. 

The organization should implement safer practices and implementing measures 
that motivates employees to use existing protective equipment. This applies not 
only for exposure to diesel exhaust and dust from loading and unloading of 
goods, but also at the opening the doors on the containers in which residues of 
fumigants, in which some are suspected to be carcinogenic, can remain in the 
container. 

Conclusions: 

� Conduct a thorough risk assessment and identify potential health risks 
with air pollution. 

� Establish written work instructions where potential hazards exist. 
� Install ventilation in the warehouses, which is controlled by the levels of 

nitrogen dioxide, to ensure that high levels of diesel exhaust does not 
occur. 

� Need to increase motivation for safety and the use of protective 
equipment. 

� Implement procedures to comply with the legislation for the management 
of dust and gases that applies to carcinogens substances. 

Key words: harbor, air pollution, diesel exhaust, forklift, dust, health effect, 
container and fumigant 
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1. Bakgrund 
För cirka 200 år sedan var Sverige mer att likna vid ett lovande u-land där det 
fanns skog, vattenkraft och malm samt billig arbetskraft. Hundra år senare har 
Sverige genomgått en process som förvandlat landet från att vara ett av Europas 
fattigaste länder till ett av de rikaste. Hamnarna har haft stor betydelse för 
Sveriges utveckling och för kommunikationen med omvärlden framförallt när 
efterfrågan på produkter av sågade brädor, bjälkar, stolpar, tjära, järn och havre 
ökade och började exporteras ut i Europa (Lindqvist, 2002). Än i dag sker en 
stor del av transporterna i Sverige via hamnarna, närmare 37 %. Den största 
andel, 41 % av godstransporterna, sker via vägnätet och resterande 22 % går på 
järnvägen (Statens väg- och transportforskningsinstitut [VTI], 2012). 

Trenden visar dock på att antalet anlöp i svenska hamnar minskat med cirka 
35 000 anlöp från 1998 till 2013. Trots det har mängden, ton per anlöp, under 
samma period ökat kraftigt, både för det lossade och lastade godset. På VTI 
menar man att det kan ha två orsaker antingen; större fartyg eller högre 
fyllnadsgrad (VTI, 2014). 

Med ökade mängder gods och fortsatta effektiviseringsinsatser är det viktigt att 
inte glömma bort människan i det tekniska systemet. Enligt statistiska 
centralbyrån (SCB, 2014) var antalet sysselsatta inom näringsgrenen; transport 
och magasinering 2014, cirka 212 000 personer, vilket är en minskning med 
cirka 4000 personer från 2013.  

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) har som mål att 
utveckla kompetens och status i transportbranscherna men även att utveckla 
arbetsmiljön. Inom TYA finns flera delbranscher, bland annat Hamn & stuveri, 
Terminal & lager och Åkeri. Det finns cirka 17 000 anslutna företag inom 
transportbranschen med sammanlagt cirka 100 000 anställda.  

I arbetsmiljön ingår många olika faktorer som påverkar människors hälsa och 
välmående och en av dessa är luftföroreningar. Problematiken kring damm har 
uppmärksammats inom flera av delbranscherna och TYA startade därför upp 
”Dammprojektet”, detta för att få en övergripande bild på problematiken.  

Vid inledande samtal med TYA valdes delbranschen Hamn & stuveri som 
objekt till en förstudie. En avgörande orsak var att det var den delbransch som 
först uppmärksammat ”dammproblematiken”. En av situationerna där 
skyddsombuden misstänkte att medarbetarna kunde exponeras för höga halter 
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av damm och andra luftföroreningar, var vid lastning och lossning av gods inne 
i magasinen vid hamnarna.  

Man menade att det finns ett antal hamnar med magasin där gods mellanlagras 
för att sedan transporteras vidare med båt, tåg eller lastbil. Inne i dessa magasin 
körs både lastbilar och truckar för att lasta eller lossa gods, vilket kan förorena 
luften med dieselavgaser eller riva upp dammpartiklar från underlaget. Vid 
hamnarna hanteras även containrar som kan medföra ohälsa ifall de innehåller 
rester av gasbehandlingsmedel.  

1.1. Syfte 

Studien har som syfte att översiktligt undersöka vilka hälsofarliga 
luftföroreningar som medarbetarna eventuellt exponeras för, bedöma huruvida 
något hygieniskt gränsvärde riskerar att överskridas samt att se över om de 
säkerhetsåtgärder som vidtagits kan förbättras. 

1.2. Frågeställningar 

Studien tar upp följande frågeställningar: 

� Vilka hälsoskadliga luftföroreningar kan arbetarna eventuellt exponeras 

för vid hamnmagasinen? 

� Vilka hälsoeffekter skulle dessa luftföroreningar kunna medföra? 

� Vilka säkerhetsåtgärder finns idag för att skydda medarbetarna mot 

okända luftföroreningar?  

� Kan säkerhetsåtgärderna förbättras och hur? 

1.3. Avgränsningar 

Examensarbetet genomförs i samarbete med TYA, Transportfackens Yrkes- och 
Arbetsmiljönämnd, där man uppmärksammat att flera delbranscher anmält 
problem med damm och därför startat ett ”Dammprojekt”. Delbranchen ”Hamn/ 
Stuveri” inom TYA är vald som granskningsområde.  

Då examensarbetet genomfördes under perioden januari – maj uppstod ett 
dilemma angående dammätningar. Dammbildning antas vara som högst under 
sommarhalvåret och under torr väderlek. Följaktligen misstänks därför 
dammexponeringen från gods och vägbeläggning påverkas av det relativt blöta 
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och omväxlande snöblandade väderleksförhållandet som förelåg under analys-
perioden. Dammätningar som genomförs under denna period skulle sannolikt 
inte ge en representativ bild av dammförhållandet och därför genomförs inga 
dammätningar i denna studie. Examensarbetet tar istället ett något större 
perspektiv än damm och räknar in det som ryms inom Arbetsmiljöverkets 
definition för luftföroreningar, vilket även inkluderar gaser.  

Examensarbetet avgränsas till att granska exponeringen av luftföroreningar vid 
arbetsförhållandena kring lossning och lastning av gods, med fokus på 
exponeringen inne i hamnmagasinen. 

1.4.  Definitioner 

Här förtydligas några benämningar som förekommer i studien. Dessa finns 
definierade i Arbetsmiljöverkets skrift om föreskrifter och allmänna råd om 
hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. 

Hygieniskt gränsvärde (HGV) 

”Högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i 
inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde. Ett 
hygieniskt gränsvärde är antingen ett nivågränsvärde eller ett 
takgränsvärde.” (s. 6) 

Nivågränsvärde (NGV)  

”Hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag, 
normalt 8 timmar.” (s. 6) 

Takgränsvärde (TGV)   

”Hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 
15 minuter. För ammoniak, monoisocyanater och diisocyanater 
gäller referensperioden 5 minuter.” (s. 6)  

Korttidsvärde (KTV) 

”Ett rekommenderat högsta värde för exponering beräknat som ett 
tidsvägt medelvärde under en referensperiod av 15 minuter. 
Korttidsvärden är rekommenderade värden som tjänar som 
riktlinjer i skyddsarbetet och används vid bedömning av 
exponeringsförhållanden.” (s. 6) 
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1.5. Lagar och andra krav 

Här presenteras den lagstiftning och andra krav som klargör arbetsgivarens 
ansvar att säkerställa en säker arbetsplats med fokus på luftföroreningar. 

EU-lagstiftning 
EU-lagstiftningen har olika former av lagstiftningsinstrument där förordningar 
och direktiv är de viktigaste. Juridiskt sett är de båda bindande, men det som 
skiljer dom åt är att förordningar är direkt tillämpliga och allmängiltig för alla 
länder inom EU i och med att de antas i rådet, och de gäller för alla företag, 
myndigheter eller medborgare. Direktiven däremot, kräver ofta en nationell 
lagstiftning för att säkerställa att EU-direktivets mål uppfylls. Det ska som regel 
ske inom en viss tid, vanligtvis två år (Tallberg, 2007). 

Med anknytning till arbetsmiljö finns ett antal direktiv där ”Direktivet för 
Säkerhet och hälsa i arbetet: allmänna regler, 89/391/EEG” är ett ramdirektiv 
och ses som en bas för de andra direktiven.  Innehållet i direktiven känns igen i 
den svenska Arbetsmiljölagen (AML) samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(Europaportalen.se, 2015-04-29). 

Arbetsmiljölagen (AML) 
Sverige har en relativt lång historia av arbetsmiljölagar. Redan 1881 instiftades 
en arbetsskyddsförfattning angående minderårigas användande i arbete medan 
den nya arbetsmiljölagen har tillämpats sedan 1978.  Vissa ändringar har 
genomförts under åren då den har anpassas efter EU:s regelverk, men det 
övergripande syftet och ändamålet med arbetsmiljölagen är att ”förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.” 
(Ericson & Gustafsson, 2002, s. 17) 

Enligt 2 kap. 4 § AML ska bland annat luft-, ljud-, ljus och övriga 
arbetshygieniska förhållanden vara tillfredställande vilket gäller både vid inom- 
som utomhusarbete. Med luftförhållande avses även luftföroreningar. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:02 - 
Arbetsplatsens utformning) finns generella bestämmelser för arbetsplatsens 
luftkvalité, ventilation och luftintag där luftkvalitén ska vara tillfredställande. 
Enligt 26 § ska för processventilation, som säkerställer att skadliga halter av 
luftföroreningar inte uppstår, finnas ett kontrollsystem om fel uppstår i 
ventilationssystemets funktion. 
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Enligt Arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av 
personlig skyddsutrustning AFS 2001:3, ska personlig skyddsutrustning 
användas om betryggande skydd inte kan ordnas på annat sätt. Dock ska 
gemensamma skyddsåtgärder prioriteras framför individinriktade och dessutom 
ska åtgärder vidtas för att säkerställa att utrustningen inte orsakar säkerhets-, 
hälso- eller hygienproblem om utrustningen inte är personlig utan används av 
flera olika personer (AFS 2001:3 5 §, 2 kap. 7 § AML). 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hamnarbete AFS 2001:09 27 § ska 
eldrivna fordon användas så långt det är möjligt i slutna utrymmen. Slutna 
utrymmen kan exempelvis vara containrar eller lastutrymmen på båtar. Vidare 
ska arbetsgivaren säkerställa att luftväxling är tillräcklig för att få använda 
fordon med förbränningsmotorer. Fordon med förbränningsmotorer ska vara väl 
underhållna och köras på bränsle som ger så lite farliga och besvärande avgaser 
som möjligt. Dessutom ska onödig tomgångskörning inte förekomma. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 
2001:01 finns beskrivet vilka krav som ställs på arbetsgivarens ansvar att: 
”undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa 
och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” 
(s. 7)  

Enligt AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljörisker, ska kemiska riskkällor 
undersökas och bedömas huruvida de kan orsaka ohälsa. Vad som gäller för 
kemiska risker finns angivet i AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljörisker. Där 
finns en definition för kemisk riskkälla som lyder: 

 Innefattar både när kemiska ämnen eller blandningar som kan medföra 
ohälsa eller olycksfall förekommer som en kemisk produkt och på andra 
sätt. Andra sätt kan vara som avgaser eller andra luftföroreningar, i eller 
på ett material, växt eller teknisk anordning. Att medföra ohälsa genom 
sina egenskaper när det beror på det sätt på vilket ämnena förekommer 
kan bland annat innebära att ett ämne är farligt på grund av att det 
förekommer som damm. Höga halter av damm som har en skadlig effekt 
på luftvägarna kan alltså vara en kemisk riskkälla även om dammets 
sammansättning inte är hälsofarlig. (AFS 2011:19, s. 29) 
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I Arbetsmiljöverkets avsnitt för allmänna råd om hur föreskrifterna om kemiska 
arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) ska tillämpas, kan vi läsa att:  

Bedömningen av riskerna vid hanteringen en kemisk riskkälla för vilken 
det inte går att skaffa fullständig information bör utgå från att den har de 
misstänkta farliga egenskaperna och att åtgärder behövs mot de risker 
som kan uppkomma. (AFS 2011:19, s. 29)  

I AFS 2011:19 finns även särskilda krav angivna för kemiska produkter som 
klassats som cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande. Enligt 
40  § ska det i riskbedömningen särskilt tydligt framgå på vilka platser och 
utrymmen dessa hälsoskadliga ämnen kan förekomma, vilka skyddsåtgärder 
som vidtagits för att minimera exponeringen för medarbetare, vid vilka 
situationer personlig skyddsutrustning krävs samt hur företaget övervakar 
hantering av och funktionen hos utrustning, processer eller ventilation för att 
upptäcka avvikelser som kan innebära ökad risk. Vidare i 43 § finns krav på att 
”utrustning och metoder ska väljas och utformas så att minsta möjliga mängd 
luftföroreningar bildas” (s. 19) samt att ”avfallet från hanteringen ska förvaras 
och transporteras i stötsäkra, förslutna och tydligt märkta behållare.” (s. 19) 

Mer om de kemiska hälsoriskerna finns även i AFS 1998:6 om Bekämpnings-
medel, där man påpekar att även de som arbetar med material som är bekämp-
ningsmedelsbehandlat, och kan medföra risk för ohälsa, ska få tillräcklig 
information om vilken personlig skyddsutrustning som behövs samt vilka 
ämnen som förekommer och när behandlingen gjordes. 

