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Forord – Bilagene 
Dette bilag omfatter: 

 Bilag ét, der grundigt beskriver opbygningen og anvendelse af arbejdsmiljøloggen,  

 Bilag to, der giver en oversigt over risici i arbejdsmiljøet, samt en gennemgang af hver type risici 

for hvilke typer af overvejelser en projekterende bør tænke i projekteringen. Desuden er der givet 

henvisninger til relevante love, regler, vejledninger mm for hver enkelt type af risici. 

Bilagene er tilknyttet konceptet, som er et resultat af et udviklingsprojekt, med det formål at illu-

strere, hvordan man kan integrere arbejdsmiljøhensyn i design og projektering i bygge- og anlægs-

projekter. Begrundelsen er behovet for at opnå en højere grad af sikkerhed i bygge- og anlægsbran-

chen – og herigennem forebygge arbejdsulykker. Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforsknings-

fonden og udført i samarbejde med de rådgivende ingeniørvirksomheder Cowi og Niras og arkitekt-

virksomhederne Arkitema Architects og Gottlieb Paludan Architects.  

Konceptet består af 5 separate guides samt et separat bilag. Bilaget gennemgår arbejdsmiljøloggen i 

detaljer og systematisk gennemgår risikofaktorer i relation til arbejdsmiljø i projektering.  

 

Baggrunden for udviklingsprojektet er to DTU-rapporter ”Arbejdsmiljø i byggeprocessens designfase: 

En ABD-bog for arkitekter og ingeniører” (Jørgensen et al. 2009) og ”Processer og metoder i det fejlfrie 

byggeri: Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen”  (Jørgensen et al. 2013). 

Andre centrale bidrag er præsenteret i guide 1. Desuden henvises til hjemmesider og dokumenter 

fra Arbejdstilsynet (www.at.dk), Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (www.bar-ba.dk), Byg-

geproces og Arbejdsmiljø (www.byggeproces.dk/) samt håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg 

(www.haandbogen.info/). 

  

http://www.bar-ba.dk/
http://www.haandbogen.info/
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BILAG 1: ARBEJDSMILJØLOGGEN 
Bilaget er en mere detaljeret gennemgang af arbejdsmiljøloggen, som er det centrale værktøj til at 

adressere arbejdsmiljørisici i konceptet til arbejdsmiljørigtig projektering. 

INTRODUKTION TIL VÆRKTØJET ARBEJDSMILJØLOGGEN 
Arbejdsmiljøloggen er et sted, hvor enkelte fag og discipliner (både arkitekter og ingeniører), kan 

fremhæve de bekymringer, den enkelte måtte have omkring arbejdsmiljø påvirkninger. Herefter kan 

emnet tages op til diskussion på relevante møder, fx projekteringsmøder, behandles og kommunike-

res videre i projekteringen.  

Kongstanken bag udviklingen af konceptet for integration af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsprojek-

ternes udformning (idé, program- og projektfaser) er, at give de ikke arbejdsmiljø-professionelle råd-

givende arkitekter og ingeniører et begrebsapparat til at forstå og vurdere arbejdsmiljømæssige på-

virkninger, som følge af valg i projektering. Her bliver arbejdsmiljøloggen det sted, hvor projektper-

sonerne kan kanalisere deres overvejelser og bekymringer hen omkring arbejdsmiljø risici på projek-

tet. Arbejdsmiljøloggen er altså et centralt element i den praktiske tilgang til at integrere arbejdsmiljø 

i projekteringen. Loggen registrerer og dokumenterer de arbejdsmiljørisici, man diskuterer og arbej-

der med i projekteringen.  

Gennem en kontinuerlig og systematisk anvendelse i projekteringsprocesserne kan værktøjet samti-

dig medvirke til, at arbejdsmiljø bliver en integreret del af projekteringen, der involverer projekte-

ringsgruppen bredt, og ikke en selvstændig, afkoblet proces for enkelte aktører. Loggen er et dyna-

misk, handlingsrettet procesværktøj. Afprøvningen af arbejdsmiljøloggen har vist at de steder, hvor 

loggen har været integreret og anvendt i projekteringsprocesserne har det i sidste ende styrket løs-

ningerne i forhold til arbejdsmiljøet i det færdige projektmateriale. Samtidig har brugerne i evalue-

ringen fremhævet, at de generelt har oplevet, at det i projekteringen har styrket fokus på arbejds-

miljøet for de udførende.      
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PRÆSENTATION AF ARBEJDSMILJØLOGGEN 
Arbejdsmiljøloggen tænkes som et redskab, der kan bruges løbende i processen, men samtidig også 

kan anvendes til strukturerede gennemgange på relevante steder i projekteringen i form af gransk-

ninger og analyser. Målet er at sikre, at man kommer hele vejen rundt om alle arbejdsmiljøpåvirknin-

gerne, fx ved konkrete granskninger, relevante møder, workshop osv. Arbejdsmiljøloggen er på 

denne måde både et proces- og granskningsværktøj. I forbindelse med en konkret granskning kan de 

granskningsemner, der kræver, at der tages handling, indtastes i loggen. Loggen kan dermed fungere 

som en dokumentation for granskningen og danne grundlag for en opfølgning.  

Ved udfyldelse af loggen tvinges man samtidig til at tage stilling til risici relateret til processer og 

grænseflader. Når der foretages ændringer ét sted, har det ofte nogle bindinger til andre dele af 

projektet, enten til selve udførelsesprocessen eller til andre dele af det færdige projekt.  

Arbejdsmiljøloggen tænkes at kunne fungere både analogt og digitalt. I denne guide er det en analog 

version, der præsenteres, men det er oplagt i praksis at benytte arbejdsmiljøloggen digitalt i form af 

et regneark og fx lægge det i en fælles fildelingstjeneste for projektet. I ”Arbejdsmiljølog til udfyl-

delse”, der starter på side 153, er en papirversion af arbejdsmiljøloggen vedlagt til udfyldelse.  

Praktisk vil man formentlig udpege en administrator, til at udfylde, koordinere og ajourføre loggen. 

Ofte vil man her pege på arbejdsmiljøkoordinator(P), men dette er ikke nødvendigvis den bedste 

løsning, da denne formelt varetager bygherrens pligter og ikke (nødvendigvis) rådgivernes pligter. I 

praksis kan det tænkes at være en fordel at udpege en person, der er tættere involveret i den prak-

tiske projektering, fx projekteringslederen eller ved at udpege en egentlig fagleder for arbejdsmiljø 

(FAM). Hermed er der også skabt et grundlag for at diskutere arbejdsmiljøpåvirkninger bredere på 

projektet, ligesom det signalerer, at arbejdsmiljødelen prioriteres på projektet. Organiseringen af ar-

bejdsmiljøarbejdet konkretiseres yderligere i Guide 1.   

En vurdering af den økonomiske risiko, som følge af et tilført punkt i arbejdsmiljøloggen, kunne også 

være en mulighed for at styrke argumenterne for et øget fokus på arbejdsmiljø i projektering. Her 

kan inddrages statistik på bl.a. ulykkesområdet. For nuværende er dette dog ikke indarbejdet i kon-

ceptet for arbejdsmiljørigtig projektering, men kan alternativt udføres projektspecifikt, fx som en 

workshop. Her kan tages udgangspunkt i punkter, der allerede er identificerede i arbejdsmiljøloggen.  

Nedenfor ses to eksempler på arbejdsmiljøloggen for hhv. arbejdsulykker (Figur 18) og erhvervssyg-

domme (Figur 19).  
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FIGUR 20: EKSEMPEL PÅ ARBEJDSMILJØLOG REDIGERET/ANONYMISERET) – ARBEJDSULYKKER. 
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FIGUR 21: EKSEMPEL PÅ ARBEJDSMILJØLOG (REDIGERET/ANONYMISERET) – ERHVERVSSYGDOMME 
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KOLONNERNE I ARBEJDSMILJØLOGGEN  
Indgangsparameteren er i første omgang en bekymring omkring arbejdsmiljøpåvirkninger som følge 

af valg i projekteringen, det vil sige arbejdsmiljømæssige risici og belastninger for de enkelte fag eller 

discipliner.  

Et eksempel kunne være i forbindelse med udformningen af en teknikskakt i en etage-bygning, at der 

kunne være bekymringer angående faldrisiko i skakt, risiko for at blive ramt af materiale eller mate-

rialer fra højere niveau, risikoen for uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, tilgængelighed af materiel 

og materialer osv. I det følgende gives en uddybet introduktion til kolonnerne i arbejdsmiljøloggen.  

I sidehovedet er der lavet plads til at indtaste overordnede projektoplysninger, dato mm. 

ID 
Den indledende kolonne er afsat til identifikation. Bekymringerne gives et fortløbende nummer, og 

grupperes i henhold til arbejdsmiljøpåvirkningens type, jf. bilag 2 med oversigt over risici og belast-

ninger, fx A1 – ”arbejde i højden” (sikkerhed) eller F2 – ”støv” (sundhed).  

Bekymring – Risiko 
Denne kolonne beskriver bekymringen/risikoen. Der indledes med at skrive risikoen som overskrift 

med fed, for at sikre det samlede overblik. Efterfølges af en kort beskrivelse, der uddyber hvad be-

kymringen/risikoen handler om og hvilket problem, der er observeret i forbindelse med bekymrin-

gen, se eksempel i Figur 19. 

 
FIGUR19: EKSEMPEL, BESKRIVELSE AF BEKYMRING/RISIKO. 

Konsekvens x Sandsynlighed = risiko  
Kolonnerne behandler konsekvensen og sandsynligheden for den fundne bekymring, altså en vurde-

ring af hvor alvorlig bekymringen kan være for projektet. Regnearket indeholder både en risikoanalyse 

fra det tidspunkt, hvor risikoen identificeres, samt for de ændrede forhold efter at risici har været 

behandlet. På denne måde synliggøres konsekvensen af korrigerende handlinger. Der kan efter kor-

rigerende handling fortsat være restrisici, som skal kommunikeres videre til de udførende.  

