Yrkeshygieniska
mätningar
HSE & Quality

Arbetsmiljömätningar av hygieniska gränsvärden
Har ni en säker arbetsplats? Gör ni de arbetsmiljömätningar som lagen föreskriver? Inom DEKRA har vi lång erfarenhet av olika typer av
arbetsmiljömätningar t.ex. inom: belysning, buller, luftkvalitet, damm, mögel, kemikalier samt andra hälsoskadliga ämnen..
En viktig del i företaget/arbetsgivarens Systematiska Arbetsmiljöarbete, SAM (AFS 2001:1) är t ex att bedöma exponering för luftföroreningar
genom mätningar. I föreskriften finns de övergripande kraven på arbetsgivarens ansvar och skyldighet att regelbundet undersöka arbetsförhållanden samt bedöma risker för att någon kan komma att drabbas av ohälsa i arbetet. Utgörs exponeringen av luftföroreningar, vibrationer,
buller och dylikt, så behöver undersökningarna endast utgöras utav yrkeshygieniska mätningar.
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> Funderar ni på varför man skall mäta? När man bör mäta?
Vad som skall mätas? Hur ofta det skall mätas?
> Har ni en bullrig arbetsplats? Dammig arbetsplats? Är eller
upplevs luften på ert kontor dålig? Är eller upplevs belysningen i
lokalerna som svag?
> Arbetar ni med material som kvarts-stendamm, keramiska
fibrer, metallbearbetning och slipning, skärvätskor, lackering eller
annat material som kan påverka er hälsa?
> Exponeras ni för vibrationer från handhållna verktyg
(slipmaskiner, slagborr, skruvdragare m.m.) truckkörning
på dåliga/slitna golv i industrier och lagerlokaler?
> Misstänker ni att det finns risk för elektromagnetisk strålning
vid er arbetsplats?
Vi kan hjälpa er att utvärdera och förbättra er arbetsplats!
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Känns frågorna igen?
Upplever ni det som krångligt och svårt att bedöma om just ni
behöver mäta er arbetsmiljö? Vi på DEKRA har specialister som kan
bistå och hjälpa er med mätningar och bedömningar. Vi bistår med
expertis kring om ni behöver mäta, vad och hur det ska mätas.
Vi hjälper er att kontrollera exponeringsnivån mot gällande gränsvärden samt bistår med konsultation kring skyddsåtgärder etc.
Vi erbjuder konsultation, tips, råd och åtgärdsförslag utifrån
mätningar och erfarenhet.
”För 400 ämnen finns hygieniska gränsvärden. Mätning ska
göras om man inte på annat sätt säkert kan avgöra att
exponeringen är under gränsvärdet. Det primära syftet är att ta
reda på att ingen exponeras för hälsofarliga luftföroreningar.”
Arbetsmiljöverket