Hygieniska gränsvärden 
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden 
(AFS 2011:18) kan man läsa om hur de hygieniska gränsvärdena ska tillämpas 
och om åtgärder när gränsvärden överskrids. Det mest förekommande gräns-
värdet är nivågränsvärdet (NGV), vilket är medelkoncentrationen under en åtta 
timmars arbetsdag. Takgränsvärdet (TGV) används vid exponering under en 
referensperiod på 15 minuter. Finns det risk för korttidseffekter, som irritation, 
har man för dessa ämnen ett korttidsvärde (KTV) vilket är medelvärdet under en 
15-minuters period (Schenk, 2013). 

Vid hamnen kan medarbetarna utsättas för ett antal olika ämnen och partiklar 
där några har bestämda hygieniska gränsvärden. Bland annat kan medarbetarna 
exponeras för avgaser, olika dammpartiklar samt okända gaser från containrar. 
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Eftersom truckarna vid hamnen drivs av diesel finns anledning att granska de 
hygieniska gränsvärdena för avgaser. Dieselavgaser innehåller cirka 15 000 
olika ämnen samt mängder av partiklar som bildas vid förbränning (Ulfvarson, 
2012), men det saknas särskilda hygieniska gränsvärden för flertalet av dessa 
ämnen och istället används indikatorsubstanser.  

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden 
finns NGV för indikatorsubstanserna kolmonoxid (CO) och kvävedioxid (NO2) 
från avgaser, se Tabell 1. De enheter som används för gaser, ångor och damm är 
parts per million (ppm) och milligram per kubikmeter (mg/m3). 

Tabell 1. Nivågränsvärde för CO och NO2 från avgaser. 

Ämne Nivågränsvärde (NGV) 
 ppm mg/m3 
CO 20 25 
NO2 1 2 
De särskilda gränsvärdena för NO2 och CO i avgaser är fastställd för att ta 
hänsyn till den samlade effekten av de ämnen som finns i avgaser. Enligt 
gränsvärdeslistan ska exponering av avgaser vara godtagbar i förhållande till 
båda värdena eftersom kolmonoxidvärdet är avpassat för exponeringen av 
bensin- och gasolavgaser medan kvävedioxidvärdet istället blir 
dimensionerande för dieselavgaser (AFS 2011:18). 

Det finns även generella hygieniska gränsvärden för både NO2 och för CO, 
vilka är något högre än de för avgaser, se Tabell 2. 

Tabell 2. Hygieniska gränsvärden för kvävedioxid och kolmonoxid. 
Kvävedioxid (NO2) 
 ppm mg/m3 
NGV 2 4 
TGV 5 10 
Kolmonoxid (CO) 
 ppm mg/m3 
NGV 35 40 
KTV 100 120 
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När det gäller godsfraktioner som passerar hamnen är det framförallt pappers-
rullar, pappersmassa, virke, marmor, kaolin och kalk. För damm från papper 
och trä finns fastställda särskilda hygieniska gränsvärden, se Tabell 3. 

Tabell 3. Nivågränsvärden för damm från papper och trä. 

Damm, papper  Nivågränsvärde 

  mg/m3 

Totaldamm  2 

Damm, trä  mg/m3 
Inhalerbart damm  2 
Damm av hårda träslag från lövträ klassas som cancerframkallande (AFS 
2011:18). 

Stenfraktionerna kalk, marmor och kaolin saknar särskilda gränsvärden, 
däremot finns fastställda nivågränsvärden för oorganiskt damm, se Tabell 4.  

Tabell 4. Nivågränsvärde för oorganiskt damm. 

Damm, oorganiskt Nivågränsvärde 

 mg/m3 
Inhalerbart damm 10 
Respirabelt damm 5 

Regelverk för hantering av förpackat farligt gods till sjöss 
Inom branschen sjötransporter finns regelverket, IMDG-koden (International 
Maritime Dangerous Goods Code). Det är ett regelverk för hur man ska 
hantera containrar som gasats, detta för att skydda de som kan komma i kontakt 
med dessa containrar. Liknande regelverk finns även för vägtransporter ADR 
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Road) samt för transporter på järnväg gäller RID (Règlement 
concernant le transport international ferroviaire de marchandises 
Dangereuses).  
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De regler som gäller är att: 

� ingångsdörrarna till en gasad container ska märkas med en 
varningsskylt för gasbehandling där det framgår när behandlingen 
genomfördes och vilka kemikalier som användes.  

� transporthandlingar ska följa med containern och där ska det 
finnas information om hur man behandlar eventuella rester av 
gasbehandlingsmedlet. 

� när ventileringen genomförs, ska informationen om när 
utvädringen genomfördes framgå.  

� varningsskyltarna ska tas bort när det gasbehandlade godset har 
lossats. 

(TYA, 2009) 
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2. Arbetsplatsen 
Vid hamnen arbetar cirka 90 truckförare inklusive extrapersonal. Det finns 16 
skyddsombud varav ett huvudskyddsombud. Fyra gånger per år träffas 
skyddskommittén där arbetsledare, driftchef, samordningsansvarig för hamnen 
samt representanter för skyddsombuden, både från Transportarbetare- och 
Hamnarbetarförbundet behandlar den operativa arbetsmiljön. Det finns även en 
central skyddskommitté där representanter från alla fackliga organisationer, 
företaget samt företagshälsovården träffas två gånger per år. I övrigt jobbar 
företaget med att följa AFS 2001:01 om systematiskt arbetsmiljöarbete där det 
ingår att arbetsgivaren genomför riskanalyser, riskbedömningar och 
uppföljningar. Vid arbetsplatsen ska alla medarbetare skriva under ett dokument 
med de säkerhetsföreskrifter som gäller i hamnen bland annat ska alltid 
skyddsskor och varselväst användas. 

Vid den studerade hamnen hanteras olika stenfraktioner samt paketerat virke, 
pappersrullar och pappersmassa. För att minimera risken för skador på godset 
transporterar man en del av sådant gods i containrar. Containrarna beställs via 
containerrederier och kommer ifrån Rotterdam eller Sankt Petersburg.  

Antalet båtar som kommer till hamnen varierar mellan sju till tio stycken per 
vecka. Fem av båtarna har fasta rutter, vilka kommer regelbundet varje vecka. 
Vid hamnen finns fem magasinsbyggnader i varierande storlek. I figur 1, är 
dessa markerade med numret på gångarna inne i magasinet. 

Figur 1. Magasinsbyggnaderna med gångarna 1- 9. 

Magasinsbyggnaderna med gångarna 1 – 7 har CO-styrd ventilation samt brand-
luckor som öppnar vid brandlarm. Dessa måste hållas stängda för att regn och 



15 

 

snö inte ska förstöra godset inne i magasinet. Magasinet med gångarna 8 – 9 
saknar CO-styrd ventilation, här sker luftomsättning enbart genom de 
portöppningar som finns på gavlarna, se Figur 2, och takhöjden är även något 
lägre här än i de andra magasinen, cirka 10 meter. 

 

Figur 2. Magasinportarnas placering. 

Arbetsmomenten 
Den huvudsakliga arbetsuppgiften för truckföraren är att lasta och lossa gods. 
Gods lossas främst från lastbil, vilket mellanlagras i magasinen. För att 
minimera körsträckan för truckföraren kör lastbilen in i magasinet så att 
sträckan mellan trailer och lagerplats ska bli så kort möjligt. De godsfraktioner 
som lagerhållas utomhus, lossas utomhus. Lastningen av godset sker på olika 
transportmedel, dels direkt på långtradare eller in i container men även på 
lastflak, så kallade kassetter, som sedan lyfts upp på ro-ro fartyg.  

Chaufförerna sitter oftast inne i hytten på trucken, men många gånger kliver de 
ur hytten för att räkna godset eller sopar av kassetter och kan då exponeras för 
de eventuella luftföroreningar som finns i magasinet eller i luften kring kajen.  

Det finns även arbetsmoment där truckföraren under arbetspasset befinner sig 
inne i magasinen men inte kör truck, som vid containerterminalen. Vid 
containerterminalen arbetar truckförarna i arbetslag om tre fast anställda 
personer.  

Arbetslaget vid containerterminalen använder sig av arbetsrotation där man 
alternerar mellan att ”stämpla” eller att köra truck. När man ”stämplar” sköter 
medarbetaren markservicen vid containerterminalen. Arbetsuppgifterna 
genomförs utanför trucken men inne i magasinet vid gång 6, se Figur 1.  
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Som ”stämplare” öppnar och sopar man containrarna samt lägger in distanser 
och underlagsremsor för att förhindra att godset skadas. Containern lastas av en 
mindre dieseldriven truck som kör in i containern. När godset är lastat stängs 
containern och fraktas bort.  

Vid hög arbetsbelastning tar man in extrapersonal som sköter ”stämplingen”. 
Detta gör att arbetsuppgiften som ”stämplare”, för de fast anställda truckförarna, 
varierar mellan ett till fem arbetspass per vecka. Uppskattningsvis är cirka 95 % 
av arbetstiden truckkörning.  
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3. Teori 
Den teoretiska referensramen som används i denna studie presenteras i teori-
avsnittet nedan. Referensramen utgår ifrån människans förhållande till 
organisationen samt relaterade studier om arbetsmiljö som berör det studerade 
området där risken för exponering av likartade luftföroreningar förkommit, men 
även människans upptag av främmande ämnen genom andningsvägarna.  

3.1. MTO 

MTO-begreppet symboliserar de tre sammanvävda delsystemen; Människa – 
Teknik och Organisation. Teorin bygger på att vi finner de faktorer som är 
avgörande för säkerheten i samspelet mellan dessa tre delsystem. Vi tittar på 
arbetsförhållanden i ett vidare perspektiv där inte bara människans 
begränsningar eller tekniska brister granskas, utan även analyserar de komplexa 
orsaksrötter som bidrar till att medarbetaren befinner sig i en situation där det 
finns en risk att göra fel. Ofta visar orsaksanalyser att kombinationen av 
mänskligt beteende, brister i teknik och organisation skapar förutsättningar för 
att en oönskad situation kan inträffa (Rollenhagen, 1997). När vi använder oss 
av MTO-analyser studerar vi därför problematiken på flera nivåer och följer 
kedjan av orsaker och händelser för att se vad som eventuellt kan förhindra att 
en incident eller att ett problem uppstår (Harms-Ringdahl, 2013).  

3.2. Luftföroreningar 

En av de risker som kan förekomma på en arbetsplats är exponering av olika 
luftföroreningar. I Arbetsmiljöverkets definition för luftföroreningar står det: 
”Ämne eller blandning av ämnen i luft som över en viss halt kan medföra 
ohälsa” (AFS 2011:18, s. 6). Det innebär att det både kan involvera gaser och 
partiklar. I detta avsnitt presenteras olika luftföroreningar som bedöms aktuella 
för den granskade arbetsplatsen samt lite om luftföroreningarnas väg in i 
människokroppen och hälsoeffekter som finns beskrivna i vetenskapliga studier.  

3.2.1. Luftföroreningarnas väg in i människokroppen 
I boken Risker i tekniska system beskrivs hur främmande ämnen tas upp av 
människokroppen. Det organ som har den största kontaktytan mot omgivningen 
är lungorna, de har en kontaktyta på cirka 60 m2. Därför kan stora mängder 
främmande ämnen ta sig in i människokroppen via lungorna och andnings-
vägarna. Som tur är har vi olika försvarsmekanismer, bland annat flimmerhår 
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och ätarceller. I flimmerhåren fastnar många partiklar som sedan kan trans-
porteras bort, eller så håller ätarcellerna, alveolära makrofager, rent nere i 
lungorna. En del partiklar stannar kvar längre och kan då orsaka skador på 
lungorna (Ulfvarson, 2012).  

Beroende på hur långt ned i andningsvägarna som partiklarna kan ta sig har de 
delats in i olika fraktioner. Med den inhalerbara fraktionen avses ”den mängd 
partiklar, av totalmängden partiklar i luften, som man inandas genom näsa och 
mun” (AFS 2011:18, s. 55).  Den inhalerbara fraktionen är sedan uppdelad i 
torakal fraktion, vilken passerar struphuvudet samt den respirabla fraktionen 
som tar sig längst ned i lungorna, ned till alveolerna (AFS 2011:18).  