I regnearket vælges en kategori for den værst tænkelige konsekvens i forhold til den fundne risiko fra 

en drop-down-liste. Der kan vælges mellem ”meget lav”, ”lav”, ”middel”, ”høj” eller ”meget høj”. 

Vurderingen gøres fx i forhold til skema 2 nedenfor. Konsekvensen kan være død, alvorlige kvæstel-

ser, forvridning, brud af knogler og mange flere. I regnearket tildeles denne automatisk en værdi fra 

1 til 9.  
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SKEMA 2 - KONSEKVENS: TIL VURDERING AF KONSEKVENSEN FOR DE ARBEJDSMILJØMÆSSIGE RISICI. (PRAM, 2014) 

Tilsvarende vælges sandsynligheden for, at den identificerede risiko vil opstå fra en drop-down-liste 

i henhold til skema 3, nedenfor.   

Sandsynlig-

hedstal 

1 2 3 4 5 

 Usandsynlig Mindre sand-

synlig 

Middel Sandsynlig Meget sandsyn-

lig 

SKEMA 3 - SANDSYNLIGHED: TIL VURDERING AF SANDSYNLIGHEDEN FOR DE ARBEJDSMILJØMÆSSIGE RISICI. (PRAM, 2014) 

Ud fra konsekvens og sandsynlighed beregnes risikotallet, som konsekvens gange sandsynlighed. Ri-

sikotallet udregnes automatisk i arbejdsmiljøloggen, men kan ellers udregnes manuelt. Af risikoma-

Konse-

kvens  

1 

Meget lav 

3 

Lav 

5 

Middel 

7 

Høj 

9 

Meget høj 

Arbejdsmiljø Der er ingen arbejds-

miljømæssige risici 

forbundet med denne 

opgave 

Der er en lille arbejds-

miljømæssig risiko for-

bundet med denne op-

gave 

Der er en betydelig ar-

bejdsmiljømæssig risiko 

forbundet ved denne 

opgave 

Der er en høj arbejds-

miljømæssig risiko fun-

det ved denne opgave 

Der er en meget høj ri-

siko for meget alvorlige 

skader eller dødsfald 

forbundet med denne 

opgave 

Eksempler på 

konsekvenser 

Ingen konsekvenser Blåt mærke  

Mindre overfladiske 

skrammer  

Blive stødt i mod eller 

imellem  

Hovedpine  

Let hoste  

Mindre rystelser i krop, 

finger  

Ømhed af krop  

Træthed  

Let hoste,   

Ikke vedvarende sum-

men i hænder, fingre 

og arme  

Hyle lyde få gange  

Nedtrykthed 

Forvridning af ankel el-

ler fod Håndskade  

Åbent sår  

Vrid af knæ eller andre 

led   

Snitsår  

Hjernerystelse  

Allergier  

Luftvejsproblemer  

Hudlidelser  

Mindre lokal forbræn-

ding    

Overbelastning af krop-

pen 

Irriterede luftveje  

”Hvide” fingre,   

Flere og højere hyle 

lyde  

Trykken for brystet, 

nedsat modstands-

styrke 

Knoglebrud  

Indre blødninger Fast-

klemmelse  

Åbent kraniebrud  

Kvæstelse  

Alvorlige og vedva-

rende luftvejsproble-

mer  

Større forbrænding,   

Bevægelsesapparat 

sygdomme  

Allergier  

Luftvejsproblemer  

Hudlidelser  

Konstant snurren i 

fingre og skulder  

Ledsmerter  

Større høreskader  

Nedsat hørelse,   

Begyndende tinnitus  

Angstanfald 

Død  

Svære kvæstelser  

Lammelse  

Mistet legemsdele 

Hjerneskade,  

Kvælning  

Cancer  

Perment skade på fx 

ryg, knæ, hofte, skul-

der.  

Forgiftning,   

Slidegigt   

Permanet nedsat føle-

sans og gribekraft  

Permanent nedsat hø-

relse,  

Uhelbredelig skade af 

indre øre Tinnitus  

Forhøjet blodtryk   
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tricen (skema 4 nedenfor) ses det, at et risikotal under 5 ikke fører til yderligere handling, mens risi-

kotal fra 5 til 25 lander i den gule kategori, og bør undersøges nærmere, om risikoen kan nedbringes. 

Risikotal større end 25 betragtes som alvorligt (rød) og skal føre til foranstaltninger. I digital form 

(regneark) farves feltet med risikotal automatisk. 

 
SKEMA 4:RISIKOMATRICE  

Man kan fremhæve, at risikotal under værdien 5 formentlig ikke skal indføres i skemaet i det hele 

taget, da bekymringer bør have en vis tyngde, før de indføres i loggen. Bekymringer kan også skifte 

farve over projektperioden, hvis sandsynlighed eller konsekvens ændres som følge af valg i projekte-

ringen. Loggen har kolonner til at lave risikoanalyse både før og efter, man har lavet tiltag til at fjerne 

eller nedbringe risikoen. Hermed kan man dokumentere en ændring.   

Placering – hvor, hvornår og hvorfor? 
Beskrivelsen af bekymringens placering omhandler hvor og hvornår i processen, det kan tænkes, at 

denne risiko kan optræde, og hvem der kan blive påvirket af risikoen. Risikoen skal lokaliseres i for-

hold til henholdsvis, hvilken arbejdsproces den kan opstå i, og på hvilken lokalitet i projektet. Kolon-

nen skal være med til at indskærpe bevidstheden om hvilken slags risiko, der arbejdes med, og sam-

tidig også gøre den mere konkret ved at skrive, hvor i processen den kan opstå. 
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Procesforhold  
Den næste kolonne tvinger de involverede til at tage yderligere stilling til procesforholdene omkring 

bekymringen. Det er en granskning af risici fra processer og grænseflader og er både proces- og pro-

duktrelateret. En række risikomomenter findes ofte først i koordineringen, og det er derfor centralt 

at gennemtænke bl.a.: 

 Hvordan en given løsning tænkes udført processuelt.  

 Hvilke risici og belastninger dette medfører. 

 Hvilke risici, man kan forestille sig i grænsefladerne til tilgrænsende processer og produkter.  

Det er samtidig et passende sted at huske at tænke processer for drift og vedligeholdelse ind. Det 

giver en systematisk analyse af problemet, som også fører hen imod den næste kolonne – som om-

handler udbedring.  

Som tidligere skrevet, relateret det sig også til grænseflader. Når der foretages ændringer ét sted, 

har det ofte nogle bindinger til andre dele af projektet, enten til selve udførelsesprocessen eller til 

andre dele af det færdige projekt.  

De 7 procesforhold, også kaldet de 7 sunde strømme, er altså vigtige at få med i identificeringen af 

risici for at afklare, hvilke områder risikoen egentlig berører. Samtidig fremhæver denne analyse af 

bekymringen, at hvis en bekymring tager udgangspunkt i flere procesforhold, skal løsningen/udbed-

ringen også findes i flere procesforhold. Her er det vigtigt, at man sørger for, at alle de afkrydsede 

procesforhold er adresseret i løsningen. 

Emnet er opdelt i 7 separate kolonner, der afkrydses, hvis det er aktuelt for den omhandlede bekym-

ring. Der kan sættes kryds ud for flere procesforhold, hvis det er aktuelt. De enkelte kolonner under 

procesforhold uddybes i det følgende: 

Materialer 

Er der arbejdsmiljømæssige risiko forbundet med materialer herunder materialebeskrivelser og logi-

stik i forbindelse med materialer? Det kan blandt andet omhandle følgende spørgsmål:  

1. Er materialer valgt, så der tages hensyn til arbejdsmiljøet ved opførsel og ved drift af bygningen 

– herunder de udførendes sikkerhed. I forhold til udførslen omhandler det bl.a. at sikre mulig-

hed for adgang, transport og placering af materialer.  

2. Kan materialerne håndteres uden tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger? 

2.1. Er materialerne udformet i håndterbare mål? 

3. Er materialer de mest sikre og sunde?  

3.1. Herunder kemiske eksponeringer fra stoffer og respirabelt støv (dvs. støv der ved indånding 

kan bevæge sig ned i luftvejene (partikelstørrelse under 10 mikrometer i diameter)) 

3.2. Udvikles sundhedsskadeligt støv (fx som kemi) ved processer i forbindelse med materialet? 
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3.3. Er der taget stilling til hvilke metoder og udstyr, der skal tages i brug, hvis materialernes skal 

bearbejdes yderligere på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde? 

4. Kan materialerne vedligeholdes med enkle og sikre metoder, der ikke kræver særligt sikkerheds-

udstyr? 

4.1. Det omhandler bl.a. adgang, transport og placering af materialer (og materiel): Er der fx plads 

til nødvendige tekniske hjælpemidler ved drift og vedligehold? 

5. Er materialebeskrivelsen entydig og ressourceoptimeret? 

5.1. Er materialerne kalkuleret optimalt, så affald minimeres 

5.2. Opfylder materialerne bygherrens krav til sikkerhed? 

6. Er personlige værnemidler beskrevet? 

Udførelse og montage 

Emnet omhandler udførelse generelt herunder montage og montagebeskrivelse. Er den arbejdsmil-

jømæssige risiko forbundet med udførelsesforhold herunder arbejdsproces og -metode (fx samlings-

detaljer)? Det kan blandt andet omhandle følgende spørgsmål: 

1. Er arbejdsmetoder og -proces gennemtænkt og beskrevet, så de er enkle og logiske? 

2. Er alle komplicerede detaljer optegnet? 

3. Er der udarbejdet entydige beskrivelser af samlingsdetaljer? 

Desuden omhandler emnet følgende forhold: 

 Tekniske vejledninger og anvisninger fra materialeleverandør, der skal indgå i arbejdsbeskrivel-

sen/SAB og følges under arbejdets udførelse. 

