
FAKTA KVARTSSTØV
Det anslås, at omkring 5 millioner arbejdere i EU udsættes for krystallinsk kvarts. 
Størstedelen af disse mennesker er enten ansat i byggesektoren eller i industrier, 
som fremstiller produkter, der anvendes til byggeri, såsom mursten, glas eller 
cement. Disse brancher består oftest af små virksomheder, som beskæftiger 
færre end 10 personer. Kvarts er, næstefter asbest, den største helbredsrisiko for 
bygningsarbejdere. Da der er tale om et meget fint luftbåret støv, kan langvarig 
udsættelse forårsage lungekræft og andre alvorlige luftvejssygdomme. Kvartsstøv er 
klassificeret som kræftfremkaldende i gruppe 1 af IARC, hvilket betyder at det anses 
som en dokumenteret årsag til kræft hos mennesker.

Hvor opstår risikoen

Udsættelse for kvartsstøv forekommer i byggeriet og 
mange industrier. Respirabelt krystallinsk kvarts dannes i 
brancher, hvor der forekommer højenergi-arbejdsgange, 
såsom skæring, savning, boring og knusning af sten, 
beton, mursten og mørtel, eller når man bruger industrielt 
sand. Aktiviteter som producerer respirabelt støv er 
sandblæsning, skæring i mursten eller beton, slibning 
eller boring i betonvægge, fræsning i mørtel, fremstilling 
af mursten, betonblokke eller keramiske produkter, 
samt skæring eller knusning af sten. Det samme sker når 
man håndterer, blander eller skovler tørre materialer 
indeholdende kvarts.

Udsatte jobs kan være: Arbejde i murstens-, beton- eller 
flisefremstillingsvirksomheder, murere, keramikere, 
betonarbejdere samt ansatte beskæftiget med knusning 
eller slibning. Støvet kan også blive luftbåret, når det 
hvirvles op af køretøjer eller vind og dermed udsætter 
andre mennesker for indånding, fx på byggepladsen.

Mere om stoffet

Kvarts er et naturligt stof, der findes i varierende 
mængder i de fleste sten, sand og ler. Kvarts er også en 
vigtig bestanddel af byggematerialer som mursten, fliser, 
gipsvægge, sten, beton, asfalt og mørtel. Materialer der 
indeholder krystallinsk kvarts er ikke farlige, medmindre 
de behandles/ødelægges, hvilket giver små partiker, der 
kan komme i lungerne (”respirabelt krystallinsk kvarts”). 
For eksempel kan sandblæsning, skæring, boring og 
slibning af materialer, der indeholder kvarts, resultere i 
farligt kvartsstøv.

Hvordan kan kvartsstøv påvirke dig

Når arbejdere indånder krystallinsk kvarts, reagerer 
lungevævet ved at udvikle fibrotiske knuder og ardannelse 
omkring kvartspartiklerne. Præcis hvordan kvartsstøv 
forårsager lungekræft er uklart – den mest sandsynlige 
årsag er, at støvaflejringer i lungerne er vanskelige 
for kroppens naturlige forsvarsceller at bekæmpe, så 
de forbliver i lungerne og forårsager en vedvarende 
betændelsestilstand. 

Denne konstante betændelse kan skade dna’et i 
lungecellerne og hos nogle mennesker føre til lungekræft.
Latensperioden mellem påvirkning og kvartsrelateret 
lungekræft kan være så lang som 10-20 år.

Hvad kan du gøre 

Udføre en risikovurdering af arbejdet, så det bliver 
fastslået hvornår der skal træffes foranstaltninger. 
Den bedste løsning er at begrænse udsættelsen, f.eks. 
anvende tekniske løsninger som fugtning af støvende 
arbejdsprocesser eller anvendelse af procesudsugning 
(f.eks. egnet støvsuger) for at holde kvartsholdigt støv væk 
fra indåndingsluften. Åndedrætsværn, må kun bruges som 
en sidste udvej. Men for nogle jobs eller arbejdsopgaver 
kan åndedrætsværn være den eneste praktisk mulige 
løsning.
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