 

Figur 3. Andel som en provtagare för inhalerbart, torakalt och respirabelt 
damm tar upp av totalmängden partiklar i luften (AFS 2011:18, s. 55). 

Dock är det är inte alla partiklar i luften som kommer in i kroppen och ned i 
lungorna. Enligt standarden för Arbetsplatsluft – Partikelstorleksfraktioner för 
mätning av luftburna partiklar (SS-EN 481) finns en beräkning för hur stor 
andel av totalmängden partiklar i luften som inandas genom näsa och mun. I 
Figur 3 åskådliggörs hur stor andel som en provtagare för inhalerbart, torakalt 
och respirabelt damm tar upp. För partiklar med aerodynamiska diametern 100 
µm tar provtagaren upp 50 % av totalmängden partiklar. För torakalt damm med 
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aerodynamiska diametern 10 µm tar provtagaren upp 50 % och för respirabelt 
damm aerodynamiska diametern 4 µm tar provtagaren upp 50 % (AFS 
2011:18). 

Upptaget i kroppen kan även ske genom indirekt upptag. Det kan ske när 
partiklar som fastnat i luftrören transporteras upp med flimmerhåren till svalget 
och sedan sväljs ner och absorberas via mag-tarmkanalen (Ulfvarson, 1997). 
Normalt är det inte en så särskilt betydelsefull väg för upptag av främmande 
ämnen (Ulfvarson, 1997, 2012). 

3.2.2. Motoravgaser 
Eftersom arbetet vid hamnen till största delen utförs med hjälp av dieseldrivna 
truckar finns det anledning att studera exponeringen av motoravgaser, 
framförallt från dieselmotorer.  

Enligt en undersökning av Lewné, Plato, och Gustavsson (2007) har de flesta 
studier som genomförts granskat exponeringen vid ganska ovanliga 
arbetsplatser och där det förekommit höga nivåer av dieselavgaser. Däremot är 
det få studier som innefattar vanliga yrkeskategorier som chaufförer eller 
bilmekaniker. I undersökningen som författarna genomförde i Sverige 
jämfördes sju olika yrkeskategorier där 71 arbetare ingick. I studien 
exponerades arbetarna för motoravgaser, både inom- och utomhus. Resultatet 
visade att den yrkeskategori som i särklass visade på den högsta exponeringen 
var de som arbetar i tunnlar, följt av arbete i garage där man exponerades för 
dieselavgaser. Tunnelarbetarna hade en uppmätt exponering av kvävedioxid 
(NO2) på 350 mikrogram per kubikmeter (µg/ m3) och de som jobbade i garage 
91,9 µg/ m3. Skillnaden mellan de övriga yrkeskategorierna var mindre men 
generellt kan man säga att NO2 halterna var högre för de som arbetade inomhus 
och som exponerades för dieselavgaser. Medelkoncentrationen för chaufförer 
för buss, truck och taxi låg på 53 µg/ m3 (Lewné et al., 2007). Liknande 
resultatet från tunnelarbete visar en studie som genomfördes i Kiruna där 
gruvarbetare exponerades för en medelkoncentration av NO2 på 280 µg/m3 
(Järvholm & Reuterwall, 2012). 

I studien av Lewné et al. (2007) konstaterar författarna dels att användningen av 
katalysatorer i Sverige resulterar i att halterna av CO från avgaser oftast är låga 
samt att NO2 är ett sekundärt ämne då kväveoxid (NO) från dieselavgaser 
omvandlas till NO2. Omvandlingen till NO2 är beroende på halterna av ozon och 
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andra fotokemiska oxidanter. Då dessa halter är högre i uteluften än inomhus 
sker omvandlingen av NO till NO2 snabbare utomhus än i slutna utrymmen.  

De svenska hygieniska nivågränsvärdet för NO2 ligger på 2000 µg/m3. Enligt 
Marie Lewné (personlig kommunikation) är det ganska osannolikt att, under 
svenska arbetsförhållanden, komma upp till NO2 halter som överstiger det 
nivågränsvärdet, men hon betonar samtidigt att det syftar på heldagsmätningar. 
Vidare menar hon att under korta stunder i slutna rum säkert kan komma över 
de hygieniska gränsvärdena för avgasexponering, men bedömer 
sammanfattningsvis att det skulle kräva en extremt dålig miljö för att under en 
heldagsmätning komma upp i något gränsvärde. 

I England genomfördes en studie (Groves & Cain, 2000) där man jämförde 40 
arbetsplatser i avseende på avgasutsläpp av dieselmotorer. De undersökte både 
personlig- och bakgrundsexponering av gaser, respirabla partiklar, elementärt 
kol, organiskt kol och totalkol. Resultaten från studien visar på en stor spridning 
av exponeringsmönster både för arbetsmomenten, yrkeskategorierna och för de 
olika mätningsmetoderna. Trots det kunde man utläsa att arbetsplatser där man 
konstant använder gaffeltruckar, producerade den högsta exponeringsnivåerna 
av dieselavgaser. 

3.2.3. Luftföroreningar från gods och container 
Några arbetsrelaterade vetenskapliga artiklar som infattar luftföroreningar vid 
hantering av gods i hamnar, gällande de aktuella stenfraktionerna kalk, kaolin 
och marmor samt hantering och av virke, pappersrullar och pappersmassa, har 
inte kunnat påträffas. 

Något som däremot uppmärksammats angående luftföroreningar från gods är 
bland annat gaser och kemikalier som kan följa med i containrar. 2006 
genomfördes en studie (Baur, Poschadel & Budnik, 2009) där man undersökte 
2113 fraktcontainrar i en containerterminal i Hamburg där det visade sig att 70 
% av de importerade containrarna var förorenade med giftiga kemikalier, en 
sjättedel översteg hygieniska gränsvärden för gasbehandlingsmedel och farliga 
industriella kemikalier samt att i 0,5 % av containrarna fanns det 
koncentrationer som var direkt farliga för hälsan. Enligt författarna indikerar 
studien på att det inte bara är en hälsorisk för hamnarbetare eller de som lastar 
ur containrarna utan även för slutkonsumenten. I en annan studie (Preisser, 
Budnik & Baur, 2012) menar författarna att så länge det inte finns alternativa 
behandlingssätt mot skadedjur och mögel är det enda sättet att hantera 
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situationen att utbilda och träna all berörd personal med avseende på de even-
tuella hälsorisker som finns, samt att etablera fungerande säkerhetsrutiner.  

I studien av Preisser et al. (2012) pekar de inte bara ut riskfyllda situationer där 
arbetsmomentet är att öppna och lasta ur en container med gasbehandlat gods 
utan även inspektion av tomma containrar med trägolv som en säkerhetsrisk för 
exponering av gasbehandlingsmedel, eftersom gasbehandlingsmedlet kan 
hamna i springorna mellan brädorna och inte upptäckas. 

3.2.4. Dammpartiklar från fordonskomponenter och vägbeläggning. 
Tyvärr har det vid litteratursökningen inte hittats några arbetsmiljörelaterade 
vetenskapliga artiklar för exponering av damm från fordonskomponenter och 
vägbeläggning som kan relateras till det granskade objektet. Men om vi istället 
tittar på de studier (Majestic, Anbar & Herckes, 2009; Gustafsson, 2001; 
Gustavsson, Blomqvist, Gudmundsson, Jonsson & Swietlicki, 2011; 
Gustavsson, Blomqvist & Hultqvist, 2013) som gjorts inom miljöområdet och 
luftkvalitet, relaterade till fordon och vägmiljö, kan vi se att ämnen från 
fordonskomponenter och vägar kan spridas i dammet vid slitage. 

Bland de icke-avgasrelaterade partiklar, som är relaterade till fordon, kan man 
finna ett flertal luftföroreningar. I litteraturstudien av Gustavsson (2001) menar 
författaren att icke-avgasrelaterade partiklar i vägmiljön kan komma ifrån olika 
fordonskomponenter som till exempel däck eller bromsbelägg. En annan 
bidragande komponent till denna kategori av partiklar kan vara ifrån 
vägbeläggningen på grund av slitage eller korrosion. I en jämförelse av 
storleksfördelningen hos partiklar från däckslitage menar Gustavsson (2001) att 
det rimliga antagandet är att: ”slitagematerialets storleksfördelning är mycket 
varierande och beror på faktorer som däckens sammansättning och ålder, 
beläggningsytans råhet, väg- och klimatförhållanden, körsätt, trafiksituation 
etc.” (s. 16) Andra bidragande orsaker till föroreningarna, menar Gustavsson, 
kan vara drift- och underhållsåtgärder och även vägutrustning eller partiklar 
som transporteras dit från omgivningen. Gustavsson fann att kunskapen om den 
kemiska sammansättningen av dessa partiklar är relativt omfattande och god. 
Däremot visar studien på att kunskapen om partiklarnas egenskaper under 
svenska förhållanden är ganska okänt, det vill säga huruvida dessa partiklar är 
luftburna och inandningsbara. Dessutom finns det osäkerheter i omfattningen av 
riskerna med emissioner eftersom uppgifterna skiftar något (Gustafsson, 2001). 
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I en annan studie av Gustavsson et al. (2011) genomfördes en granskning av åtta 
olika vägbeläggningar av ABS-typ (asfaltbetong, stenrik) med avseende på 
partikelbildning. Resultaten visade på att ju större största stenstorlek desto lägre 
partikelemissioner, dock är resultaten inte entydiga. I studien uppmärksammas 
att en högre dubbdäcksandel samt högre hastigheter bidrar till en ökad 
partikelbildning. I ytterligare en studie av Gustafsson et al. (2013) där man 
istället undersökte partikelbildningen vid slitage på vägbeläggning av betong 
visade resultaten att asfalten initialt slets mer än betongen, men att de efter ett 
tag låg på samma nivå. Testerna genomfördes med dubbdäck och i hastigheter 
upp till 60 km/h. 

Gustafsson (2001) menar även att de potentiella hälsorisker som bör undersökas 
vidare angående icke-avgasrelaterade partiklar i vägmiljö bland annat är; 
partiklarnas storleksfördelning, kvarts i beläggningsdamm, polyaromatiska 
kolväten (PAH) och latex från däck samt tungmetaller i partikelemissioner från 
bromsbelägg. 

3.2.5. Hälsoeffekter vid exponering av luftföroreningar 
Att fastställa orsak och verkan angående olika ämnen är inte helt lätt. Det finns 
mer är 85 000 kända kemikalier och endast en liten del av dessa har testats och 
visats sig vara farliga för människan. Dessutom är det vanligt att latensperioden 
är lång, det vill säga tiden mellan exponering och när hälsoeffekterna börjar visa 
sig (Koger & Du Nann Winter, 2010). 

Dieselavgaser 
Dieselavgaser är ett välstuderat område. 1988 bedömde “The International 
Agency for Research on Cancer” (IARC) att dieselmotoravgaser sannolikt är 
cancerogent för människor, men 2012 ändrade IARC bedömning till att 
dieselmotoravgaser är cancerogent för människor. Studier styrker detta med att 
exponering av dieselavgaser associeras med en förhöjd risk av lungcancer 
(IARC 2012). Studien av Olsson et al. (2011) visar på ett signifikant samband 
mellan yrkesmässig exponering för dieselmotoravgaser och en ökad risk för 
lungcancer. Författarna av studien anser att den kopplingen osannolikt kan 
förklaras av andra studerade faktorer, vilket de menar har justerats i modellerna 
och i subgruppsanalyserna. 

 Det finns dock andra studier (Gamble, Nicolich & Boffetta, 2012) som visar på 
att det finns många andra faktorer som kan ha orsakat lungcancer, och menar att 
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studierna har begränsningar som gör att man inte kan styrka att det är just 
dieselavgaser som medför den ökade risken. 

Klart är dock att det vid förbränningen i dieselmotorer frigörs mycket stora 
mängder partiklar eftersom förbränningsprocessen är ofullständig. Dessa 
partiklar både smutsar ned omgivningen, samt absorberar andra ämnen som 
också bildas vid förbränningen, bland annat polyaromatiska kolväten (PAH) 
som är cancerogena. Men det är omöjligt att tillskriva en enskild 
avgaskomponent att vara cancerogen för människor med utgångspunkt i 
epidemiologiska undersökningar (Ulfvarson, 2012).  

I boken Risker i tekniska system belyser man vilka skadliga effekter som 
dieselavgaser kan orsaka. Dieselavgaser innehåller upptill 15 000 olika ämnen 
och det saknas idag bedömningsgrunder för en samlad hälsoeffekt av alla 
ingående komponenter.  Men det har visat sig att arbetare i bussgarage som 
exponerats av dieselavgaser och fått upprepad övergående påverkan på lungorna 
senare har utvecklat kroniska effekter. Exponering av dieselavgaser kan till en 
början just orsaka övergående försämring av lungfunktionen men senare leda till 
akuta inflammatoriska förändringar i lungorna (Ulfvarson, 2012). 

