
Vitbok för borrningsrelaterade
hälsoproblem Vid betongbyggnation

En kort beskrivning av ett av byggindustrins vanligaste och allvarligaste häl-
soproblemen vid förankring i betong genom borrning; vibrationssjukdomen 
vita fingrar, samt parallell exponering av buller och damm. Och en förklaring 
kring hur man skyddar sin personal mot dessa problem i en långsiktigt håll-
bar lösning.



”Eftersom majoriteten av företagen inom byggnadsindustrin är små eller medelstora företag som varken har re-
surser eller färdigheter att optimera sina arbetsmiljöprestationer, måste man inom sektorn arbeta tillsammans 
för att hantera olika arbetsmiljöproblem. Detta kan ske genom att man slår samman expertis och information, 
men även genom att ge exempel på god praxis.” 
(Bygg- och anläggningssektorn; European Agency for Safety and health at Work 2004)

Vita fingrar - vad är det? 
Arbete som involverar regelbundet och frekvent exponering av mekanisk vibration kan resultera i ett antal 
hälsoproblem som samlas under sjukdomsbegreppet vita fingrar (Även kallat Ray nauds sjukdom, eller 
hand-arm vibration syndrom - HAVS).  Sjukdomen förekommer primärt och sekundärt, där den vanligaste 
orsaken till sjukdomens sekundära fas är exponering av mekanisk vibration.

Hur uppkommer vita fingrar?
Den vanligaste uppkomsten av sjukdomen är när hand- och armvibrationer i byggnationsarbete överförs 
från handmanövrerade verktyg, som borrmaskiner och elektriska hammare, till händer och armar. Sporadisk 
och ringa användning av vibrerande handmanövrerade verktyg förmodas inte skapa dessa hälsoproblem.

Vad innebär sjukdomen?
Vita fingrar kan inkludera en eller fler av följande symptom:
• Stickningar, domningar och stelhet i fingrar
• Förlorad känsel i fingrar vid beröring, stick och temperatur
• Nedsatt kraft i handgreppet
• Fumlighet
• Smärtsamma och funktionsnedsättande störningar i kärl, nerver, leder och muskler i händer och  
 armar
• Köldintolerans
• Blekhet i fingrarna (välavgränsat, först på fingertopparna) som sen övergår till att bli röda  
 och smärta när tillståndet går tillbaka



Det är avgörande att symptomen för vibrationsskador identifieras i ett tidigt stadium, eftersom fortsatt ex-
ponering av vibration försvårar problemen, med risk för att bli kroniska. Verktyg och maskiner som vibrerar 
leder till ofrivilligt ökad gripkraft kring handtaget, vilket i sin tur ökar energiöverföringen till handen/armen 
och därmed också risken för skadlig inverkan. (Skador och besvär av vibrationer, Sonya H Bylund 1998:26). 
För vissa tar det bara fem månader innan symptomen märks, medan det kan ta år för andra. Regelbundna 
kontroller är essentiella.

Senare stadier av vita fingrar
Sjukdomen vita fingrar är progressiv och kan bli kronisk och oåterkallelig. I dess tidiga stadium finns det be-
vis för att vissa symptom försvinner när verktyget stängs av.  Sannolikheten att besvären försvinner minskar 
dock vid exponering av vibration under längre tid, vilket resulterar i kroniska besvär.

Effekterna av förlängd exponering för vita fingrar inkluderar:
• Smärta, stress och sömnsvårigheter
• Nedsatt finmotorik
• Smärtsamma ”vita fingrar-attacker” när man exponerar sig för kyla och fukt
• Nedsatt kraft i handgreppet, vilket försämrar säkerheten i arbetssituationer

För att motverka sjukdomen är det avgörande att man undviker att fortsätta utsätta sig för arbete som 
involverar vibrerande verktyg. 

”Med beaktande av tekniska framsteg och tillgängliga åtgärder för att kontrollera en risk vid källan, skall de 
risker som härrör från exponering för mekanisk vibration elimineras vid källan eller nedbringas till lägsta möj-
liga nivå.”
(Europaparlamentets och rådets direktiv för vibrationer 2002/44/EG)

Andra allvarliga hälsoproblem i samband med borrning: 
damm och buller
När man borrar i betong produceras hälsofarligt damm som innehåller kristallin kiseldioxid. Vid inandning 
av detta damm riskerar man att utsätta sig för lungsjukdomen Silkos (stendammlunga). Förutsättningen 
för att dammet skall kunna framkalla silikos är att det via luftrörens finaste förgreningar når ända ner till 
lungblåsorna, de s.k. alveolerna. Man räknar med att det huvudsakligen är partiklar mindre än 5 Fm (0,005 
mm) som kan tränga så djupt. Sådana partiklar kan inte observeras med blotta ögat.

Buller i samband med borrning är ett annat allvarligt hälsoproblem, som påverkar inte bara den som utför 
borrningen, utan även omgivningen



Planera sig ur problemet i betongindustrin: 
DELVIS med läkarkontroller och mätningar 
HELT med borrfria infästningar i betong

EUs direktiv mot vibrationer (2002/44/EG) rekommenderar ett totalt eliminerande av vibrationsrisker fram-
för försök att minimera riskerna. 

När det gäller infästningar i betong finns det två vägar att gå; den ena är att borra håll i betongen med 
borrmaskin, den andra är att använda sig av ankarskenor som gjuts in i betongen och förbereder för infäst-
ningar med full justerbarhet i en riktning och möjlighet till variationer i den andra. 

Borrning – minimerad risk
För att uppfylla gränsvärdena för hand- och armvibrationer: 5,0 m/s2 (vibrationsmedelvärdet under en 8 
timmars tidsperiod) krävs att man genom behöriga instanser mäter nivåerna på den mekaniska vibration 
som den borrande exponeras för, samt att man planlägger och genomför dessa bedömningar och mätningar 
med lämpliga intervall. Dessutom ställs krav på kontinuerliga hälsokontroller för att förebygga och upp-
täcka vibrationssjukdomar.
 

Ankarskenor – totalt eliminerad risk
Den borrfria lösningen med ingjutning av ankarskenor är en långsiktigt hållbar och väl etablerad metod för 
infästningar i betong som helt motverkar uppkomst och etablering av sjukdomen vita fingrar. Med denna 
metod skyddar man sin personal och eliminerar allvarliga borrningsrelaterade problem som vibration, bul-
ler, damm och hälsofarliga arbetsställningar vid borrning i tak. Man slipper helt från kraven på borrnings-
relaterade hälsokontroller, tidsödande planering av arbetstid kring borrning samt mätningar av vibrationer. 

Halfen AB · Box 150 · 435 23 Mölnlycke
Telefon: 031-98 58 00 · Telefax: 031-98 58 01

E-post: order@halfen.se · Internet: www.halfen.se

Ankarskenor förmonterade i plattbär-
lagets valvavstängare. Valvavstängare med integrerad ankarskena.

          ingen borrning
inget damm

                  inga Vita fingrar


