
Arbetsmiljö
Mätning av rökgaser på 

krematorium



Syfte

Genom mätning säkerställa att arbetstagare som befinner sig 

inomhus i krematoriets olika delar inte utsätts för hälsofarliga 

luftföroreningar i sin arbetsmiljö

Lagar och regler

Arbetsgivaren har ansvar för att se till att luften på arbetsstället 

inte orsakar ohälsa. 

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning 

AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.



Mätningar har utförts vid krematorierna i 

- Stockholm Skogskrematoriet

- Göteborg

- Falun

- Uppsala

- Eskilstuna

Mätningarna utfördes i november 2019 och november 2020 av 

Maria Westberg, WEST Arbetsmiljökonsult AB

Finansiering genom Forskningsstiftelsen för krematorieteknik



Gränsvärden

Hygieniskt gränsvärde: gräns för genomsnittshalt av en 

luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt 

medelvärde. 

Nivågränsvärde: hygieniskt gränsvärde för exponering av en 

luftförorening under en arbetsdag, normalt 8 timmar. 

Nivågränsvärden är bindande och får inte överskridas.



Mätmetod och mätutrustning  

1. Kvävedioxid

Kvävedioxid provtas med diffusionsprovtagning.

Diffusionsprovtagaren sätts fast med clips på provtagaren i 

axelhöjd. Mätningen sker under en hel arbetsdag (6-8 tim). 

Nivågränsvärdet för kvävedioxid är 0,96 mg/m3 (= 960 µg/m3).

2. PAH

PAH (polycykliska aromatiska kolväten) är en pumpad 

provtagning med XAD2-rör.

Provtagaren sätts fast med clips på provtagaren i axelhöjd.

Mätningen sker under cirka 4 timmar. Flöde = 2,0 L/min.

Nivågränsvärdet för PAH (benso(a)pyren) är 0,002 mg/m3

(= 2 µg/m3).



Mätmetod och mätutrustning forts

3. Kvicksilver

Kvicksilver är en pumpad provtagning med kolrör.

Provtagaren sätts fast med clips på provtagaren i axelhöjd.

Mätningen sker under cirka 4 timmar. Flöde = 2,0 L/min.

Det hygieniska nivågränsvärdet för kvicksilver (Hg) i luft är 

0,01 mg/m3 (= 10 µg/m3).

4. Partiklar

Partikelmätaren TSI DustTrak DRX Modell 8534 är en 

laserfotometer aerosolmätare som samtidigt kan mäta och logga 

koncentrationer av totaldamm (PM15), PM10, PM4.0 

(respirabel fraktion), PM2.5 och PM1.0. Koncentrationer av 

partiklar anges i mikrogram per kubikmeter luft (µg/m3).



- ärmeåtervinning





Kväveoxider

Det hygieniska nivågränsvärdet för kvävedioxid är 960 µg/m3.





PAH

Det hygieniska nivågränsvärdet för PAH (benso(a)pyren) är 

2 µg/m3.





Kvicksilver

Nivågränsvärdet (NGV) för kvicksilver är 10 µg/m3.





Partiklar

Nivågränsvärde (NGV) oorganiskt damm: respirabel fraktion 

2500 µg/m3, inhalerbar fraktion 5000 µg/m3.

Inhalerbar fraktion = den mängd partiklar i luften som man 

inandas genom näsa och mun. 

Respirabel fraktion = de inhalerbara partiklar som når längst 

ner i luftvägarna, till alveolerna i lungorna.











Partiklar – kritiska arbetsmoment

- Askhanteringen 

- Manuellt rensa ur metall ur askan 

- Överfyllning av aska till urna eller påse på arbetsbänken

- Utrakning efter avslutad kremering

Utredningen kommer att kompletteras med mätning vid byte av 

avfallstunna  



Personlig skyddsutrustning

”Det noterades att andningsmask och visir inte användes 

rutinmässigt vid urrakning av aska på alla besökta krematorier. 

Falun var ett gott exempel för säker hantering av aska från 

ugnen. 

Se över krematoriernas generella rutiner för säker hantering av 

aska och personlig skyddsutrustning.”

Ventilation

Delad ventilation mellan askberedare och punktutsug inte att 

rekommendera

God allmänventilation



Arbetsmiljöprojektet –
inomhusluft på 

krematorierna, del 2





Sammanfattning av testresultatet



• Vad anser ni om utredningen resultat? 

• Stämmer den med er egen verksamhet?

• Vilken skyddsutrustning använder ni?

• Vilket arbetsmiljöbekymmer anser ni 
vara allvarligast i er egen anläggning? 

Frågor om arbetsmiljö och utredningen 