Partiklar 
Det är inte alla partiklar som kan finnas svävande i luften under en längre tid. 
Partiklar som är större än 100 µm bedöms inte som luftburna särskilt länge och 
därmed anses sannolikheten för inandning låg. Små partiklar däremot kan i sig 
vara en hälsofara då de kan tränga långt ned i andningsvägarna och blir mer 
reaktiva ju mer de finfördelas (Bohgard & Albin, 2010). 

Något som påverkar hälsoeffekten är hur stor volym luft vi får i oss. Upptaget 
av volymen av den inandade luften påverkas av faktorer som till exempel 
andningshastigheten. Andningshastigheten beror i sin tur bland annat på den 
fysiska ansträngningen. Vid lätt arbete brukar man grovt räkna med att vi kan 
inhalera 10-16 m3 luft dagligen, medan vid tungt arbete kan andnings-
hastigheten öka med 2-4 gånger (Bohgard & Albin, 2010, s. 319). Andra 
förhållanden som kan påverka upptaget är om andningen sker genom näsa eller 
mun (Ulfvarson, 1997).  

De vetenskapliga artiklar som påträffats vid litteratursökningen angående 
partiklar från papper och trä infattar arbeten som skiljer sig ganska markant från 
hamnarbete. Funna studierna belyser luftföroreningar vid arbete i med 
pappersmassa och i pappersbruk (Westberg, Elihn, Andersson, Persson, 
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Bryngelsson & Sjögren, 2014; Persson, Magnusson, Westberg, Andersson, 
Torén, Wingren & Axelson, 2007) eller vid möbeltillverkning (Mikkelsen, 
Schlünssen, Sigsgaard & Schaumburg, 2002) det vill säga vid arbetsmoment där 
man kan förvänta sig att exponeringen av luftföroreningar är relativt hög. 

Angående marmor finns det en studie som behandlar dolomitmarmor (Neghab, 
Abedini, Soltanzadeh, Iloon Kashkooli & Ghayoomi, 2012). I den undersöktes 
39 arbetare som grävde en damm och jämfördes med en grupp som inte 
exponerades för dammet. Studien visar att trots att dolomitmarmor klassas som 
relativt ofarlig ämne kan inandning av stora mängder dolomitdamm ge 
luftvägssymtom. De dammhalter som uppmättes för inhalerbart befann sig 
mellan 51.7 ± 24.31 mg/m3 och för respirabelt damm 23.0 ± 18.11 mg/m3. Det 
visades sig också att de som exponerades för dammet oftare upplevde 
regelbunden hosta, slem, pipande andning eller andnöd. Emellertid såg man 
inga förändringar vid röntgen av bröstkorgen.  

I en studie (Torén, Brisman, Hagberg & Karlsson, 1996) som påträffats 
angående kalk belyser författarna exponeringen vid en massafabrik där man 
funnit att arbetare som utsätts för kalkdamm har en nedsatt funktion för slem 
och flimmerhår i luftrören. Förbättringsåtgärder genomfördes i fabriken för att 
minska kalkdammet och man kunde då se att funktionen i luftrören förbättrades. 
Innan åtgärderna genomfördes låg totaldammhalten för kalkdamm på 1,2 
mg/m3, vilket reducerades till 0,1 mg/m3. 

En studie (Altekruse, Chaudhary, Pearson & Morgan, 1984) som belyser 
problematiken kring kaolin och studerar olika arbetsmoment som utförs i en 
kaolingruva samt vid själva processen att utvinna kaolin. Vid själva processen 
hade man en genomsnittlig halt för respirabelt damm på 1,74 mg/m3 och där såg 
man hälsoeffekter som dammlunga. 

Gasmolekyler 
Beroende på gasmolekylens vattenlöslighet absorberas gasen i olika delar av 
kroppen. Om gasen löser sig lätt i vatten absorberas den sig delvis redan i näsan 
och svalget. Är gasen däremot relativt svårlöslig i vatten som till exempel 
kvävedioxid följer den med luften ned till lungblåsorna där den kan absorberas. 
Där kan gasmolekylerna skada alveolerna om gasen är reaktiv, vilket kan orsaka 
en inflammation. Har gasmolekylerna även förmågan att passera luft-blod 
barriären kan de transporteras till andra delar av kroppen där de kan orsaka 
skadliga effekter (Ulfvarson, 1997). 
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Vid exponering av gasbehandlingsmedel som används vid gasning av containrar 
för att skydda gods från svamp och skadedjur, har man i arbetsrelaterade studier 
(Preisser, Budnik, Hampelc & Baur, 2011) undersökt förekomst av olika 
symtom från patienter som antagits blivit exponerade av gasbehandlingsmedel 
eller inandats luft från gasade containrar. De symtom som dominerade var 
huvudvärk, koncentrationssvårigheter och minnesproblem, yrsel och 
illamående, irritation på hud och slemhinnor samt minskad rörlighet. Eftersom 
det saknades information om gasningsprocessen eller vilken gas som användes i 
containrarna genomfördes laboratorieanalyser där man identifierade olika 
ämnen bland annat etylendiklorid, metylbromid, fosfin och metylenklorid. 
Författarna av studien menar att det styrker indikationer på utvecklingen av 
reactive airways dysfunction syndrome (RADS), ett astmalikt hälsotillstånd, 
vilket de misstänker är ett långdraget symtom för exponering för 
gasbehandlingsmedel.  

Kännetecknen för de mest frekvent använda gasbehandlingsmedlen, i de 
undersökta containrarna, redovisas i Tabell 5 (Preisser et al., 2012). 

Tabell 5. Mest frekvent använda gasbehandlingsmedel. 
Ämne   Kännetecken 
Etylendiklorid (1,2-dikloretan) Färglös oljig vätska som har en odör 

likt kloroform. 
Metylbromid (bromometan) Färglös och luktlös gas. 
Fosfin (vätefosfid) Gas som luktar vitlök och härsken 

fisk. 
Metylenklorid (diklorometan) Färglös vätska med söt lukt där 

ångorna är tyngre än luft. 
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Typiska hälsoeffekter som man belyser i ytterligare en studie av Preisser et al. 
(2012) är att kemikalierna för gasbehandling av containrarna kan ge olika 
varierande symptom som: 

� Irritation på hud och slemhinnor 

� Illamående 

� RADS 

� Funktionsstörningar i hjärnan 

� Huvudvärk och yrsel 

� Irritation i luftvägarna 

� Krampanfall, koma och död 

� Nedsatt luktsinne                                              

(Preisser et al., 2012) 
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4. Metod 
Här presenteras metoden och tillvägagångsättet för att samla in data till studien 
samt även den analysmetod som användes.  

4.1. Datainsamling 

I huvudsak har fyra olika metoder använts; platsbesök, litteratursökning, 
intervjuer och samtal med berörda personer samt kvävedioxidmätningar. En 
orsak till att endast kvävedioxidmätningar genomfördes var att initialt gjordes 
ett antagande; att dammbildning och dammspridning är som högst vid torr 
väderlek. Då väderleken och förhållandet under mars månad är relativt blöta och 
omväxlande, misstänktes vädret påverka resultatet alltför mycket och inte ge en 
representativ bild av dammexponeringen. En annan orsak gäller de okända 
gasbehandlingsmedel som skulle kunna förekomma i containrarna. Eftersom 
halterna varierar mellan containrarna och vi inte heller vet vilken gas som 
använts just vid det tillfället, eller om och i så fall när den varit gasbehandlad, 
kan en enstaka mätning som inte visar på någon förekomst av gaser invagga 
medarbetaren i en falsk säkerhet. Därför genomfördes inte några mätningar av 
gasbehandlingsmedel i containrarna. 

Platsbesök och intervju 
Initialt genomfördes ett platsbesök för att få en överblick av arbetsplatsen och 
det problemområde som relaterade till studiens frågeställningar och 
avgränsningar. 

En telefonintervju hölls med logistiksamordnare för att få mer detaljerad 
information om de produkter som passerar hamnen, vilka arbetsmoment som är 
kopplade till dessa samt vilka rutiner och säkerhetsåtgärder som är 
implementerade. Frågorna finns i Bilaga 1.  

I samtal med huvudskyddsombud och logistiksamordnare utarbetades sedan en 
händelsekedja för att finna nyckelhändelser och placera dessa i tidslinje. Mer 
om analysmetoden presenteras längre fram, se 4.2. MTO-analys. 

Kvävedioxidmätningarna genomfördes i samråd med både huvudskyddsombud 
och logistiksamordnare. Vid samrådet bestämdes i vilket magasin och vid 
vilken tidpunkt. Avgörande för valet var misstanken om att en speciell situation 
skulle kunna medföra höga halter av dieselavgaser.  
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Två arbetssituationer ringades in som intressanta att mäta med personburen 
utrustning:  

1. På en truckförare i ett magasin där installerad ventilation saknas. Misstanke 
fanns att höga halter av avgaser samlades inne i magasinet vid tillfällen när 
det varit mycket trafik där. Vid dessa tillfällen har en blåaktig dimma 
iakttagits under taket. 
 

2. På stämplaren, ett arbetsmoment där medarbetaren inte är skyddad av 
truckhytten utan befinner sig ute i containerterminalen under hela 
arbetspasset. Misstanken fanns att medarbetaren då kunde exponeras för 
höga halter av avgaser. Mätningarna beskrivs mer i detalj längre fram, se 
Kvävedioxidmätning nedan i detta avsnitt. 

I samband med mätningarna besöktes arbetsplatsen och de olika arbets-
momenten observerades tillsammans med huvudskyddsombud. Strukturerade 
samtal fördes med huvudskyddsombud kring rutiner relaterade till hur arbets-
momenten utförs, vilken säkerhetsutrustning som används eller som finns 
tillgänglig för att förhindra exponering av luftföroreningar. Samtal fördes även 
med verksamhetschef, kontorspersonal och truckförare, detta för att få mer 
detaljerad information kring specifika arbetsmoment och rutiner. Även samtal 
med den ansvarige för ventilationen fördes för att få information om 
ventilationens funktion samt med verkstadspersonal som sköter underhåll och 
service av truckarna för information om deras rutiner kring truckarna.  

Kvävedioxidmätning 
Mätningar av kvävedioxid i luften genomfördes med diffusionsprovtagare, 
Advantec, och direktvisande instrument, Dräger PacIII. Mätningar av 
kvävedioxid var planerade att genomföras under två dagar, men utökades med 
ytterligare en dag för att kompensera för att de direktvisande instrumenten 
slutade att logga under första dagen.   

Mätningarna genomfördes med personburen mätutrustning inom den så kallade 
andningszonen under tre dagar. Diffusionsprovtagare användes på två 
medarbetare under två arbetspass (8 timmar). Den första dagen gav endast 
diffusionsprovtagarna tillförlitliga resultat. Dräger Pac III användes tillsammans 
med diffusionsprovtagarna den andra dagen. Den tredje dagen användes endast 
direktvisande instrument. Under arbetspassen skrev medarbetarna i en logg för 
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att dokumentera händelser och platser. De direktvisande instrumenten var 
inställda att logga var tionde sekund. 

Arbetssituationerna där kvävedioxidmätningar genomfördes valdes utifrån de 
förhöjda risker som uppmärksammats i litteraturstudier samt i samråd med 
skyddsombud och logistikavdelningen vid hamnen. Detta för att samordna med 
ankommande massafartyg då man vid hamnen misstänker att exponeringen av 
dieselavgaser kan vara höga.  

Mätningar som genomfördes på stämplaren skedde på ett och samma arbets-
moment men det var tre olika personer som bar mätutrustningen under de tre 
dagarna.  

För mätningarna som genomfördes på truckföraren var det samma person och 
truck som kördes under de två första dagarna. Den tredje dagen bars 
mätutrustningen av en annan truckförare, men arbetet utfördes vid samma 
magasin som de två första dagarna. 

Efter slutförda mätningar skickades diffusionsprovtagarna till Arbets- och 
miljömedicin i Örebro för analys. Analystekniken som användes var 
spektrofotometri. Analysrapporten finns i Bilaga 2. 

Resultaten från analysen och loggningslistorna från de direktvisande 
instrumenten analyserades och jämfördes gentemot Arbetsmiljöverkets 
hygieniska gränsvärden. 

Enligt manualen för Dräger Pac III är direktvisande instrumenten inte alltid 
tillförlitliga. Sensorerna kan bland annat ge utslag för andra gaser än 
kvävedioxid, så kallad tvärkänslighet. Detta kan resultera i att direktvisande 
instrument visar negativa värden trots att detekterbara halter av gaser finns i 
luften.   De gaser som kan påverka sensorn för kvävedioxid är svaveldioxid, 
svavelväte och klorgas (Fältinstruktion FMI 09:61, 2014).   