 Der skal udarbejdes krav til plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 

 Tekniske vejledninger fra materialeleverandør skal fremskaffes. 

 Leverandørbrugsanvisninger skal fremskaffes. 

Materiel  

Emnet omhandler materiel samt logistik i forbindelse med materiel. Er den arbejdsmiljømæssige ri-

siko forbundet med materiel samt logistik i forbindelse med materiel? Det kan blandt andet om-

handle følgende forhold: 

1. Transport af materialer rundt i bygningen skal sikres, fx ved anvendelse af materiel. I forhold til 

udførslen omhandler det bl.a. om at sikre muligheder for adgang, transport og placering af tek-

niske hjælpemidler. 

2. Transportveje til materialer rundt på byggepladsen og hvis aktuelt: i bygningen skal analyseres 

og indgå i indretning af byggeplads/bygning med hensyntagen til, at dette kan ske på en sikker-

hedsmæssig og ergonomisk forsvarlig måde, fx ved brug af kran, lift, elevator, eller andet egnet 

teknisk udstyr? 
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3. Kan de tekniske hjælpemidler betjenes på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde i forhold til 

andre aktiviteter og omgivelser? 

4. Ved anvendelse af foranstaltninger som fx stillads, hejs, kran og lignende, der forudsættes an-

vendt gennem hele bygge-/anlægsprocessen, skal vurderingen af anvendelsen gå på tværs af alle 

aktiviteterne og ikke kun dække den primære aktivitet. Det er nødvendigt at tage hensyn til såvel 

adgang, transport og placering af materialer og materiel. 

4.1. Er der fastlagt krav til de tekniske hjælpemidlers pligtige eftersyn og vedligeholdelse? 

4.2. Brugsanvisninger til materiel skal følges under arbejdets udførelse, og derfor fremskaffes.  

5. Er det sikret, at krav til materiel for drift og vedligeholdelse er overholdt? Det omhandler bl.a. 

adgang, transport og placering af såvel materialer som materiel. Er der fx plads til nødvendige 

tekniske hjælpemidler ved drift og vedligehold. 

Mandskab og kompetencer 

Mandskab omhandler menneskelige ressourcer generelt herunder viden og kompetencer. Er der ar-

bejdsmiljømæssige risici forbundet med krav til tilgængelig arbejdskraft herunder antal af mandskab 

og kompetencer? Det kan blandt andet omhandle følgende forhold: 

1. Det skal sikres, at de relevante personer i projektorganisationen har: 

1.1. den fornødne udførelsestekniske viden i forhold til deres arbejdsopgaver og  

1.2. de fornødne arbejdsmiljømæssige kompetencer i forhold til holdning og adfærd, herunder 

samarbejde og kommunikation. 

2. Er der behov for kompetencer, der er særlige lovmæssige krav til? 

3. Er der krav til særlige: 

3.1. Faglige kompetencer? – der skal beskrives. 

3.1.1. Herunder særlige krav til fx certifikater til brug af kran, hejs, lift, asbest, isocyanater 

mv.? 

3.1.2. Herunder krav til sjakbajsen arbejdsmiljøkompetencer. 

3.1.3. Krav til arbejdsmiljørepræsentantens kompetencer. 

3.2. Ledelsesmæssige kompetencer? – der skal beskrives. 

4. Beskrivelse af instruktionsforpligtelsen for de ansatte. 

Byggepladsforhold 

Emnet omhandler krav til byggeplads og logistik: Er den arbejdsmiljømæssige risiko forbundet med 

byggepladsforhold? Det kan for en facadeløsning fx omhandle følgende forhold: 

1.  Byggepladsplanen skal udarbejdes, så den opfylder Arbejdstilsynets krav med hensyn til ind-

retning, velfærdsforanstaltninger mv. 

2. Der skal sikres, at det er sikre adgangsforhold for såvel mandskab som transport af materialer 

samt affaldshåndteringen. 
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3. Er der nedstyrtningsfare til lavere niveau for de ansatte? 

4. Vurdering af fare for nedfaldende genstande fra taget. 

5. Vurdering af risiko for sundhedsskadeligt støv fra materialerne. 

6. Vurdering af risiko ved andre sikkerhedsmæssige forhold. 

7. Vurdering af risiko ved el- ledninger. 

8. Vurdering af risiko ved intern transport og kran/hejs. 

9. Risiko for kollision med sideløbende aktiviteter. 

10. Anvisning af indpakning og beskyttelse af materialer. 

11. Er der mulighed for depoter i bygningen? 

Planlægning, ledelse og opfølgning 

Omhandler planlægning, ledelse og opfølgning generelt herunder omverden, beslutninger og krav. 

Det kan blandt andet omhandle følgende forhold: 

1. Er proces- og tidsplan udarbejdet med fokus på sikkerhed og sundhed? 

2. Foreligger der en beskrivelse af planlagte aktiviteter? Og kan det udføres sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt forsvarligt?  

3. Kommunikation og samarbejde bør tilrettelægges i en mødeform, der sikrer byggepladsens ind-

retning, arbejdsmiljø, logistik samt koordinerer proces- og tidsplanlægning. 

4. Foreligger der en beslutningsliste fra projekteringsmøder (fx kan arbejdsmiljølog anvendes til 

dokumentation)? 

5. Er der udarbejdet en kontrolplan for kvalitetssikring og for sikkerhed og sundhed? 

Det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at alle i projektorganisationen har fælles mål og værdigrundlag, 

der styrker procesorientering, samarbejde samt hindrer funktionsopdeling og suboptimering. 

Grænseflader 

Omhandler grænseflader til andre processer og aktiviteter, fx når en bygningsdel overdrags mellem 

to forskellige aktører, eller der hvor fagene har grænseflader til hinanden, fx tømrer og maler etc. 

Det kan blandt andet omhandle følgende forhold: 

1. Hvilke sikkerheds- og sundhedsmæssige påvirkninger opstår i grænsefladen med andre aktører 

(før og efter) og ved produktet under udførelse/montage (før og efter)? 

1.1. Vurdering af sammenhængende konstruktioner. 

1.2. Indbygning af elkabler eller tilsvarende i konstruktionen. 

1.3. Opfyldelsen af udfaldskrav for efterfølgende entreprenører skal sikres gennem kvalitetssik-

ring af den foregående aktivitet. 

1.4. Der skal være kvalitetsmæssig kobling af kvalitetskravene, så de fremstår målbare og enty-

dige. 



 

151 

2. Vurdering af risiko for sundhedsskadeligt støv, materialer. 

3. Vurdering af andre sikkerheds- og sundhedsrisici, fx sikring mod nedstyrtning, nedslidning, støj, 

vibrationer, vejrpåvirkninger etc. 

Forslag til løsning/handling 
Næste kolonne omhandler forslag til løsningsmuligheder og/eller hvordan, der kan handles på de 

fundne risici, jvf forebyggelsesprincipperne i bilag 2. Her er det oplagt at tage udgangspunkt i de 

procesforhold, der er identificeret som relevante i kolonnen før. Løsningsmulighederne kan beskrives 

og/eller, der kan gives ideer til, hvordan bekymringen/risikoen kan fjernes eller reduceres. Alle de 

markerede procesforhold bør således være omfattet af løsningen. 

Når konkrete risici er identificerede, skal det vurderes, om det er muligt at fjerne eller minimere risici 

gennem beslutninger i design og projektering. Det er vigtigt at tænke på, at man i den tidlige projek-

tering i idé-, program-, og projektfaserne har muligheder for at ændre de overordnede strukturelle 

rammer og systemer på projektet, fx konstruktionssystemet, facadeløsninger, El- og VVS-føringer 

osv. Det vil altså sige, at man skal overveje, hvordan de overordnede rammer kan hjælpe til at sikre 

mod ulykker og nedslidning frem for at ”lege entreprenør” og dermed tage de strukturelle rammer 

for givet og derfra overveje, hvordan man kan tænke foranstaltninger ind disse rammer. Jo tidligere 

man begynder, jo større mulighed har man for at påvirke de overordnede rammer uden at konse-

kvenserne bliver for store, også i forhold til fx æstetik. Begynd med at undersøge om alternative valg 

i projektets strukturelle udformning kan enten fjerne eller nedbringe risici og belastninger – uden at 

skabe andre uhensigtsmæssige arbejdsmiljøpåvirkninger og andre problemer. Eksempler kunne være 

at tænke fastgørelse for værn (fx rækværk) eller permanente værn ind i udformning af betonelemen-

ter eller at anvende håndterbare størrelser på materialer. Det giver nogle andre muligheder for at 

fjerne og reducere risici og belastninger betragteligt end senere i processen, fx i udførelsesplanlæg-

ningen, hvor størstedelen af de fysiske strukturer er fastlagt og man derfor har stærke bindinger på 

foranstaltningerne. Det fører ofte til et fokus på personlige værnemidler, som bør være sidste udvej.  

Fortsæt herefter med planlægningen af arbejdet og brug af tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt. 

Der skal også planlægges for tilgængelighed af tekniske hjælpemidler, hvor disse er nødvendige. 

Henvisning til projektmateriale/beskrivelser  
Henvisning til relevant projektmateriale for den specifikke bekymring, fx arbejdsbeskrivelser, tegnin-

ger mm. Og hvor bekymringen kommunikeres videre, fx i PSS, arbejdsbeskrivelser/SAB, hvilke entre-

priser, der er involverede, henvisninger til tidsplan samt specifik henvisning til location/placering 

(bygning/rum/modullinjer).  
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Status/ansvarlig/opfølgning 

Udført / besluttet/ til historik  

Her er mulighed for at afkrydse, når der er handlet på risikoen (udført) og/eller handlingsforslag er 

overgået til en beslutning. Når kolonnen markeres med et ”X” skifter tekstfarven i rækken til grå og 

dermed afdæmpes teksten. På denne måde fremhæves aktuelle bekymringer.  

