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Technique AB 

LAND 

Sverige 
BRANSCH 

Tillverkning 
ARBETSUPPGIFTER 

Borrning och provning av material 
som innehåller kolnanorör 

Bakgrund 
Atlas Copco Industrial Technique tillverkar borraggregat 
för en rad avancerade tillämpningar inom bland annat bil-, 
flyg- och rymdindustrin. De verktyg som tillverkas måste 
hålla högsta kvalitet och därför krävs det omfattande 
testning. Den interna testningen utförs i ett specialbyggt 
laboratorium i företagets lokaler i Sverige. 

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att 
företagets kunder använder kolfiberbaserade material på 
grund av de fördelar de ger i många industriella 
tillämpningar, till exempel mekanisk styrka, elektrisk 

ledningsförmåga och termisk konduktivitet. Det har därför 
blivit vanligt att man borrar i sådana material i 
testlaboratoriet, vilket skapar luftburna föroreningar som 
innehåller potentiellt farliga kolnanorör. 

Eftersom hälsoriskerna med sådana nanopartiklar inte är 
helt klarlagda är det viktigt att arbetstagarna minimerar sin 
exponering, särskilt den som sker genom inandning. 
Företaget insåg dock att testlaboratoriet inte var rustat för 
att hantera farliga gaser och nanopartiklar. Arbetstagarna 
fick förlita sig enbart på personlig skyddsutrustning trots 
att partiklarna dröjde sig kvar i luften och förorenade ytor 
och eventuellt spred sig till andra platser. 

Källa: Atlas Copco Industrial Technique AB. 



 

 Europeiska arbetsmiljöbyrån – EU-Osha | 2 

Mål 
• Att skapa en säker arbetsmiljö för ingenjörerna i 

testlaboratoriet och skydda dem mot de potentiellt 
skadliga effekterna av kolnanorör. 

• Att öka riskmedvetenheten bland kunder och andra 
besökare i företagets lokaler. 

Vad gjordes och hur gjordes det? 
En omfattande bedömning av arbetsmiljörisker 
utfördes för att identifiera potentiella risker i samband 
med borrning av material som innehåller kolnanorör. 
Utifrån resultatet av denna bedömning togs det fram 
förebyggande åtgärder för att hantera riskerna och 
specifikationer för de nya provningsanläggningar som 
skulle byggas. Tillsammans med chefer, skyddsombud, 
företagsledning och externa experter deltog alla 
testingenjörer i såväl riskbedömningsprocessen som i 
framtagandet av åtgärder och nya anläggningar för att 
minimera riskerna. 

Detta ledde till att ventilerade dragskåp installerades 
för att transportera bort de kolnanorör som frigörs 
under borrningsprocessen och eliminera förekomsten 
av luft- och ytföroreningar i testlaboratoriet. 
Ventilationssystemets effektivitet mättes och 
anpassades för att säkerställa ett lämpligt luftflöde. 
Dessutom anlitades en extern arbetsmiljökonsult för att 
mäta de halter av nanopartikelföroreningar som 
frigjordes vid borrning före respektive efter 
installationen av de nya anläggningarna. 

De här testerna visade också att det var viktigt att hålla 
dörrarna stängda en viss tid efter varje borrning, för att 
säkerställa att inga nanopartiklar fanns kvar. 

 

På grundval av dessa resultat togs en säkerhetsrutin 
fram. Denna är synlig för all personal och alla besökare 
vid anläggningen, vilket ökar medvetenheten om 
riskerna med nanopartikelföroreningar och behovet av 
att hantera dem. 

Vad uppnåddes? 
Företaget följde försiktighetsprincipen i hanteringen av 
de potentiella riskerna med kolnanorör, gjorde mer än 
den nationella lagstiftningen kräver och involverade 
aktörer på alla nivåer för att garantera arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa. Till följd av detta kan arbetstagarna 
nu arbeta säkert i testlaboratoriet utan att behöva 
använda personlig skyddsutrustning. 