Litteratursökning 
De databaser som användes vid dokumentsökningen var LIBRIS, PRIMO, 
ScienceDirect, PubMed samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd. 
Även Google har används vid litteratursökning. Sökord som använts vid 
litteratursökningen i olika kombinationer är: harbour, work, luftföroreningar, air 
pollution, warehouse, air pollutant, exhaust, forklift, trucks, motor, dust, garage, 
health effects, diesel, catalyst, container, terminal, partiklar, particles, 
occupational, road, kaolin, marbel, lime, inhalation, exposure och pollution. 



30 

 

4.2.  MTO Analys 

I studien används den strukturmodell som kommit ur MTO-begreppet. Den 
beskriver hur man vid riskbedömningar betraktar alla tre delsystem för 
människa, teknik och organisation.  

 

 

Figur 4. Strukturmodell för MTO-analys (Rollenhagen, 1997, s. 17). 

MTO-modellen kan illustreras med tre cirklar som representerar de olika 
delsystemen och där den riskfyllda situationen kan tänkas uppstå i skärningen 
mellan de tre cirklarna, se Figur 4, det vill säga när det saknas barriärer för att 
fånga upp svagheter i beteendetendenser och i de situationella 
omständigheterna. (Rollenhagen, 1997). 

Resultatet av riskbedömning skapar ett MTO-diagram över händelseförloppet, 
där man undersöker händelsen på tre nivåer där alla, eller varför sig, kan bidra 
till att en risk uppstår eller att en olycka inträffar.  

Processen för tillvägagångsättet för analysmetoden kan summeras i fem steg 
(Harms-Ringdahl, 2013).  
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Nedan beskrivs hur denna process och de fem stegen, för MTO-analysen, 
använts i denna studie. 
 
1. Beskriv kedjan av händelser 
Nyckelhändelser identifierades genom platsbesök samt genom intervjuer och 
samtal med logistiksamordnare och skyddsombud. Genom informationen 
arbetades en händelsekedja fram tillsammans med skyddsombud och 
logistiksamordnare, där nyckelhändelserna placeras i tidslinje.  

2. Sök efter orsaker och förhållanden 
Andra steget var att undersöka hur en eventuell exponering skulle kunna 
inträffa, detta kan bero på en serie av olika rutiner, arbetsförhållanden eller 
bristande instruktioner med mera. Analyssteget har till syfte att förklara moment 
som kan orsaka risker, både sådant arbetsmoment som utförs men även sådant 
som inte utförs.  

Här var litteraturstudierna ett viktigt inslag för att få en bred bild av 
problematiken samt för att få uppslag hur eventuella förbättringsmöjligheter kan 
utformas. Grundläggande för bedömning av förbättringsmöjligheter är den 
åtgärdstrappa som finns presenterad i standarden Ledningssystem för 
arbetsmiljö (SIS-OHSAS 18001: 2007). Rangordningen av förbättrings-
möjligheter är enligt följande:  

1. Eliminering 
2. Utbyte 
3. Tekniska skyddsåtgärder 
4. Utmärkning/varning och/eller administrativ styrning 
5. Personlig skyddsutrustning 

(SIS-OHSAS 18001: 2007) 

3. Identifiera barriärer 

Vid tredje steget identifierades vilka barriärer som är kopplade till de olika 
arbetsmomenten där exponering av luftföroreningarna kan ske, barriärerna 
delades sedan in i tre olika grupper:  

� Tekniska och fysiska,  
� Mänskliga samt 
� Organisation och administration.   

 



32 

 

Barriärerna delas även in i ytterligare tre grupper: 

� Barriärer som fungerar 
� Barriärer som var på plats men inte fungerade samt  
� Barriärer som inte fanns tillgängliga.  

4. Analysera konsekvenserna 
Fjärde steget tar upp vad som skulle kunna ha hänt om det värsta händer, detta 
är bra att fundera på vid prioriteringar av förbättringsåtgärder. Vad skulle 
konsekvenserna bli om barriärerna inte fungerar? Här kopplas MTO-analysen 
samman med Reasons schweizerostmodell (presenteras mer detaljerat i avsnitt 
4.4) för att synliggöra koppling mellan riskkälla och sårbart objekt. 

5. Utveckla rekommendationer 
Det femte och sista steget går in på förbättringar som kan genomföras med 
bakgrund från analysen. Återigen används åtgärdstrappan, se punkt 2 Sök efter 
orsaker och förhållanden, som grundläggande för analysen. 

4.3.  Validitet 

Efter genomförda samtal och intervjuer har verksamhetschef, skyddsombud 
samt logistiksamordnare, fått möjligheten att komplettera och justera 
uppgifterna i resultatet för att ge en så rättvisande bild som möjligt av 
situationerna.  

Kvävedioxidmätningarna kan ses som en kontroll om huruvida medarbetarnas 
och företagets uppfattning angående funktionen, av olika rutiner och 
säkerhetsåtgärder som vidtagits, fungerar som de ska eller inte. Det hade varit 
intressant att gå vidare och genomföra kontrollmätningar av damm både i 
magasin och vid lossning och lastning av gods utanför magasinen för att 
verifiera antaganden angående godsens dammningsbenägenhet. 

4.4.  Reasons schweizerostmodell 

För att synliggöra analysen av konsekvenserna används Reasons schweizerost-
modell. Den delar upp produktionssystemet i organisationen i olika delar eller 
skivor. Det synliggör hur en risk skiljs åt med hjälpa av skivorna, medan hålen i 
skivorna symboliserar de svagheter som kan förekomma. Enligt Reason kan 
dessa svagheter handla om att interaktionen mellan olika nivåer inte fungerar 
bra, vilket öppnar upp för risken att en oönskad situation kan inträffa. Om 
svagheterna dessutom kommer i linje är risken överhängande att situationen kan 
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orsaka skada på människa, miljö eller andra materiella värden (Akselsson, 
2010), se Figur 5. 

 

Figur 5. Reasons schweizerostmodell (Akselsson, 2010, s.456). 

De olika nivåerna symboliserar: 

1. Den högsta ledningen där svagheterna kan bero på tidspress, dålig 
säkerhetskultur, resurser eller kompetens hos arbetarna.  

2. Mellanchefsnivån, representerar något som bryter kedjan mellan ledningen 
och produktionsnivån. Svagheter här skulle kunna vara att man bryter mot 
säkerhetsföreskrifter eller att man inte åtgärdar upptäckta brister. 

3. Lokala osäkra arbetsförhållanden, den här nivån kan delas in i tre grupper. 
Dels egenskaper och förhållanden hos medarbetaren men även 
organisatoriska faktorer som dåligt ledarskap eller dåligt samarbetet och 
tredje gruppen är miljöfaktorer vilket inkluderar gränssnittet mellan 
människa- teknik samt både den tekniska och fysiska miljön.  

4. Slutligen den fjärde nivån som representerar produktionsnivå där man 
studerar aktiva fel som kan vara mänskliga fel eller överträdelser.  

(Källa: Akselsson, 2010) 
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5. Resultat och diskussion 
Här presenteras resultatet utifrån de fem stegen i MTO-analysen och beskriver 
kedjan av händelser, söker efter orsaker och förhållanden, identifierar barriärer, 
analyserar konsekvenserna samt utvecklar rekommendationer. 

5.1. Kedja av händelser 

De nyckelhändelser som identifierats genom platsbesök samt intervju och 
samtal med logistiksamordnare och skyddsombud har placerats i tidslinje, följ 
nyckelhändelser i Figur 6 och 7. 

 

Figur 6. Identifierade nyckelhändelser i tidslinje.  
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De luftföroreningar som kan tänkas förekomma vid den studerade hamnen, är 
dieselavgaser, damm från gods, partiklar från kajen, fordonskomponenter samt 
damm från omgivningen.  

 
Figur 7. Identifierade nyckelhändelser i tidslinje. 

5.2. Orsaker och förhållanden  

Här presenteras de orsaker och förhållanden som identifierats och är relaterade 
till exponering av luftföroreningar i hamnen. 

Gaser och partiklar i container 
Containrarna hyrs ifrån containerrederier och levereras sedan ifrån Rotterdam 
eller Sankt Petersburg. Det studerade företaget efterfrågar hela och rena 
containrar, utan stickor och spikar som sticker upp. Containrarna är vid leverans 
inte helt rena utan de måste alltid sopas för att inte förorena godset som ska 
fraktas i containern, se Figur 8. 
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Även om en container luktar illa brukar arbetet med sopningen av containern 
ofta fortsätta som vanligt. En friskluftsmask finns tillgänglig men används 
sällan eller aldrig. 

I TYA´s rapport om risk för ohälsa vid arbete i gasade containrar och slutna 
lastutrymmen (2009), uppger man tre huvudsakliga orsaker som bidrar till 
risken med arbete i containrar.  

� Gasbehandlingen sker slumpmässigt på många håll, utan att kontrollera 
om det behövs eller inte. 

� Regelverket med varningsmärkning följs inte. 

� Överdosering av glasampuller i relation till transporttider, vilket gör att 
gasen inte hinner klinga av. 

Vidare menar TYA i sin rapport (2009) att man kan misstänka att en container 
varit gasad om man ser följande tecken: 

� om dörrar och ventiler är förtejpade.  

� om det finns små puckar, påsar eller askar kvar i containern, vilket 
gasbehandlingsmedlet avsöndrats ifrån. 

Vid platsbesöket uppmärksammades att på vissa containrarna var ventilerna 
förtejpade, se Figur 9, vilket kan antyda att containern varit gasad tidigare.  Det 
finns en oro att små påsar med bland annat fosfor, som används vid 
gasbehandlingen och bildar fosfin, kan finnas kvar inne i containrarna vid 
ankomsten.  

                

 Figur 8. Sopmaskin. Figur 9. Tejpad ventil. 
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Observationer gjordes även att medarbetare befann sig inne i containern när 
trucken körde in med gods. 

Dieselavgaser 
Truckarna körs på diesel och de flesta har katalysatorer. Företaget har provat att 
använda eldrivna truckar men menar att eldrivna truckar inte har den kapacitet 
som krävs för att utföra arbetet. Den testade eldrivna trucken klarade inte att 
utföra ett helt arbetspass på 8 timmar.  

I magasinen sker den huvudsakliga luftväxlingen med självdragsprincipen 
genom de stora portarna på båda gavelsidorna. Vilket gör att ventilationen är 
beroende av vädret och hur kraftigt det blåser. Det finns även CO-styrd 
ventilation i fyra av magasinen, dessa har två larmnivåer 10 och 30 ppm. Vid 10 
ppm går fläktarna på för fullt och vid 30 ppm går ett larm. Ventilationen 
justeras regelbundet, senast i oktober 2014. Sensorer som indikerar på höga 
halter av CO sitter på olika höjder i magasinen. I två av magasinen hänger de i 
taket, i ett magasin sitter de på cirka sex meters höjd och i ett annat magasin 
sitter sensorerna i huvudhöjd.  

Åsikterna huruvida ventilationens funktion behövs eller inte går isär. Enligt 
ventilationsansvarig anser man att ventilationen inte behövs eftersom truckarnas 
avgashalter är tillräckligt låga samt att luftväxlingen genom magasinens portar 
är tillräcklig för god ventilation. Från truckförarhåll menar man istället att 
ventilationen ibland måste startas manuellt när de upplever att halterna av 
dieselavgaser är obehagligt höga. 

Tabell 6. Kvävedioxidhalten för stämplare, provtagning i containerterminal 

med direktvisande instrument Pac III, nummer 2075, respektive 

diffusionsprovtagare nummer 3529 (24/3) och 3530 (25/3). 

Datum Arbetspass 
(tid) 

Maxvärde  
Kvävedioxidhalt (Pac III) 

Kvävedioxidhalt 
(diffusionsprovtagare) 

 timmar (h) µg/m3 µg/m3 

24/3 8h arbetspass - 75 

25/3 8h arbetspass 600 80 

26/3 4h arbetspass 400 - 
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Under tre dagar i mars 2015 genomfördes mätningarna av kvävedioxid för att 
undersöka exponeringen av dieselavgaser för truckförare respektive stämplare. 
Resultaten från mätningarna framgår i Tabell 6 och 7 både för 
diffusionsprovtagning och för direktvisande instrument. 

Tabell 7. Kvävedioxidhalten (NO2) för truckförare, provtagning inne i 

truckhytt med direktvisande instrument Pac III, nummer 2089, respektive 

diffusionsprovtagare nummer 3528 (24/3) och 3531 (25/3). 