Ansvarlig / opfølgning  

I kolonnen udpeges en ansvarlig for en løsning i forhold til emnet og der kan fastsættes en dato for 

en løsning. Det er centralt at udpege en ansvarlig og sætte en deadline, så arbejdsmiljøloggen ikke 

bare bliver et sted, hvor bekymringer ”parkeres” og legitimeres, som ”vi har jo gjort noget”.  

Data for oprettelse 
De sidste to kolonner kan vælges fra eller til og er til at registrere, hvem der har identificeret bekym-

ringen/risikoen og dato for oprettelse. Kolonne kan udelades, hvis den ikke benyttes aktivt. 

ERFARINGER FRA AFPRØVNING 
Tilbagemeldinger fra projekterne peger på, at man fremtidigt gerne ville strukturere efter bygnings-

dele frem for arbejdsmiljørisici, da det er den strukturering, man normalt anvender. I dette projekt 

har vi dog fastholdt at have arbejdsmiljøproblemerne som ledende element, men vi anerkender, at 

man i fremtiden kunne integrere det bedre med bygningsmodeler.  

Der er ligeledes kommet en række ekstra kolonner til og fjernet nogle som konsekvens af feedback 

fra afprøvningsprojekter. Indledningsvis havde vi afsat kolonner til at skrive, hvem der havde noteret 

problemet i loggen, og hvornår. Vi fandt, at disse kolonner aldrig blev anvendt, hvorfor de er udgået. 

Kolonnerne med initialer på ansvarlig/dato for opfølgning har vi bibeholdt, men vi har erfaret, at de 

ikke altid anvendes. 

Samtidig er der en række kolonner, som kun har været afprøvet på vores sidste projekt, nemlig ko-

lonnerne med henvisning til projektmateriale/beskrivelser. Det har været case projekternes ønske 

med det samme at kunne notere, hvor man skulle sørge for at behandle bekymringen yderligere.  

REFERENCELISTE 
Jørgensen, K. (2015 - forthcoming). Arbejdsmiljøets risikofaktorer. Kgs. Lyngby: DTU Management 

Engineering. 

Pram, A. S. (2014). Risikoanalyse af arbejdsmiljø i projekteringsfasen. Master thesis, DTU 

Management Engineering, Kongens Lyngby. 
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ARBEJDSMILJØLOG TIL UDFYLDELSE  
På de følgende sider er indsat skemaer til papirudfyldelse af arbejdsmiljøloggen. Det vil dog ofte være 

mere produktivt, at anvende en digital form af loggen. 
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INTRODUKTION – RISIKOFAKTORER I ARBEJDSMILJØET 
Risikofaktorer, som skaber grundlag for arbejdsulykker og arbejdsbetingede sygdomme, kan opdeles 

i en lang række forskellige typer af risici, som fører til meget forskellige former for skader og årsager 

til skader. De kræver derfor også forskellige former for forebyggende tiltag. 

I det følgende er der givet en række bud på, hvad det kan være for tiltag og forebyggende foranstalt-

ninger, som kan tages for hver af disse risikokilder. 

Materialet er i første omgang udarbejdet til brug for projekterende arkitekter og ingeniører, der i 

deres arbejde skal overveje hvilket forhold, der skal tilpasses eller tages særligt hensyn til i enten 

selve projekteringen eller i planlægningen af arbejdet, samt indføres i plan for sikkerhed og sundhed 

med krav til de udførende. 

Disse foranstaltninger og hensyn skal kobles til det overordnede mål for byggeriet for sikkerhed og 

sundhed, herunder arbejdsmiljøkoordineringen og ledelses af såvel projekteringen, som af selve ud-

førelsen. 

Dette materiale skal ses som et opslagværk, hvor man dels får præsenteret: 

1. hvilke overvejelser, der kan tages i processen, 

2. hvilke sikkerhedsbarrierer, der bør etableres, samt 

3. hvilke love og vejledninger, der findes. 

Der kan desuden henvises til bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde14F

15, samt til branchearbejds-

miljørådet for Bygge og Anlægs hjemmeside (www.bar-ba.dk). 

RISIKOOVERSIGT (VÆRKTØJ) 
På de næste sider findes en oversigt til brug for projekterende af bygge- og anlægsopgaver. 

                                                      
 

15 http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/B/Bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx. 

http://www.bar-ba.dk/
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/B/Bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx
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OVERSIGT OVER RISICI: ARBEJDSULYKKER. 4 – 17 – 56 INDDELING  

Karakteristik  Aktivitet Risiko Farekilder 
    

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

A. Det underlag, 
hvor der færdes 
eller arbejdes 
 

A1. Arbejde i højde Fald fra højde 1. Fald fra stiger 
2. Fald fra stillads 
3. Fald fra tag 
4. Fald fra platform 
5. Fald ned i hul/udgravning 
6. Fald fra holdende køretøj 

A2. Arbejde på samme niveau Fald i samme ni-
veau 

7. Fald på indendørs gulve, overflader  
8. Fald på udendørs arealer  
9. Fald fra trappe eller skrå flader 

B. De omgivel-
ser, hvor der 
færdes eller ar-
bejdes 

B3. Faldende genstande Ramt af faldende 
genstande 

10. Ramt af faldende genstande - kran eller hejs 
11. Ramt af faldende genstande - mekaniske løft (ekskl. kran) 
12. Ramt af faldende genstande - fra transportmiddel eller –bånd 
13. Ramt af faldende genstande - fra manuelle løft 
14. Ramt af faldende genstande – fra lager /opbevaring 

B4. Flyvende genstande Ramt af flyvende 
genstande 

15. Ramt af flyvende genstande– fra maskiner eller håndværktøj  
16. Ramt af flyvende genstande– fra genstande under tryk/pres 
17. Ramt af flyvende genstande– som er blæst med vinden 

B5. Ramme imod, imellem, 
blive stødt af 

Ramt af bevægende 
genstande, klem-
ning, blive mast 

18. Påkørsel af køretøj 
19. Ramt af rullende/glidende genstande 
20. Ramt af håndværktøj holdt af en anden person 
21. Ramt af genstande holdt af en anden person 
22. Ramt af svingende genstande 
23. Blive klemt mellem genstande 
24. Støde imod/ind i genstande 

B6. Udskridning af materialer Blive begravet, 
kvælning, mast 

25. Begravet under løst ophobet materiale 
26. Begravet under løst materiale under aflæsning eller transport 
27. Begravet ved jordskred 

B7. Vold og traumatiske hæn-
delser 

Psykiske og fysiske 
traumer 

28. Fysisk vold  
29. Psykisk vold 
30. Angreb af dyr 

C. Hvad der ar-
bejdes med el-
ler ved 

C8. Tekniske hjælpemidler Ramt af bevægende 
genstande, klem-
ning, skæring 

31. Ramt af eget håndværktøj 
32. Ramt af bevægende dele af maskine – almindelig betjening 
33. Ramt af bevægende dele af maskine – reparation, opstart, nedtagning, rengøring 

C9. Køretøj Sammenstød 34. Tab af kontrol over køretøj 

C10. Elektricitet Elektrisk stød 35. Kontakt med elektricitet ved brug af elektrisk udstyr 
36. Kontakt med elektricitet ved installation/reparation 

C11. Varme eller kulde Forbrænding, for-
frysning 

37. Forbrænding - forfrysning/forbrænding ved kontakt med kolde/varme overfalder  
38. Forbrænding - forfrysning/forbrænding ved kontakt med kolde/varme processer 
39. Forbrænding - forfrysning/forbrænding ved håndtering af kolde/varme genstande 

C12. Kemi Forgiftning, ætsning 40. Udslip af farlige kemikalier fra åbne beholdere 
41. Kontakt med utildækkede farlige kemikalier (uden udslip) 
42. Frigørelse af kemiske risici fra lukkede beholdere  
43. Frigørelse af kemiske risici under transport 

C13. Ekstreme bevægelser, 
kraftanstrengelser og arbejds-
stillinger 
 

Akutte belastnings-
skader 

44. Ekstreme tunge løft – arbejde med mennesker (dyr) 
45. Ekstreme tunge løft af genstande 
46. Ekstreme uhensigtsmæssige bevægelser/arbejdsstillinger  
47. Ekstreme træk skub 

D. Omgivelser 
af særlig farlig 
karakter 

D14. Højspænding Elektrisk stød 48. Kontakt med elektricitet - højspændingsledninger 

D15. Ild, brand (bl.a. processer 
og anvendelse af brandfarlige 
materialer  
 

Brand, forbrænding 49. Ildebrand – brandbare letantændelige stoffer 
50. Ildebrand - brandslukning 

D16. Iltmangel i lukkede rum, 
brønde, tunneller eller under 
vand 
 

Kvælning, forgift-
ning eller drukning 

51. Kvælning/forgiftning – arbejde i lukkede rum 
52. Kvælning/forgiftning – arbejde med åndedrætsværn 
53. Drukning – arbejde i/under vand eller andre væsker 
54. Drukning – arbejde over/i nærheden af vand 

D17. Eksplosion (bl.a. proces-
ser og anvendelse af eksplosi-
onsfarlige materialer. 
 