Innan den nya anläggningen installerades var 
nanopartikelhalten i luften efter borrning i 
kolfibermaterial omkring 12 000 nanopartiklar/cm3, 
med en bakgrundsexponering på 
700 nanopartiklar/cm3. När den nya utrustningen var 
på plats understeg nanopartikelhalten i luften de 
tidigare bakgrundsnivåerna under borrning, vilket 
visade att det nya utsugssystemet effektivt förhindrar 
nanopartiklarnas spridning i luften. 

Företaget gör ansträngningar för att informera kunder 
och andra besökare om riskerna med kolnanorör och 
om de åtgärder som företaget vidtar för att minimera 
dem. Denna satsning på att dela kunskap och god 
praxis kan bidra till att även den övriga 
tillverkningsindustrin och andra sektorer minimerar sin 
exponering för nanomaterial. 

Källa: Atlas Copco Industrial Technique AB. 
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Framgångsfaktorer 
Företaget har framgångsrikt genomfört åtgärder för att 
förbättra arbetsmiljön och skydda sina ingenjörer mot 
potentiellt farliga kolnanorör i sitt testlaboratorium. 
Framgången beror till stor del på att företaget använde 
en strukturerad, systematisk och helhetsinriktad metod 
som tog sin utgångspunkt i en omfattande 
riskbedömning och involverade arbetstagare och 
aktörer på alla nivåer. Det nära samarbetet mellan 
ledning, arbetstagare och experter var avgörande. 
Chefer på olika nivåer, det lokala skyddsombudet och 
arbetstagarna samverkade för att hitta lösningar, vilket 
bidrog till en positiv arbetskultur. 

Företaget visar tydligt sin vilja att samråda med sina 
arbetstagare. Tid avsätts exempelvis för att 
skyddsombuden ska kunna undersöka frågor som rör 
kolnanorör och man lägger ner tid på att lyssna på och 
ta hänsyn till allas synpunkter. Att sprida kunskap på 
det här området, inte bara bland de egna arbetstagarna 
utan även bland kunder och andra företag, är också det 
en mycket lovvärd aspekt av företagets 
arbetsmiljöarbete. 

Överförbarhet 
Atlas Copcos metod för att minimera riskerna med 
kolnanorör kan överföras till andra arbetsplatser, både 
i Sverige och i andra medlemsstater. 

Kostnad och fördelar 
Företaget investerade 39 000 euro i projektet, men har 
eliminerat de risker som arbetstagarna exponerades 
för via inandning av stoft med potentiellt farliga 
kolnanorör. Dessutom bidrar företaget till att sprida 
kunskap om riskerna till andra företag. 

Exempel på god praxis 
• Företagets tillvägagångssätt utgör ett exempel på 

en proaktiv strategi för att eliminera framväxande 
arbetsmiljörisker i samband med nanomaterial, och 
denna strategi kan överföras till andra arbetsplatser 
i Sverige och i andra medlemsstater. 

• Företaget sprider aktivt kunskap om de åtgärder 
som det vidtagit för att skydda sina arbetstagare. 

• Initiativet är hållbart, överskrider lagstiftningens 
krav och är inriktat på kollektiva åtgärder, vilket 
medför att personalen inte behöver bära personlig 
skyddsutrustning. 

• Företaget har skapat en organisationskultur präglad 
av samarbete och deltagande, med god 
kommunikation mellan chefer, skyddsombud och 
arbetstagare. Detta spelar en central roll när det 
gäller att framgångsrikt utveckla och genomföra 
åtgärder för att skydda arbetstagarna mot potentiellt 
farliga kolnanorör. 

• Genom de åtgärder som vidtagits medvetandegör 
företaget också vikten av att hantera de potentiella 
riskerna med damm som innehåller kolnanorör på 
arbetsplatserna, och berättar dessutom hur detta 
ska gå till. 

Mer information 
Mer information finns på https://www.atlascopco.com 

 

 
”Detta utgör ett relevant exempel på en strategi för att 
eliminera framväxande arbetsmiljörisker i samband med 
nanomaterial, som dessutom kan överföras till andra 
arbetsplatser.” 

Källa: Atlas Copco Industrial Technique AB. 
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