Datum Arbetspass och 
arbetsmoment 

Maxvärde  
Kvävedioxidhalt (Pac 
III) 

Kvävedioxidhalt 
(diffusionsprovtagare) 

  µg/m3 µg/m3 
24/3 Lossning av gods 

magasin 8 och 7. 
(8 h arbetspass) 

- 64 

25/3 Lossning av gods 
magasin 7, 8 och 9.  
(8 h arbetspass) 

0 66 

26/3 Lastning av kassett inne 
i magasin 9 med truck. 
(8 h arbetspass) 

0 - 

Alla halter av kvävedioxid understiger det hygieniska nivågränsvärdet på 2000 
µg/m3. Under den mesta tiden låg halterna av kvävedioxid, enligt de direkt-
visande instrumenten, på 0. Det var endast för stämplaren som det direktvisande 
instrumentet, PAC III, visade på exponering för NO2.  
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Under en 15-minuters period där stämplaren exponerades för de högsta halterna 
av kvävedioxid åskådliggörs i Figur 10. 

 

Figur 10. Exponering hos stämplare under 15 min. 

Medelvärdet för takgränsvärdet beräknas. Medelvärdet för koncentration av 
NO2 (ppm) under 15-minuters period med 90 mätpunkter (10 sekunders 
intervall) beräknas till 0,02 ppm. Takgränsvärde (15 min) för kvävedioxid ligger 
på 5 ppm. Enligt arbetarens egna uppgifter antas topparna uppkomma när denne 
varit inne i containern samtidigt som trucken kört in. 

Vindhastighet och vindriktning 
Vindriktningen under de dagar som kvävedioxidmätningarna genomfördes 
presenteras i Tabell 8. 

Tabell 8. Vindriktning (Källa: vackerväder.se, 2015-05-04). 
Datum Vindriktning 

2015-03-24 Västlig till nordvästlig 

2015-03-25 Sydvästlig till nordöstlig 

2015-03-26 Nordlig till nordöstlig 
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Vindhastigheten under de dagar som mätningarna genomfördes presenteras i 
diagrammet i Figur 11. 

 
Figur 11. Vindhastighet under de dagar mätningen genomfördes (Källa: 

vackerväder.se, 2015-05-04). 

Damm från gods 
I hamnen finns städrutiner eftersom det inte är önskvärt med grus och sten i 
magasinen. Anledningen är att det kan förorena och påverka kvalitén på godset. 
Tre stycken sopmaskiner kör dagligen runt i hamnområdet. En våtsopar kajen 
medan två stycken både torr- och våtsopar inne i magasinen. 

Enligt medarbetarnas egen bedömning om fraktionernas damningsbenägenheten 
uppgavs följande information: 

Virke, pappersrullar och pappersmassa 
De olika fraktionerna av virke, pappersrullar och pappersmassa bedöms som att 
ha en låg damningsbenägenhet då de är emballerade med plast eller papper för 
att skydda godset från skador och nedsmutsning, se Figur 12. 

Virke, pappersrullar och pappersmassa är de fraktioner som fraktas i 
containrarna. Storlekarna på containrarna skiftar mellan 20, 40 och 45 fot där 40 
fot container ses som standard. Det är bättre ur kvalitetssynpunkt att frakta i en 
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container då det blir mindre skador på godset. Man har sett en ökad trend av 
containerhanteringen vid hamnen de senaste åren. 

 

 

 

 

 

 
Figur 12. Emballerat gods. 

Marmor  
Upplevs inte damma så mycket då storleken på marmorstenarna är två till tre 
centimeter i diameter. Marmorn öses ned i en tratt med en skopa som minimerar 
dammspridningen. 

Kalk        
Fraktionen av kalk uppges orsaka damm vid lossning och kajen städas och 
våtsopas efter lossning. Medarbetaren som lossar kalkpulvet står på ett avstånd 
ifrån den bil som kalken förs över till, vilket förhindrar direktexponering. Dock 
sprids kalkdammet kring kajen och andra medarbetare i närhet utsätts för 
exponering. 

Kaolin    
Uppges damma mycket. Kaolinet hanteras vid en egen kaj en bit ifrån 
huvudkajen. När kaolinet lossas hälls det ned i en tratt till ett transportband som 
går till lagret. Kaolinet dammar en del och det vita dammet från kaolinet sprids 
lätt. Det följer även med sulorna på arbetsskorna in i fikarummet. En faktor som 
påverkar exponeringen av kaolin för luckbasen är vindriktningen. Det 
förekommer att denne inte kan förhindra att exponeras för kaolinet. Försök att 
använda friskluftsmask har genomförts, men det fungerade inte tillfredställande 
då det uppstår problem att använda kommunikationsradio. Vanligt 
andningsskydd finns tillgängligt. Efter att godset lossat städas kajen av och 
spolas ren med vatten. 
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Damm från fordonskomponenter 
Alla truckarna som kör på området genomgår regelbunden service och underhåll 
med ett intervall på 500 h, vilket dokumenteras. Merparten av truckarna har 
partikelfilter till hytten. Fyra stycken 3-tonstruckar har även partikelfilter för 
avgasrening som bränns ur vid behov genom att trycka på en knapp i hytten. 
Partikelfiltret till hytten kan bytas när truckföraren bedömer att så behövs.  

Truckarna är utrustade med hydrostatbroms samt kör på dubbfria däck. 
Företaget har rutiner för kontroll vid inköp av oljor och andra produkter för att 
säkerställa att gränsvärden inte överskrids samt att otillåtna kemikalier inte köps 
in. 

Damm från asfaltplanerna    
Främst under våren virvlar en hel del damm omkring i hamnen, mest troligt 
härstammar mycket ifrån sand och grus som spridits under vintern. Truckarna är 
inte utrustade med dubbdäck och det är därför viktigt att sanda. 

 

 

 

 

 

Figur 13. Densit. 

Hela hamnområdet är asfalterat och slitaget på asfalten uppfattas som relativt 
stort. Speciellt från tunga containrar som lämnar gropar i asfalten, vilket 
förvärras under sommarhalvåret då asfalten är mjukare. Vid hamnen har man en 
hastighetsbegränsning på 20 km/h. 

Ett vägmaterial som ibland används för att förbättra asfalten, framförallt inne i 
ett av magasinen, är Densit se Figur 13. Densit är en hårdbetong och bedöms 
slitstarkare än asfalt. 

Tidigare dammätning  
På arbetsplatsen genomfördes 2009, under två dagar i april, en dammätning i en 
lokal vid hamnen där pappersrullar surras på kassetter. Då placerades det ut fyra 



43 

 

provtagningspumpar, försedda med filterhållare, i lokalens fyra hörn samt 
ytterligare ett prov utanför pausrummet. Resultatet visade på en variation mellan 
de två dagarna. Den första dagen var den högsta dammhalten 0,9 mg/m3 och den 
andra dagen 0,2 mg/m3. Resultatet ligger under det hygieniska gränsvärdet på 
10 mg/m3.  De skillnader som redovisas, mellan de två dagarna, är att det var 
färre kassetter som surrades den andra dagen samt att dagen före den första 
dagen hade golvet spolats av. 

5.3. Analys och tolkning 

Här beskrivs de arbetsmoment, rutiner och förhållanden som kan orsaka risker, 
dessa presenteras i en barriäranalys. Det gäller både sådana arbetsmoment som 
utförs men även arbetsmoment och rutiner som inte utförs.  

De identifierade barriärerna delas även in i grupper beroende på om de är på 
teknisk och fysisk, mänsklig samt organisatorisk och administrativ nivå, se 
Figur 14. 

Figur 14. Tekniska och fysiska, mänskliga samt administrativa barriärer. 

Dessa grupper har sedan försetts med olika markeringar huruvida barriärerna 
bedömdes fungerar, eller inte samt om det saknades barriärer. Bedömning av 
barriärernas funktion redovisas enligt Tabell 10. 

Tabell 10. Symboler för bedömning. 

Symbol Bedömning 
 Fungerande barriär, finns på plats och fungerar tillfredställande. 

 
Felande barriär, finns på plats men fungerar inte tillfredställande 
och kan förbättras. 

 Avsaknad av barriär, till exempel implementerad rutin saknas eller 
skyddsutrustning finns inte på plats. 
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5.3.1. Gaser och partiklar i container 

De barriärer som identifierades för ”Stämplaren”, se sammanfattning i Figur 15. 

� Containerrederiets kvalitetsarbete – Positivt är att det undersökta 
företaget ställer krav på hela och rena containrar. Negativt är att 
containrar inte alltid är kliniskt rena utan ofta finns en hel del skräp kvar i 
containrarna samt att ventiler kan vara förtejpade så att rester av 
gasbehandlingsmedel kan finnas kvar. Hitintills har det inte orsakat några 
märkbara hälsoeffekter på medarbetarna men litteraturstudierna belyser 
att risker med gasbehandlingsmedel förekommer. 
 

Figur 15. Identifierade barriärer mot eventuella luftföroreningar för 
”Stämplaren”. 
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� Implementerade säkerhetsrutiner och skriftliga arbetsbeskrivningar 
saknas vid öppningen av container – Inga fasta rutinerna utförs utan det 
uppges bero på vem det är som jobbar. Okända faror kan förekomma, till 
exempel kan containrarna varit gasade och de ska då vara tydligt märka 
eller ska markeringen vara borttagen om containern är fri från 
gasbehandlingsmedel, vilket inte alltid efterlevs från leverantören. En 
förhöjd risk att containern kan ha varit gasad och att det även kan finnas 
hälsofarliga gaser kvar i containern är när man ser att ventilationshålen är 
förtejpade. Containrarna sopas med sopmaskin, vilket rör upp damm från 
containergolvet och ökar risken för att andas in okända partiklar som kan 
vara farliga för hälsan. 

� Implementerade säkerhetsrutiner och skriftliga arbetsbeskrivningar 
saknas vid lastning – Arbetssättet vid lastning av containrarna beror på 
vem det är som jobbar. Enligt ledningen ska ”stämplaren” gå ut ur 
containern när trucken kör in med gods, detta görs inte alltid, vilket 
konstaterades vid platsbesöket. Stämplaren befinner sig ibland inne i 
containern vid lastning av pappersrullar på pall och justerar underlags-
remsor samtidigt som trucken lastar. Här finns ytterligare risker med 
eventuella klämskador. 

� En mänsklig barriär är luktsinnet, tyvärr ignoreras ofta illaluktande 
containrar och arbetsmomenten fortsätter som vanligt. Dessutom har inte 
alla farliga gaser lukter.  

� En friskluftsmask finns tillgänglig dock används den sällan eller aldrig.  

� Enligt ledningen finns anvisningar för hur arbetet ska utförs på ett säkert 
sätt dock saknas en skriftlig arbetsbeskrivning för att få alla medarbetare 
att utföra uppgifterna på likartat sätt samt att få ett gemensamt 
säkerhetstänk. 
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5.3.2. Dieselavgaser och fordonskomponenter 

Barriärer som identifierades för dieselavgaser och fordonskomponenter, se 
sammanfattning i Figur 16. 

Figur 16. Identifierade barriärer mot eventuella luftföroreningar från truck. 

� Truckarna körs på diesel vilket ur arbetsmiljöperspektiv är en risk då man 
kör i relativt slutna utrymmen där medarbetare vistats. Det bästa med att 
minimera en risk är att ta bort den helt. I det här fallet att byta till eldriven 
truck. Idag begränsas möjligheterna på grund av att eldrivna truckar inte 
har tillräcklig kapacitet. 
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� Krav ställs på truckarnas effektivitet och kapacitet. Krav att granska 
kemiskt innehåll vid inköp av olika oljor uppges att det utförs. Hur det 
ligger till med kemiska innehåll hos olika fordonskomponenter som till 
exempel för däck är oklart, men kraven vid inköp kan oftast förbättras.  

� Partikelfilter för rening av avgaser finns i de mindre truckarna. 

� Truckarna är utrustade med hydrostatbroms, vilket gör att de inte har 
några bromsbelägg som kan förorena luften med partiklar av 
tungmetaller. 

� Regelbunden service och underhåll av truckarna genomförs med 500 h 
intervall, vilket är väl dokumenterat. 

� Truckföraren gör själv en okulärbedömning av partikelfiltret till hytten 
och ber verkstadspersonal att byta ut filtret om föraren anser att det 
behövs, slarvas det med bytet eller om fönster och dörr är öppna hjälper 
inget filter. 

� Exponeringen av avgaser ska enligt gränsvärdeslistan vara godtagbar i 
förhållande till båda gränsvärdena för NO2 och CO, och indikatorsubstans 
för dieselavgaser är NO2 och inte CO. Ventilationssystemet har därför ett 
inbyggt funktionsfel då det endast känner av CO som är en 
indikatorsubstans för bensinavgaser.  

5.3.3. Dammpartiklar från gods 

Barriärer som identifierades för damm från godset, redovisas i Figur 17. 