 

Eksplosion, for-
brænding, ætsning, 
trykbølge, flyvende 
genstande 

55. Fysisk eksplosion 
56. Kemisk eksplosion 
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OVERSIGT OVER BELASTNINGER OG PÅVIRKNINGER MED FARE FOR NEDSLIDNING OG HELBREDSSKADER 
 

 

Emne Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Belastninger, 
med risiko for 
nedslidning og 
helbredsskader 
(3-10-50 opde-
ling) 

E. Ergonomiske be-
lastninger 
(som fx arbejde: 

 i snævre rum eller 
undersærligt 
snævre pladsfor-
hold i øvrigt 

 i svært tilgænge-
lige rum/lokalite-
ter) 

E1. Ensidigt belastende arbejde / ensidigt 
gentaget arbejde 

57. Ensidigt, Gentaget Arbejde (EGA) 
58. Statisk holde- og bærearbejde 
59. Arbejde i fastlåste stillinger 
60. Monotont overvågningsarbejde 
61. Opmærksomheds-, koncentrations-, syns- og hørekrævende arbejde 

E2. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger 62. Foroverbøjet 
63. Vrid 
64. Liggende 
65. Armene løftet over skulder 
66. På hug eller knæ 

E3. Løft, træk og skub – tunge byrder 67. Løft – tæt ved kroppen 
68. Løft - underarmsafstand 
69. Løft – væk fra krop (3/4 armslængde) 
70. Løft – over skulder/løftede arme 
71. Løft – med vrid/bøjning i ryggen 
72. Bæring 
73. Træk - skub 

F. Kemiske og biologi-
ske belastninger (her-
under arbejde under 
særligt uhygiejniske 
forhold) 

F1. Kemi – herunder fokus på, når kemi bliver 
luftbåren (fx som vanddamp (i forbindelse 
med malerkoder viser påføringsmetoden, at 
værnemidler øges kraftigt, afhængig af meto-
den)) 

74. Organiske opløsningsmidler  
75. Maling  
76. Imprægneret træ 
77. Formolier 
78. Epoxy og isocyanat  
79. Asfalt/bitumen 
80. Asbest 
81. Bly 
82. Mineraluld 
83. PCB 
84. Forurenet jord 
85. Biologiske påvirkninger  
86. Særligt uhygiejniske forhold 
87. Krom 
88. Andet?  

F2. Støv – herunder fokus på, når støv bliver 
luftbåren fx i forbindelse med kompressorer 
eller andre maskiner 

89. Støvholdige materialer 
90. Støvskabende processer 
91. Fra udeområder fx færdselsveje og omkringliggende arealer 

G. Andre fysiske be-
lastninger (som fx ioni-
serende stråling, ar-
bejde under tryk, sta-
tisk elektricitet, støj, 
støv og vibrationer) 

G1. Vibrationer (helkrops/hånd) 92. Helkropsvibrationer 
93. Hånd-arm vibrationer 

G2. Støj 94. Støj fra maskiner 
95. Støj fra processer 
96. Støj fra omgivelser 

G3. Vejrpåvirkninger 
(varme/kulde/vind/vand) 

97. Varme (sommer) 
98. Kulde (Vinter) 
99. Blæst 
100. Regn 

G4. Varme/kulde 101. Varme processer 
102. Kolde processer 

G5. Arbejdsforhold i øvrigt  103. Ioniserende stråling 
104. Arbejde under tryk 
105. Statisk elektricitet 
106. Arbejde med laser 

    

Psykiske påvirk-
ninger, der kan 
medføre ned-
slidning og hel-
bredsskader  
(1-3-11 opde-
ling) 

H. Psykiske belastnin-
ger 

H1. Arbejdsbetinget stress 107. Tidsbetinget pres – herunder arbejdstempo og arbejdsmængde 
108. Utryghed ved arbejde i utrygt miljø 
109. Alenearbejde 
110. Bemanding og kompetencer 
111. Medarbejderindflydelse  
112. Samarbejde, kommunikation, krav, belønning og trivsel 
113. Konfliktløsning 

H2. Mobning og seksuel chikane 114. Plan for adfærd/kultur på pladsen 
115. Personalepolitik 

H3. Traumatiske hændelser 116. Beredskabsplan – projekt 
117. Ledelsesstrategi – virksomhed 

 

Proces / koordinering  
Ved særlige risici, metoder og AM-hensyn (både udførsel og D&V) skal grænseflader og bindinger i forhold til andre discipliner koordineres i forhold til: 

 Tidsplanen 

 aktører, materialer og materiel   
 

Indikation af relation til Arbejdstilsynets bekendtgørelser: 

 Bilag 1 til At-bekendtgørelse nr. 117 om bygherrens pligter - Liste over særlig farligt arbejde  
Bilag 1 til At-bekendtgørelse nr. 110 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø - Liste over særlige risici og andre særlige forhold 



 

175 

RISICI FOR ULYKKER – AKUTTE UVENTEDE PÅVIRKNINGER 
De følgende risici dækker over akutte uventede påvirkninger, der forvolder skade på mennesker i det 

øjeblik, påvirkningen eller ulykken sker. Det er vanskeligt at forudse, hvor og hvornår sådanne hæn-

delser opstår. Derfor må man minimere muligheden for, at det kan ske. Det gør man ved at planlægge 

arbejdet, minimere klare risici, sørge for at opgaver er koordinerede, samt at medarbejderne ved 

hvad de skal, har mulighed for at gøre det de skal og er motiverede til at gøre dette på en sikkerheds-

mæssig forsvarlig måde. 

 Det vil sige det skal være synligt eller kendt, hvor der er risiko for ulykker 

 Det skal være muligt at udføre arbejdet sikkert, både i tid og anstrengelse 

 Der skal være en motiverende kraft, der gør at arbejdet udføres sikkert. 

 Det kræver samarbejde, koordinering, planlægning og gensidig hensyntagen til hinanden. 

Forebyggelses elementerne er i prioriteret rækkefølge:  

Generelle forebyggelsesprincipper, jf. artikel 6, stk. 2 i Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse 

af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.  

 Eliminer risici. 

 Evaluering af risici, som ikke kan elimineres. 

 Bekæmpelse af risici ved kilden. 

 Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen 

samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at 

begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant 

arbejde på helbredet. 

 Hensyntagen til den tekniske udvikling. 

 Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt, substitution. 

 Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken 

forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og 

påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet. 

 Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel be-

skyttelse. 

 Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne. 
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Arbejde i højden med risiko for fald til lavere niveau 
 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 

 Overvej hvordan der skal arbejdes i højden og at det er muligt at udføre arbejdet i højden på en 

sikker måde. 

 Det kræver at det valgte udstyr får et stabilt underlag og kan fastgøres,  

 At der er så tidligt som muligt er etableret det nødvendige rækværk med fod, knæ og håndliste 

 At det, der skal arbejdes og færdes på, har den nødvendige styrke, at svage områder er afdæk-

kede og afgrænsede 

 At der er den nødvendige faldsikring 

 At områder, hvor der arbejdes i højden er afskærmede for anden aktivitet og afmærket 

 At det er muligt at holde områder, hvor der arbejdes i højden, rene og ryddelige, både set ud fra 

et fysisk som tidsmæssigt hensyn. 

 At der er krav til de udførende om at sikre, at deres ansatte har evner, muligheder og motivation 

til at arbejde sikkert 

Farekilde Sikkerhedsbarrierer Henvisninger til love og anvisninger  

1. Fald fra stiger At stigernes styrke modsvarer det de skal bære og er i 
orden 
At stigen er i god stand og renholdt 
At stigen ikke overbelastes, står skævt 
At understøtningen er stabil og stigen er placeret kor-
rekt 
At stigen er fastgjort i toppen og står så den ikke kan 
skride eller vælte 
At stigen står hvor den ikke kan blive påkørt eller 
skubbet til 
At området der arbejdes på er afgrænset og afmærket 
At adgangsveje er i orden 
At de ansatte har mulighed for at bruge stigen korrekt 
At de ansatte evner og motivation til at bruge stigen 
korrekt 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/b/b-3-1-1-brug-af-transportable-
stiger.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/selvbetjening/farlige-
produkter/stiger.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/l/2-03-1-lavetstiger.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/ulykkesrisici/fald-
til-lavere-niveau.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-
byggepladser.aspx 

 
 
 
 

2. Fald stilladser At stilladsets styrke modsvarer det det skal bære og er 
i orden 
At stilladset er i god stand, renhold og ryddeligt 
At stilladsets ikke overbelastes, står skævt 
At understøtningen er stabil og stilladsets er placeret 
korrekt,  
At stilladsets er fastgjort og står så den ikke kan skride 
eller vælte 
At stilladsets står hvor den ikke kan blive påkørt eller 
skubbet til 
At stilladset har de nødvendige rækværker 
At området der arbejdes på er afgrænset og afmærket 
At adgangsveje er i orden 
At de ansatte har mulighed for at bruge stilladsets 
korrekt 
At de ansatte evner og motivation til at bruge stillad-
sets korrekt 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-
byggepladser.aspx  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-
byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-
hoejder-over-2m.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/o/b-3-2-opstilling-af-stilladser.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/in
terne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-
interne-instrukser-mv/ulykkesricisi/2012-sikring-
mod-nedstyrtning-ved-ba-stilladser.aspx 

 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/b-3-1-1-brug-af-transportable-stiger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/b-3-1-1-brug-af-transportable-stiger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/b-3-1-1-brug-af-transportable-stiger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/selvbetjening/farlige-produkter/stiger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/selvbetjening/farlige-produkter/stiger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/l/2-03-1-lavetstiger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/l/2-03-1-lavetstiger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/ulykkesrisici/fald-til-lavere-niveau.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/ulykkesrisici/fald-til-lavere-niveau.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-hoejder-over-2m.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-hoejder-over-2m.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-hoejder-over-2m.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-hoejder-over-2m.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/b-3-2-opstilling-af-stilladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/o/b-3-2-opstilling-af-stilladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/ulykkesricisi/2012-sikring-mod-nedstyrtning-ved-ba-stilladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/ulykkesricisi/2012-sikring-mod-nedstyrtning-ved-ba-stilladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/ulykkesricisi/2012-sikring-mod-nedstyrtning-ved-ba-stilladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/ulykkesricisi/2012-sikring-mod-nedstyrtning-ved-ba-stilladser.aspx
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3. Fald fra Tage At tagets styrke modsvarer det det skal bære og er i 
orden 
At taget er renholdt og ryddeligt 
At tagets ikke overbelastes eller har svage områder, 
huller, åbninger 
At taget har faldsikring, trin til at gå på skrå flader 
At tagets har de nødvendige rækværker 
At området der arbejdes på er afgrænset og afmærket 
At adgangsveje er i orden 
At de ansatte har mulighed for at færdes på taget kor-
rekt 
At de ansatte evner og motivation til at færdes på ta-
get korrekt 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-
byggepladser.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-
byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-
hoejder-over-2m.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-
anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/risiko-for-
ulykker/bakampagne-forside/bakampagne-
tage.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/landbrug-og-
fodevarer/wwwlandbrugatdk/de-vigtigste-
regler/risiko-for-
ulykker/kampagne%20landbrug/tage.aspx 