� Förpackning av gods antas förhindra dammspridningen från virke, 
pappersrullar och pappersmassa. 

� Bedömning huruvida godsets egenskaper fungerar som barriär för 
exponering av damm från marmor, kalk och kaolinet är oklart. Dock 
uppfattas marmorn som mindre damningsbenägen än kalken och kaolinet. 
För säkrare bedömning måste dammätningar genomföras. 

� Att ösa ned fraktionerna i en tratt hjälper för de större stenstorlekarna det 
vill säga för marmorn, dock inte för det mer lättflyktiga kalken och 
kaolinet som sprids med vinden. 
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� Städrutinerna hindrar kaolinet från att spridas i större utsträckning kring 
hamnen, dock finns behov av förbättringar. Städrutinerna med våtsopning 
efter lossning av kalk uppges inte fungera tillfredställande och kalkdamm 
sprids runt kajen. 

Figur 17. Identifierade barriärer beträffande luftföroreningar från godset. 

� Truckförare bedöms ha ganska låg exponering av damm från gods inne i 
hytten, men slarvas det med byte av filter eller om fönster och dörr är 
öppna hjälper inget filter. 
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� Luckbasen blir ibland exponerad för kaolin, framförallt när vinden ligger 
på och dennes position är låst. En friskluftsmask finns men används 
sällan eller aldrig.  

Bedömning av barriärer för vägunderhåll, vägbeläggning och omgivning 
Barriärer som identifierades för damm från vägunderhåll, vägbeläggning och 
omgivning presenteras i Figur 18. 

Figur 18. Identifierade barriärer mot eventuella luftföroreningar från 
vägbeläggning, sand och damm från vägunderhåll samt från omgivning. 

� Användningen av Densit minskar slitagedamm från vägbeläggningen 
initialt jämfört med asfalt, men finns idag bara på begränsade ytor. 
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� Hastigheterna påverkar slitage och dammspridningen, i hamnen finns en 
hastighetsgränsning på 20 km/h, vilket minskar slitage och spridning av 
damm. 

� Användningen av dubbfria däck. Däcken på truckarna är inte utrustade 
med dubb, vilket skulle förvärra slitaget mot vägbeläggningen. 

� Truckförare bedöms ha ganska låg exponering av damm från gods inne i 
hytten under förutsättning att fönster och dörr hålls stängda och 
partikelfiltret är utbytt. 

� Städrutinerna, våtsopning och spolning av kajerna och magasinen är ett 
bra sätt att minska dammspridning, dock inte helt tillfredställande för 
fraktionen av kalk. 

� Luftväxlingen styrs i huvudsak av självdragsprincipen genom portarna 
och beror mycket på väderleksförhållandena. Eftersom portarna alltid står 
öppna, även på vintern, finns det därför möjlighet för damm att blåsa in i 
magasinen.  

5.3.4. Möjliga hälsoeffekter 

Bedömningen av vilka hälsoeffekter som de identifierade luftföroreningarna 
skulle kunna medföra för medarbetarna vid den granskade hamnen är följande. 

Gasbehandlingsmedel 
I studier (Preisser et al. 2011, 2012) där man har genomfört undersökningar på 
de containrarna som anlänt till hamnarna har vissa risker kring hanteringen av 
containrarna uppmärksammats. Bland annat har man funnit att gasbehandlings-
medlen kan finnas kvar i containrarna. Dessa gasbehandlingsmedel har 
dessutom visat sig kunna ge varierande symptom och man ska särskilt vara 
uppmärksam på bland annat illamående, huvudvärk och yrsel eller irritation på 
huden eller luftvägarna (Preisser et al., 2012). 

Enligt studier av Preisser et al. (2011, 2012) har man även funnit att de fyra 
ämnen som mest frekvent förekommer i samband med gasbehandling i 
containrar är Etylendiklorid, Metylbromid, Fosfin samt Metylenklorid.  

När säkerhetsdatabladen för dessa ämnen granskades var det två ämnen som 
antingen kunde orsaka cancer eller misstänks kunna orsaka cancer. Enligt 
säkerhetsdatabladet för Etylendiklorid (www.applichem. com, 2015-05-26) är 
ämnet klassificerat enligt förordning (EG) nr 1272/2008 som H350 och kan då 
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orsaka cancer och enligt säkerhetsdatabladet för Metylenklorid är ämnet 
klassificerad som R40 och misstänks då kunna ge cancer (http://datablad. 
labservice.se, 2015-05-26). Vid vidare kontroll återfinns tre av de fyra ämnena i 
AFS 2011:18 och har särskilda hygieniska gränsvärden, se Tabell 9.  

Tabell 9. Hygieniska gränsvärden för de mest frekvent använda 

gasbehandlingsmedlen. 

Etylendiklorid (1,2-dikloretan) ppm mg/m3 

NVG 1 4 

KTV 5 20 
� Cancerframkallande, där det även finns risk för cancer vid annan 

exponering än via inandning.  
� Tas lätt upp genom huden. Gränsvärdet bedöms endast ge tillräckligt 

skydd om huden är skyddad mot exponering. 

Metylbromid (bromometan) ppm mg/m3 
NVG 5 19 
KTV 10 40 

� Tas lätt upp genom huden. Gränsvärdet bedöms endast ge tillräckligt 
skydd om huden är skyddad mot exponering. 

Fosfin (vätefosfid) ppm mg/m3 

Hygieniskt gränsvärde saknas - - 

Metylenklorid (diklorometan) ppm mg/m3 

NVG 35 120 
KTV 70 250 

� Cancerframkallande, där det även finns risk för cancer vid annan 
exponering än via inandning.  

� Tas lätt upp genom huden. Gränsvärdet bedöms endast ge tillräckligt 
skydd om huden är skyddad mot exponering. 

� Ämnet finns även reglerade i Kemikalieinspektionens lagstiftning och 
REACH-lagstiftningen.                                            

  Källa: AFS 2011:18 
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Dieselavgaser 
Resultatet från mätningen av kvävedioxid visar på låg exponering av 
dieselavgaser då halterna ligger långt under det hygieniska gränsvärdet för 
kvävedioxid. Bedömningen är därför att några hälsoeffekter för stämplaren och 
truckförare från dieselavgaser är osannolik, under förutsättning att nivåerna 
alltid är så låga som vid mättillfället.  

Dammpartiklar  
Den tidigare genomförda dammätningen visar på låga dammhalter i en av 
lokalerna. Dessa var långt under det hygieniska gränsvärdet och antas därför 
inte medföra några hälsoeffekter om inga förändringar har skett sedan 
mättillfället.  

Bedömning angående exponering från de olika godsfraktionerna är endast 
utifrån medarbetarnas egna uppfattningar och uppskattningar. Utan 
dammätningar är det därför i dagsläget omöjligt att fastställa någon säkerhet i 
exponeringsbedömningarna och analysera hälsoeffekter.  

Generellt kan sägas att även om materialet är klassat som relativt ofarligt för 
hälsan så kan inandning av stora mängder damm orsaka luftvägssymtom. Enligt 
studier (Neghab et al., 2012) skulle upplevda symptom kunna vara hosta, slem, 
pipande andning eller andnöd.  

För kalkdammet har man sett hälsoeffekter som nedsatt funktion beträffande 
slem och flimmerhår i luftrören (Torén et al., 1996). Huruvida exponeringen av 
kalk vid hamnen kommer upp i de halter som kan medföra ohälsa är oklart 
eftersom inga dammätningar för kalk genomförts. 

Kaolin kan medföra hälsoeffekter som dammlunga vid relativt hög exponering 
från arbete i till exempel gruvor och utvinningen av kaolin. Sannolikt är det inte 
jämförbart, men det är dock oklart eftersom inga dammätningar för kaolin 
genomförts.  

5.3.5. Analys av konsekvenserna 

Om det visar sig att barriärerna i verksamheten inte fungerar tillfredställande 
finns det risk att en oönskad exponering inträffar. Konsekvenserna varierar 
självklart beroende på vad riskkällan är.  

När vi jämför barriäranalyserna ovan, angående identifierade barriärer mot olika 
luftföroreningarna, ser vi att den största risken för exponering av en eventuell 
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riskkälla är för den som stämplar, det vill säga medarbetaren som sköter mark-
servicen i containerterminalen och öppnar containrarna.  Det är okänt vilka 
luftföroreningar som skulle kunna finnas där inne speciellt om den som 
levererat containern inte följt regelverket för varningsmärkning angående 
gasbehandlingsmedel. Att inte utöva säkerhetskontrollen inom organisationen 
utan istället tillåta att säkerheten och kontrollen styrs utanför organisationens 
eget område är en riskfylld situation i sig. 

Nedan illustreras ett worst-case scenario, se Figur 19. I scenariot har endast en 
svaghet fallerat. Den svaghet som fallerat är containerrederiets kvalitetsarbete 
där man missat att kontrollera om det funnits gasbehandlingsrester kvar i 
containern innan den levereras till beställaren. Eftersom det saknas 
implementerade rutiner och skriftliga arbetsbeskrivningar för samtliga 
medarbetare för hur man ska hantera en container som kan misstänkas vara 
gasad, samt att användandet av skyddsutrustning är obefintlig, finns risken att 
medarbetaren kan bli exponerad för okänd farlig gas.  

 

Figur 19. Worts-case senario för stämplare (Källa: Inspirerad av Akselsson, 
2010, s. 456). 

5.4. Rekommendationer  

När vi funderar över förändringar och hur vi kan minimera riskerna i styrning 
och kontroll finns ett förslag på en åtgärdstrappa som organisationen kan sträva 
efter att följa, se under avsnittet för 4.2 MTO-Analys.  
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Nedan presenteras ett antal förbättringsmöjligheter. 

� Genomföra en grundlig riskbedömning och kartlägga möjliga hälsorisker 
kring luftföroreningar. Eftersom exponeringssituationen inte är 
fullständigt kartlagd bör bland annat fortsatta mätningar genomföras. 
Detta för att klargöra riskfulla situationer där medarbetarna kan utsättas 
för luftföroreningar till exempel för damm från kaolin, som har visat sig 
ge hälsoeffekter långt under hygieniska gränsvärdena för oorganiskt 
damm. En annan situation är vid öppningen av containrarna där 
etylendiklorid, som är ett av de medel som används mest frekvent vid 
gasning av containrar, är klassificerad till H350 och kan orsaka cancer 
(www.applichem.com, 2015-05-26). För det ämnet gäller enligt AFS 
2014:43 40 § att man med särskild tydlighet anger i riskbedömningen 
vilka platser och utrymmen där ämnet kan förekomma, vilka 
skyddsåtgärder som vidtagits för att minimera exponeringen, anger i vilka 
situationer det krävs personlig skyddsutrustning samt beskriver hur 
företaget övervakar ”hantering av och funktionen hos utrustning, 
processer eller ventilation” (s. 25) som innebära ökad risk, detta för att 
upptäcka eventuella avvikelser så tidigt som möjligt.  

� För att förhindra att partiklar som är kontaminerad av rester från 
cancerframkallande gasbehandlingsmedel virvlas upp vid städning 
rekommenderas användning av dammsugare istället för sopmaskin.  

� För att förbättra säkerheten kring öppningen av containrar behövs tydliga 
instruktioner för hur arbetet ska genomföras. Dessa arbetsbeskrivningar 
ska vara skriftliga.  

� Vid öppningen av containrar finns två alternativ där medarbetaren inte 
riskerar att exponeras för okända gaser: 
1. Investera i personliga skyddsmasker till de som arbetar i containrar, 

vilket gör det mer hygieniskt för personalen och därmed mer troligt 
att skyddsutrustningen används. Dessutom är det viktigt att den 
skyddsutrustningen är personligt anpassad för att fungera optimalt så 
att inga glipor förekommer mellan utrustning och ansikte. 

2. Förbättra ventilationen i containrarna innan medarbetarna påbörjar 
arbetsmomenten inne i containern exempelvis med hjälp av fläktar 
som förbättrar luftcirkulationen i containern. 
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� Vidta åtgärder för att skapa motivation eftersom användandet av 
säkerhetsutrustning behöver uppmuntras ytterligare. Skyddsskor och 
varselväst är en självklarhet men det borde det även vara med annan 
skyddsutrustning. Här behövs ett samarbete mellan medarbetare och 
organisation för att implementera en fungerande säkerhetskultur. 
Genomföra utbildningsinsatser där medarbetarna får information och 
kunskap om vilka risker de utsätter sig för och vad det kan innebära för 
säkerheten och hälsan om de inte använder skyddsutrustning inom alla 
områden. 