 
4. Fald fra platforme 
5. Fald fra højde ned i 

hul  

At det man står på har en styrke, der modsvarer det 
det skal bære og er i orden 
At det man står på er i god stand og renholdt 
At det man står på ikke overbelastes, står skævt 
At understøtningen er stabil og det man står på er pla-
ceret korrekt 
At det man står på ikke kan skride eller vælte 
At der er de nødvendige rækværker eller faldsikring  
At området der arbejdes på er afgrænset og afmærket 
At det man står på ikke kan blive påkørt eller skubbet 
til 
At adgangsveje er i orden 
At de ansatte har mulighed for at færdes sikkert og 
korrekt 
At de ansatte evner og motivation til at færdes sikkert 
og korrekt 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-
byggepladser.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-
byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-
hoejder-over-2m.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/2-04-4-anv-af-en-og-flersojlede-
pers.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-04-2-fast-opstillede-
lofteplatform.aspx 

 

6. Fald fra køretøj  At køretøjets eller platformens styrke modsvarer det, 
det skal bære og er i orden 
At der lastes og losses korrekt, dvs ikke skævt eller 
overbelastet 
At køretøjet eller platformen er i god stand og ren-
holdt 
At køretøjet eller platformen ikke overbelastes, står 
skævt 
At understøtningen er stabil og køretøjet eller platfor-
men er placeret korrekt 
At køretøjet eller platformen står hvor det ikke kan 
blive påkørt eller skubbet til 
At der er de nødvendige rækværker eller faldsikring  
At området der arbejdes på er afgrænset og afmærket 
At adgangsveje er i orden 
At de ansatte har mulighed for at bruge køretøjet eller 
platformen korrekt 
At de ansatte evner og motivation til at bruge køretø-
jet eller platformen korrekt 
 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-
byggepladser.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i
/indretning-mv-af-maskiner/bilag1/nye-krav-til-
mobile-arbejdsplatforme.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder/nyhed
er-2015/nyheder/nye-krav-til-mobile-
arbejdsplatforme.aspx 

 
 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-hoejder-over-2m.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-hoejder-over-2m.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-hoejder-over-2m.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-hoejder-over-2m.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/risiko-for-ulykker/bakampagne-forside/bakampagne-tage.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/risiko-for-ulykker/bakampagne-forside/bakampagne-tage.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/risiko-for-ulykker/bakampagne-forside/bakampagne-tage.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/risiko-for-ulykker/bakampagne-forside/bakampagne-tage.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/landbrug-og-fodevarer/wwwlandbrugatdk/de-vigtigste-regler/risiko-for-ulykker/kampagne%20landbrug/tage.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/landbrug-og-fodevarer/wwwlandbrugatdk/de-vigtigste-regler/risiko-for-ulykker/kampagne%20landbrug/tage.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/landbrug-og-fodevarer/wwwlandbrugatdk/de-vigtigste-regler/risiko-for-ulykker/kampagne%20landbrug/tage.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/landbrug-og-fodevarer/wwwlandbrugatdk/de-vigtigste-regler/risiko-for-ulykker/kampagne%20landbrug/tage.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-hoejder-over-2m.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-hoejder-over-2m.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-hoejder-over-2m.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser/1-arbejde-langs-kanter-ol-ved-hoejder-over-2m.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/2-04-4-anv-af-en-og-flersojlede-pers.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/2-04-4-anv-af-en-og-flersojlede-pers.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/2-04-4-anv-af-en-og-flersojlede-pers.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-04-2-fast-opstillede-lofteplatform.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-04-2-fast-opstillede-lofteplatform.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-04-2-fast-opstillede-lofteplatform.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-4-1-fald-fra-hoejden-paa-byggepladser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/indretning-mv-af-maskiner/bilag1/nye-krav-til-mobile-arbejdsplatforme.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/indretning-mv-af-maskiner/bilag1/nye-krav-til-mobile-arbejdsplatforme.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/indretning-mv-af-maskiner/bilag1/nye-krav-til-mobile-arbejdsplatforme.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder/nyheder-2015/nyheder/nye-krav-til-mobile-arbejdsplatforme.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder/nyheder-2015/nyheder/nye-krav-til-mobile-arbejdsplatforme.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder/nyheder-2015/nyheder/nye-krav-til-mobile-arbejdsplatforme.aspx
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Arbejde ved færden med risiko for fald, at snuble i samme 
niveau, herunder på trapper 

 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 

 At der er adskilte færdselsveje for henholdsvis gående og kørende, med tydelig markering 

 At der er let for de ansatte at komme til og fra, hvor de skal arbejde 

 At alle arealer, hvor der skal arbejdes og færdes, er mulige at holde ryddelige, renholdte og til-

gængelige 

 At der er god belysning til sikker færden 

 At sikre der ikke er glatte overflader, hvor der skal færdes eller arbejdes 

 At områder med glatte flader, huller, ujævnheder o.lign afgrænses med tydelig markering 

 At trapper er konstrueret korrekt og stabile med nødvendigt gelænder også midlertidige trapper. 

 At der er krav til de udførende om at sikre, at deres ansatte har evner, muligheder og motivation 

til at arbejde og færdes sikkert 

Farekilde Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

7. Fald, snuble eller skrid 
i samme niveau på in-
dendørs gulve, flader 

8. Fald, snublen, skrid i 
samme niveau på 
udendørs arealer 

At overflader er vedligeholdte, ryddelige og renholdte 
At der ikke er glat, med skridsikkert 
At der ikke er mudret og ujævnt 
At der er afgrænset, hvor der er glat og ujævnt med 
tydeligmarkering 
At der ikke er huller, eller forhindringer hvor der skal 
arbejdes og færdes 
At der er tydelig angivet hvor der kan ske færden ad-
skilt fra kørende trafik 
At de ansatte bruger hensigtsmæssigt fodtøj 
At der er god belysning 
At de ansatte har mulighed for at færdes sikkert og 
korrekt 
At de ansatte evner og motivation til at færdes sikkert 
og korrekt 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/a-1-6-faldrisiko-paa-gulv.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/f-0-6-forebyggelse-ulykke-orden.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-
faerdsel.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/ulykkesrisici/fald-
og-snublen-i-samme-niveau.aspx 

 

9. Fald fra trappe eller 
skrå flader 

At trappernes overflader er vedligeholdte, ryddelige 
og renholdte 
At trappens konstruktion, styrke og fastgørelsen er 
stabil 
At trappen ikke er glat, med skridsikker 
At trappen ikke har huller eller forhindringer, hvor 
man skal gå  
At der er det nødvendige gelænder 
At de ansatte bruger hensigtsmæssigt fodtøj 
At der er god belysning 
At de ansatte har mulighed for at færdes sikkert og 
korrekt 
At de ansatte evner og motivation til at færdes sikkert 
og korrekt 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f
/sam-faste-arbejdssteders-indretning-96-.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-
faerdsel.aspx 

 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/a-1-6-faldrisiko-paa-gulv.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/a-1-6-faldrisiko-paa-gulv.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-6-forebyggelse-ulykke-orden.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-6-forebyggelse-ulykke-orden.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-faerdsel.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-faerdsel.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-faerdsel.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/ulykkesrisici/fald-og-snublen-i-samme-niveau.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/ulykkesrisici/fald-og-snublen-i-samme-niveau.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-faste-arbejdssteders-indretning-96-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-faste-arbejdssteders-indretning-96-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-faerdsel.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-faerdsel.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-faerdsel.aspx
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Arbejde med eller ved kraner, hejse, loft med risiko for fal-
dende genstande 

 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 

 Overvej hvordan løft af materialer, bygningsdele mv skal foregå, både hvor, hvordan og hvornår. 

 Det kræver at udstyret har den rette kapacitet og bæreevne, samt at det kan stå på et stabilt 

underlag  

 Det kræver desuden, at udstyret kan manøvrere hensigtsmæssigt og at valget sker ud fra det 

bedste for den type af løft, som skal foregå 

 Det kræver endvidere, at de der skal manøvrere med udstyret har en god oversigt og mulighed 

for at løfte og placere det løftede på en sikker måde. 

 Hvis der er flere løfteudstyr, der skal fungere samtidig, skal man sikre at de enten ikke kan 

komme ind i hinandens løftesfære eller at det er muligt at koordinere løftene. 

 Det skal være muligt at sikre de områder, hvor der sker løft henover, således at der ikke færdes 

eller arbejdes her, når der løftes. Sådanne farezoner skal kunne afgrænses og afmærkes. 

Farekilde Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

10. Faldende genstande 
fra kran eller hejs 

11. Faldende genstande 
ved mekaniske løft 
(ekskl. Kran) 

12. Faldende genstande 
fra transportmiddel 
eller –bånd 

13. Faldende genstande 
fra manuelle løft 

14. Faldende genstande 
fra lager, opbevaring 

At kran eller løfteudstyret kapacitet modsvarer det 
den skal kunne løfte 
At kran eller hejseudstyret er i god stand, renholdt og 
vedligeholdt 
At kran og løfteudstyr han de nødvendige godkendel-
ser 
At det valgte udstyr er det bedst egnede til opgaven 
eller opgaverne 
At kran eller hejseudstyret er funderet korrekt på et 
fast underlag 
At kran eller hejseudstyret ikke kan blive påkørt eller 
destabiliseret af nogen form for ydre påvirkninger 
At farezonen hvor de løftede genstand kan falde ned 
er sikret med en afspærring 
At denne farezone respekteres så ingen færdes eller 
arbejder indenfor farezonen når der løftes. 
At de der håndterer kran eller hejseudstyr har det 
rette kompetencer 
At de der håndtere kran eller hejseudstyr har mulig-
hed for at gennemføre sikre løft, dvs kunne se og 
overvåge løftet fra start til slut 
At de der skal håndtere kran eller hejseudstyr kan 
kommunikere med øvrige medarbejdere, der er har 
andel i løfteopgaven 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/2-02-11-anv-af-hejse-lofte-og-
trans.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-
faerdsel.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/b/2-3-0-3-belastningsprove-af-hejse-
lofteredskaber.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/2-3-0-4-anhugning.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/2-02-10-anhugningsgrej.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/2-04-4-anv-af-en-og-flersojlede-
pers.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/t/2-04-3-transportable-
personloftere.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/2-04-2-fast-opstillede-
lofteplatform.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/k/b-2-1-1-kranforercertifikat.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/p/2-02-2-personloft-med-kran.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/i/2-3-0-1-indretning-af-
hejseredskaber.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/h
/sam-hejseredskaber-og-spil-1101.aspx 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/2-02-11-anv-af-hejse-lofte-og-trans.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/2-02-11-anv-af-hejse-lofte-og-trans.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/2-02-11-anv-af-hejse-lofte-og-trans.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-faerdsel.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-faerdsel.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-faerdsel.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/2-3-0-3-belastningsprove-af-hejse-lofteredskaber.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/2-3-0-3-belastningsprove-af-hejse-lofteredskaber.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/2-3-0-3-belastningsprove-af-hejse-lofteredskaber.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/2-3-0-4-anhugning.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/2-3-0-4-anhugning.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/2-02-10-anhugningsgrej.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/2-02-10-anhugningsgrej.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/2-04-4-anv-af-en-og-flersojlede-pers.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/2-04-4-anv-af-en-og-flersojlede-pers.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/2-04-4-anv-af-en-og-flersojlede-pers.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/t/2-04-3-transportable-personloftere.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/t/2-04-3-transportable-personloftere.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/t/2-04-3-transportable-personloftere.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-04-2-fast-opstillede-lofteplatform.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-04-2-fast-opstillede-lofteplatform.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/2-04-2-fast-opstillede-lofteplatform.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/k/b-2-1-1-kranforercertifikat.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/k/b-2-1-1-kranforercertifikat.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/p/2-02-2-personloft-med-kran.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/p/2-02-2-personloft-med-kran.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/i/2-3-0-1-indretning-af-hejseredskaber.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/i/2-3-0-1-indretning-af-hejseredskaber.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/i/2-3-0-1-indretning-af-hejseredskaber.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/h/sam-hejseredskaber-og-spil-1101.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/h/sam-hejseredskaber-og-spil-1101.aspx
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Arbejde med maskiner, værktøjer og processer med risiko 
for flyvende genstande 

 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 

 At anvendte maskiner og håndværktøjer er hensigtsmæssige til opgaven, renholdte og vedlige-

holdte  

 At opgaver, hvor der kan forekomme udslyngende materiale udføres uden andre personer i nær-

heden. 

 At det er muligt at udføre opgaver med hensigtsmæssigt udstyr 

 At minimere opgaver på stedet, som kan afstedkomme støv og udslyngende materialer. 

 At det er muligt at anvende nødvendigt sikkerhedsudstyr, dvs at forarbejdende maskiner står på 

områder, hvor sådan udstyr fx udsugning er mulig. 

 At farezoner, hvor der kan forekomme udslyngende genstande afmærkes og afgrænses 

 At sådanne farezoner respekteres mht at der ikke færdes eller arbejdes indenfor mens der kan 

forekomme udslyngende genstande 

 At der sker en hensigtsmæssig opbevaring af materialer, materiel og affald, som sikre at der ikke 

kan flyve genstande rundt ved kraftig blæst 

 At der sikres en tidsramme, som gør det muligt at undgå udførelse af opgaver ved kraftig blæst, 

hvor de udførende kan blive ramt af flyvende genstande. 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

15. Ramt af flyvende gen-
stande fra maskiner 
eller håndværktøj 

16. Ramt af flyvende gen-
stande fra genstande 
under tryk/pres 

17. Ramt af flyvende gen-
stande blæst med vin-
den 

At produkter og materialer har en kvalitet, styrke, ud-
formning, bearbejdning, fastgørelse, som sikre at de 
ikke bryder sammen med mulighed for at kunne flyve 
rundt ukontrolleret. 
At produkter og materialer ikke opbevares eller fore-
kommer på steder, hvor kraftig blæst kan få fat og 
blæse det rundt. 
At værktøjer og maskiner er indrettet og har kapacitet 
til de bearbejdningsopgaver, der skal udføres uden at 
der sker udslyngende genstande. 
Hvis der er udslyngende genstande da at sikre at der 
er en afgrænset farezone, hvor andre ikke har adgang 
eller at der er den nødvendige afskærmning, sikker-
hedsudstyr 
At medarbejderne har kompetencer og motivation til 
at udføre arbejdet på en forsvarlig sikker måde. 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-
vejledninger/OE/D-5-8-Ojenvaern.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-
vejledninger/F/F-0-6-Forebyggelse-ulykke-
orden.aspx 
 

 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/OE/D-5-8-Ojenvaern.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/OE/D-5-8-Ojenvaern.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/F/F-0-6-Forebyggelse-ulykke-orden.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/F/F-0-6-Forebyggelse-ulykke-orden.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/F/F-0-6-Forebyggelse-ulykke-orden.aspx
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Arbejde med alt hvad der “kan rulle, glide, bevæge sig” 
med risiko for at personer kan blive ramt imod, imel-
lem eller blive stødt af 

 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 

 At der er udformet gode færdselsveje, hvor kørende og gående er adskilte 

 At der er godt udsyn over færdselsveje både for gående og kørende trafik. 

 At kørende trafik er reguleret så de ikke har mulighed for at støde ind i fx stiger og stilladser eller 

på andre områder, hvor der færdes eller arbejdes. 

 At alt kørende teknisk udstyr er i orden, renholdte og vedligeholdte, så det ikke kan rulle, glide, 

bevæge sig ukontrolleret. 

 At alle runde genstande er placeret og sikret forsvarligt, så de ikke kan rulle, glide, bevæge sig 

ukontrolleret 

 At der er krav til de udførende om at sikre god færdselskultur, samt at de har kompetencer, 

muligheder og motivation til såvel god færdsel, god håndtering af transportmidler og alt andet 

der har mulighed for at rulle, glide, bevæge sig ukontrolleret.  

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

18. Påkørsel af køretøj 
19. Ramt af rullende/gli-

dende genstande 
20. Ramt af værktøj holdt 

af en anden person 
21. Ramt af genstande 

holdt af en anden per-
son 

22. Ramt af svingende 
genstande 

23. Blive klemt mellem 
genstande  

24. Støde imod/ind i gen-
stande 

At de tekniske udstyrs tilstand er i orden, renholdte 
og vedligeholdte. 
At det tekniske udstyr er placeret så det ikke kan be-
væge sig ukontrolleret 
At køretøjer og mobile arbejdsmaskiner har tydelige 
og hensigtsmæssige færdsels og arbejdsområder ad-
skilt fra gående. 
At der er en klar regulering af alt mobilt teknisk udstyr 
og køretøjer 
At arbejdsarealer og færdselsarealer for gående er ty-
delig markeret og tilpasset, så de vil blive anvendt 
At der er god belysning på transport og færdselsarea-
ler 
At alt hvad der kan rulle, glide, bevæge sig er placeret 
og fastgjort, så de ikke kan komme i en ukontrolleret 
bevægelse. 
At de ansatte har kompetencer og motivation til god 
færdsel og håndtering af såvel runde genstande som 
mobilt teknisk udstyr. 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-
vejledninger/M/A-2-2-Maling-og-belysning.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-
faerdsel.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/r/a-1-4-rengoring-og-
vedligeholdelse.aspx 
 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/M/A-2-2-Maling-og-belysning.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/M/A-2-2-Maling-og-belysning.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-faerdsel.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-faerdsel.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-7-forebyggelse-ulykke-intern-faerdsel.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/r/a-1-4-rengoring-og-vedligeholdelse.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/r/a-1-4-rengoring-og-vedligeholdelse.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/r/a-1-4-rengoring-og-vedligeholdelse.aspx
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Arbejde ved eller med forhold, med risiko for udskridning 
af materialer 

 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 

 At jordbundsforholdene er kortlagt, så de nødvendige foranstaltninger kan blive taget, hvor der 

skal ske udgravning og understøtning. 

 At der er afsat tilstrækkelig plads til udgravninger, så der kan etableres den nødvendige hældning 

af skrænter og eller afstivning, samt evt dræning. 

 At der etableres afskærmning af farezoner ved udgravninger, samt hensigtsmæssig adgang ned 

og op af udgravningen, 

 At der overvejes hvilke hensyn der skal træffes som følge af ydre kræfter fra fx vind og vejr, 

herunder regn og sne, samt eventuel påkørsel eller hvis de ydre sider bliver belastet af tungt 

materiel. 