� Även om kvävedioxidmätningarna visar att halterna för dieselavgaser i 
magasinen ligger under gränsvärdet borde ventilationen uppdateras. Detta 
för att säkerställa att halterna av dieselavgaser, under vissa förhållanden, 
blir så pass höga att det får medarbetarna att känna obehag. Det är inte 
ovanligt att medarbetare upplever luften som obehaglig och känner av 
besvär även om avgashalterna i luften ligger under gränsvärdet. När 
halterna ligger i nivå med gränsvärdet upplevs luften som mycket dålig. 
Den CO-styrda ventilationen som inte använder en indikatorsubstans för 
dieselavgaser borde därför bytas ut till gasdetektorer för NO2 för att 
säkerställa att halterna i luften inte ska upplevas som obehagliga eller 
orsaka besvär. 

� Eftersom företaget provat att använda eldrivna truckar och de inte hade 
kapacitet att klara en hela arbetsdag borde ytterligare försök göras med 
batteribyte under arbetspasset för att se om det möjliggör att helt 
förhindra exponering av dieselavgaser för medarbetarna.  

� Densit har en lägre damningsbenägenhet än asfalten initialt. Eftersom 
truckarna både kör med en relativt låg hastighet och inte använder dubb, 
vilket man gjorde i studien (Gustafsson, M. et al., 2013), bedöms 
användningen av Densit som ett bättre alternativ än asfalt ur ett 
damningsbenägenhetsperspektiv.  

� Undersök vidare hur en minskad spridning av kalk som blåser i väg på 
anställda som jobbar i närhet kan genomföras samt om städrutinerna för 
kalk behöver förbättras. 
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6. Generell diskussion 
Resultatet från kvävedioxidmätningarna visade att de högsta halterna för 
truckföraren och stämplaren låg på 66 µg/ m3 respektive 80 µg/ m3. Det ligger 
mittemellan tidigare studier genomförda av Lewné et al. (2007) där medel-
koncentrationen för chaufförer som körde buss, truck och taxi låg på 53 µg/ m3 
samt för de som jobbade i garage 91,9 µg/ m3, vilket kan antyda att exponering 
för dessa yrkesgrupper är likartade när det gäller halten av luftföroreningar från 
avgaser.  

Proverna från diffusionsprovtagaren visar på något högre halter under dag två, 
både för truckföraren och stämplaren. Faktorer som skiljer mellan de två dagar 
då kvävedioxidmätningarna med diffusionsprovtagare genomfördes var att det 
blåste mer under den första dagen än under den andra. Stämplarens resultat kan 
även variera något eftersom det är två olika personer som burit mätutrustningen 
och arbetssättet kan då variera. 

De kvävedioxidmätningar som genomfördes antyder att dieselavgashalten i 
magasinen var relativt låg och att luftkvalitén var tillfredställande under 
mättillfället.  Dock styrs den installerade ventilationen av CO i de flesta 
magasinsbyggnader och i ett magasin saknas installerad ventilation. Eftersom 
truckarna kör på diesel och de flesta truckarna har katalysatorer som oxidera CO 
och bildar CO2 blir halterna av CO aldrig tillräckligt höga för att starta 
fläktarna, vilket stödjer uppgifterna att ventilationen ibland måste startas 
manuellt då truckförare upplever att halten av dieselavgaser är obehagligt höga. 
Därför bör detektorer för NO2 installeras för att säkerställa att höga halter av 
dieselavgaser inte uppstår. 

Huruvida exponeringen av dammpartiklar är en hälsorisk eller inte kan inte 
avgöras i dagsläget. Eftersom höga halter av damm kan vara en kemisk riskkälla 
i sig och kemiska riskkällor ska bedömas och hanteras som om de har misstänkt 
farliga egenskaper om det saknas fullständig information borde därför en 
grundlig riskbedömning genomföras. I dagsläget saknas genomförda 
dammätningar för hanteringen av godset, vilket skulle bidra med värdefull 
information om huruvida exponeringen är godtagbar eller inte. När det gäller 
exponering för kaolin har vissa studier visat på hälsoeffekter långt under det 
hygieniska gränsvärdet och det är därför viktigt få en korrekt uppfattning om 
exponeringens storlek och vidta lämpliga åtgärder. 

Enligt AFS 2014:43 § 7 ska kemiska risker, där osäkerheten om vad det kan 
innebära, betraktas som misstänkt farlig. Mätningar är bra vid kända faror men 
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när det gäller okända faror som vid öppningen av containrar, där vi aldrig kan 
säga när en riskfylld situation inträffar samt att vi inte heller vet vilken sorts gas 
som finns i containern, är det viktigt att ständigt påminna medarbetarna om 
försiktighetsprincipen och fastställa bra säkerhetsrutiner där organisationen 
säkerställer att rutinerna verkligen efterlevs. Det är särskilt viktigt när risken 
finns att medarbetaren, i det här fallet stämplaren, kan exponeras för 
cancerframkallande ämnen. 

Däremot är det är inte förvånande att viljan att använda friskluftsmasken är låg 
då det endast finns en mask tillgänglig för medarbetarna. Enligt AML ska 
åtgärder vidtas för att säkerställa hälso- eller hygienproblem om utrustningen 
inte är personlig och det gäller även för säkerhetsproblem där en viktig detalj är 
att kunna kommunicera med medarbetare när man använder skydds-
utrustningen. Att låta personalen få personliga andningsskydd ökar troligen 
användandet och förbättrar även dess funktion då den är personligt anpassad 
efter ansiktet. 

Luftföroreningar av damm, avgaser eller andra okända gaser är ett 
arbetsmiljöproblem vi inte får underskatta. För att få en bra säkerhetskultur där 
alla arbetsmiljöproblem tas på allvar gäller det att ledningen visar med ord och 
handling att säkerhetsfrågor prioriteras.  

6.1.  Metoddiskussion 

Det första steget i MTO–analysen var att kartlägga nyckelhändelser. Där var det 
viktigt att få in olika synpunkter i arbetet med att ta fram de olika nyckel-
händelserna. En felkälla kan vara att en viktig pusselbit missas om den som 
intervjuas inte är väl insatt eller helt enkelt glömmer bort detaljer eller själv 
bedömer informationen som onödig. Att själv observera hela händelseförloppet 
och kanske till och med filma arbetssituationer hade varit det bästa. 

Att sedan söka efter orsaker och förhållanden med intervjuer och strukturerade 
samtal med medarbetarna där de får beskriva hur de utför arbetsmomenten, 
vilka säkerhetsåtgärder som de använder eller finns tillgänglig, fungerar 
övergripande. Tyvärr framkom det ibland varierande framställningar om hur en 
arbetssituation utfördes eller hur en funktion fungerade, vilket gör det svårt att 
avgöra vad som är närmast verkligheten, eller om båda har rätt. Bäst är återigen 
att själv granska på plats för att följa arbetet och se hur det verkligen utförs, 
samtidigt var det bra för att identifiera skillnader i beskrivningarna mellan 
befattningar/ nivåerna i organisationen. 



58 

 

Mätningar kan förhoppningsvis ge en relativt bra bild för hur exponeringen 
faktiskt förhåller sig. Men man måste vara medveten om att det finns olika 
faktorer som kan påverka resultatet av mätningarna, dels kan variationerna av 
exponeringsgrad vara stor från dag till dag beroende på till exempel 
arbetsmängd eller arbetsmoment. Andra faktorer som kan påverka är väderleks-
förhållandet och vem det är som bär mätutrustningen, eftersom medarbetare kan 
ha olika arbetssätt. En annan faktor är de direktvisande mätinstrumenten 
eftersom de inte är alldeles tillförlitliga och kan göra att man drar felaktiga 
slutsatser om resultatet enbart grundas på dessa uppgifter. Därför behövs ett 
antal mätdagar för att få ett mer tillförlitligt resultat och en bredare bild av 
exponeringen. I den här studien hade det varit önskvärt att genomföra fler 
mätningar men det rymdes tyvärr inte inom examensarbetets tidsram. 

Litteraturstudierna är en mycket viktig input för att bedöma risken med 
situationen, men det har varit vissa problem med att finna vetenskapliga artiklar 
som är genomförda i arbetsmiljö, speciellt kopplat till vägbeläggning, 
komponenter från fordon och de olika godsfraktioner som är aktuella och som 
även kan relatera till hamnmiljö. Ytterligare en bidragande orsak till osäkerhet i 
analysen är när funna studier både stödjer och förkastar en teori som exempelvis 
de omdiskuterade dieselavgaserna. 

Identifierade barriärer kan ibland vara en kombination mellan de olika 
delsystemen - tekniska och fysiska, mänskliga samt organisation och 
administration.  Gränsdragningen för till exempel säkerhetskultur kan ses som 
obestämd eftersom attityder och beteenden kan vara en kombination av alla tre 
delsystem. Säkerhetskulturen byggs upp med organisationens övergripande 
säkerhetsarbete med bland annat policys, dokumenterade arbetsbeskrivningar 
och rutiner vilket utgör en stomme för medarbetarna att följa.  Samtidigt som 
medarbetarnas ansvar att vara följa instruktioner och vara medveten om att den 
attityd och det beteende man har påverkar sina medarbetares beteende. Det är 
därför viktigt att ständigt påminna oss om att vi är ”varandras arbetsmiljö”. I 
säkerhetskulturen ingår det även hur flödet i kommunikationen ser ut till 
exempel utvärdering av den tekniska säkerhetsutrustningen för att bedöma hur 
den verkligen fungerar i en arbetssituation eller att ledningen av organisationen 
uppmuntrar till aktiv avvikelserapportering.  Då det är betydelsefullt för 
ledningen av organisationen att så snabbt som möjligt få feedback för att justera 
eventuell brister eller för att föreslå förbättringsmöjligheter. Här är det viktigt 
att lyssna på medarbetarnas åsikter och göra alla medarbetare delaktiga i 
arbetsmiljöarbetet. 
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Det var några av barriärerna som bedömdes att de förhindrade medarbetaren 
från att exponeras av luftföroreningar till exempel inneslutning och förpackning 
av godset eller att företaget gjort ett val redan vid inköp av en produkt, vilket 
förhindrar att en eventuell exponering för hälsoskadliga ämnen uppstår. När det 
gäller gods som är paketerat antogs det att godset inte förorsakade några 
ytterligare luftföroreningar eftersom inga vetenskapliga artiklar påträffats 
angående detta i litteraturstudien, dock kan det vara fullt möjligt att dessa avger 
luftföroreningar beroende på annat innehåll, men i denna studie har detta inte 
analyserats närmare. För ett antal barriärer fanns det däremot potential för 
förbättringar enligt barriäranalysen och det gäller framförallt förbättrade 
säkerhetsrutiner. Hygieniska gränsvärdeslistan är ett värdefullt hjälpmedel för 
att kunna bedöma huruvida halterna är godtagbara eller inte, dock saknas det 
särskilda hygieniska gränsvärden för många ämnen och i de situationerna bör 
försiktighetsprincip gälla. 

Analysen av konsekvensen utifrån Reasons schweizerostmodell användes för att 
synliggöra koppling mellan riskkälla och sårbart objekt och därmed peka ut 
vilka svagheter som kan orsaka att medarbetaren hamnar i en situation där det 
finns en risk för exponering av okänd gas. Modellen förtydligar vilka 
nyckelhändelser som behöver styras upp för att säkerställa att medarbetaren inte 
utsätts för situationer som kan medföra hälsorisker. 

6.2.  Förslag på fortsatta studier 

Problemet med att motivera personalen att använda skyddsutrustning och hur en 
organisation bygger upp en säkerhetskultur med rutiner som efterlevs 
undantagslöst, är säkerligen inte ett problem de är ensamma om. Här behövs 
mer forskning om kommunikation, attityder och beteenden, inom olika nivåer i 
en organisation, om hur en organisation säkerställer ”det goda arbetet”. 
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7. Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser som granskningen av arbetet vid hamnmagasinen 
resulterade i: 

� Genomföra en grundlig riskbedömning och kartlägga möjliga hälsorisker 
kring luftföroreningar. 

� Upprätta skriftliga arbetsbeskrivningar där eventuella risker föreligger. 

� Installera ventilation i magasinen som styrs av halten kvävedioxid för att 
säkerställa att höga halter av dieselavgaser inte uppstår. 

� Behov av motivationshöjande insatser kring säkerhetskultur och 
användningen av skyddsutrustning.  

� Implementera fungerande rutiner som följer lagstiftningen för hanteringen 
av damm och gaser som gäller för cancerframkallande ämnen. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

Hur många arbetar i hamnen? 

Hur många båtar kommer in per vecka? 

Vilka typer av gods passerar? 

Vilka trender ser man (gods och flöden)? 

Vilka arbetsmoment är kopplade till de olika godsen? 

Hur ser exponeringen av luftföroreningar ut det vill säga både för damm och 
gaser? 

Vilka rutiner och skyddsåtgärder finns i dagsläget kopplat till de olika 
luftföroreningarna/ arbetsmomenten? 
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Bilaga 2. Analysrapport 

 