 At oplagrind af grus, jord og andet løst materiale sker på områder og på en måde, der ikke ud-

sætter mennesker for fare ved udskridning. 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

25. At blive begravet un-
der løst ophobet ma-
teriale 

26. Begravet under løst 
materiale under af-
læsning eller trans-
port 

27. Begravet ved jord-
skred 

 

At hældning, blanding og fugtighed af ophobet mate-
riel eller jord er stabil 
At udgravninger sker med hensyn til jordens sammen-
sætning, god hældning eller afstivning af sider 
At der er afskærmning af farezoner ved og omkring 
hvor der kan ske udskridning af løst materiale, herun-
der jord. 
At denne afskærmning er tydeligt markeret og respek-
teret af de der arbejder og færdes i nærheden. 
At færdsel med tungt materiel sker ud fra et hensyn til 
at det ikke kan påvirke udskridning af jord, skrænter, 
eller på anden måde løst ophobet materialer. 
At de ansatte har kompetencer og motivation til sik-
ker færden ved og omkring ophobede løst materiale 
eller nede i udgravninger. 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-
vejledninger/G/D-2-13-Gravearbejde.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/g/d-2-13-gravearbejde.aspx 

 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/G/D-2-13-Gravearbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/G/D-2-13-Gravearbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/d-2-13-gravearbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/d-2-13-gravearbejde.aspx
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Arbejde hvor der er risiko for at opleve fysisk eller psykisk 
vold eller traumatiske hændelser 

 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 

 At bygge og anlægspladsen er afskærmet for offentlig adgang, som kan sikre uvedkommende 

indtrængning 

 Indretning af velfærdsforanstaltninger, der kan modvirke mobning og aggressiv adfærd. 

 Tilrettelæggelse af tidsplan og rækkefølge af arbejdsopgaver, som kan sikrer, at der er tid til alle 

og derved ikke skaber strid imellem faggrupper. 

 Planlægning af samarbejdet på byggepladsen imellem de forskellige entreprenører og leveran-

dører, så der opbygget en god samarbejdskultur og derved undgår stridigheder og arbejdsmæs-

sige komplikationer 

 Planlægning af opstart af byggeriet og samarbejdet, der kan sikre en gensidig respekt parterne 

imellem 

 At tilpasse og regulere arbejdet og trafikken til og fra arbejdspladsen, så det er til mindst mulig 

gene for de omkring boende og den almene trafik. 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

28. Fysisk vold 
29. Psykisk vold 
30. Angreb fra dyr 

At minimere muligheden for at aggressive mennesker 
eller dyr kan trænge ind på arbejdspladsen 
At minimere muligheden for at der opstår stridighe-
der eller mobning imellem medarbejdere 
At etablere fysisk adskillelse imellem potentiel aggres-
sive personer eller dyr. 
At sikre mulighed for at tilkalde hjælp hvis der opstår 
problemer mellem mennesker 
At sikre kompetencer og motivation blandt medarbej-
dere til samarbejde og konflikthåndtering 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/v/d-4-3-vold-ifm-arbejdets-
udfoerelse.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/s/f-3-4-samarbejde-paa-skiftende-
ba.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-
chikane.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/psykisk-
arbejdsmiljo/vold-og-trusler.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-
arbejdsmiljo/arbejdsbetinget-stress.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a
/sam-arbejdets-udforelse-559.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-
anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/psykisk-
arbejdsmiljo.aspx 
 
 
 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/d-4-3-vold-ifm-arbejdets-udfoerelse.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/d-4-3-vold-ifm-arbejdets-udfoerelse.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/d-4-3-vold-ifm-arbejdets-udfoerelse.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/f-3-4-samarbejde-paa-skiftende-ba.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/f-3-4-samarbejde-paa-skiftende-ba.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/f-3-4-samarbejde-paa-skiftende-ba.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-chikane.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-chikane.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-chikane.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/psykisk-arbejdsmiljo/vold-og-trusler.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/psykisk-arbejdsmiljo/vold-og-trusler.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-arbejdsmiljo/arbejdsbetinget-stress.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-arbejdsmiljo/arbejdsbetinget-stress.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejdets-udforelse-559.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejdets-udforelse-559.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/psykisk-arbejdsmiljo.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/psykisk-arbejdsmiljo.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/psykisk-arbejdsmiljo.aspx


 

184 

Arbejde med tekniske hjælpemidler med risiko for at blive 
ramt af bevægende maskindele 

 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 

 At det er muligt at indrette arbejdspladser hensigtsmæssigt, hvor der skal arbejdes med tekniske 

hjælpemidler 

 At det er muligt at anvende teknisk udstyr, hvor dette kan lette arbejdet på en sikker måde 

 At det er muligt at anvende teknisk udstyr uden at den kan skabe risici for sig selv eller andre 

 At de anvendte tekniske hjælpemidler er i orden, renholdte og vedligeholdte, samt udstyret med 

nødvendigt sikkerhedsudstyr. 

 At medarbejderne har kompetencer, muligheder og motivation til at håndtere det tekniske ud-

styr sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

31. Ramt af eget hånd-
værktøj 

32. Ramt af bevæg. ma-
skindele – betjening 

33. Ramt af bevæg. ma-
skindele – reparation, 
opstart, nedtagning, 
rengøring 

 

At det tekniske udstyr er i orden og tilpasset opgaven 
At det tekniske udstyr har det nødvendige sikkerheds-
udstyr 
At der er en klar farezone signal og stop for bevæ-
gende dele 
At det tekniske udstyr er renholdt og vedligeholdt 
At medarbejderne har kompetencer og motivation til 
at arbejde med udstyret, herunder også ved klargø-
ring, renholdelse, vedligeholdelse mv hvor dele af sik-
ringsystemet kan være sat ud af funktion 
At arbejdet er tilrettelagt så det kan udføres på en sik-
kerhedsmæssig hensigtsmæssig måde og uden force-
ring som følge af fx tidspres. 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/a-1-15-arbejdspladsen-indretn-og-
inventar.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/a-1-9-faste-arbejdssteders-
indretning.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/m/b-1-3-maskiner-og-
maskinanlaeg.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i
/sam-indretning-af-tekniske-hjaelpemidler-612.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a
/sam-anv-af-tekniske-hjaelpemidler-1109.aspx 
 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/a-1-15-arbejdspladsen-indretn-og-inventar.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/a-1-15-arbejdspladsen-indretn-og-inventar.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/a-1-15-arbejdspladsen-indretn-og-inventar.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/a-1-9-faste-arbejdssteders-indretning.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/a-1-9-faste-arbejdssteders-indretning.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/a-1-9-faste-arbejdssteders-indretning.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/b-1-3-maskiner-og-maskinanlaeg.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/b-1-3-maskiner-og-maskinanlaeg.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/b-1-3-maskiner-og-maskinanlaeg.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/sam-indretning-af-tekniske-hjaelpemidler-612.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/sam-indretning-af-tekniske-hjaelpemidler-612.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-anv-af-tekniske-hjaelpemidler-1109.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-anv-af-tekniske-hjaelpemidler-1109.aspx
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Arbejde med køretøjer, mobile maskiner med risiko for 
sammenstød 

 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 

 At der er udformet gode færdselsveje med en god belægning, som kan sikre en hensigtsmæssig 

færdsel for køretøjer 

 At sikre adskillelse af gående/ arbejdende personale og færdsel med køretøjer 

 At leverandørerne af materialer og materiel har en god sikkerhedspolitik og forsvarlig chauffør 

adfærd 

 At køretøjerne er i orden, renholdte og vedligeholdte 

 At køretøjerne er læsset forsvarligt og bliver tømt så de ikke går ud over stabiliteten 

 At de kører i et hensigtsmæssigt tempo, dvs ud fra tydelig fartangivelser  

 At chaufførerne har kompetencer, mulighed og motivation til sikker kørsel 

 At chaufførerne har overblik og mulighed for at se de, der færdes og hvor der arbejdes, samt at 

de, der færdes, kan se køretøjerne 

 At transportveje, belysning, fartregler og adgangsregulering er planlagt og tilrettelagt på en sik-

ker måde. 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

34.  Tab af kontrol over 
køretøj med risiko for 
sammenstød 

At køretøjerne er indrettet sikkerhedsmæssigt mht 
chauffører og medpassagerer 
At ud og indstigning af køretøjerne er udformet sik-
kerhedsmæssigt godt 
At lastning og losning sker på en sikker måde uden at 
skabe stabilitetsproblemer 
At køretøjerne ikke er læsset over sin grænse 
At der tages hensyn til vind og vejr ved transport, 
samt læsning og losning. 
At der er tydelig markering af hvor der må køres og 
med hvilken hastighed 
At køretøjerne er i orden, renholdte og vedligeholdte 
At chaufførerne kan se hvor der sker almindelig fær-
den og hvor der arbejdes 
At chaufførerne ved hvor de skal hen og hvornår 
At transport til og fra planlægges så der ikke opstår 
trafikprop eller umotiverede parkeringer med uhen-
sigtsmæssige losnings eller lastningsaktivitet 

http://arbejdstilsynet.dk/da/Arbejdspladsvurdering/ 
Arbejdsmiljovejvisere/2009-29-Transport-af-
gods.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/Andre 
arbejdsmiljoemner/bindende-forhaandsbesked/ 
Hvordan-soger-man/Transport-af-varer-og -
materialer-.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/g/2-01-2-gaffeltruckforercertifikat.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/  
g/2-01-1-gaffeltruck.aspx 

 
 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/Arbejdspladsvurdering/%20Arbejdsmiljovejvisere/2009-29-Transport-af-gods.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/Arbejdspladsvurdering/%20Arbejdsmiljovejvisere/2009-29-Transport-af-gods.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/Arbejdspladsvurdering/%20Arbejdsmiljovejvisere/2009-29-Transport-af-gods.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/Andre%20arbejdsmiljoemner/bindende-forhaandsbesked/%20Hvordan-soger-man/Transport-af-varer-og%20-materialer-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/Andre%20arbejdsmiljoemner/bindende-forhaandsbesked/%20Hvordan-soger-man/Transport-af-varer-og%20-materialer-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/Andre%20arbejdsmiljoemner/bindende-forhaandsbesked/%20Hvordan-soger-man/Transport-af-varer-og%20-materialer-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/Andre%20arbejdsmiljoemner/bindende-forhaandsbesked/%20Hvordan-soger-man/Transport-af-varer-og%20-materialer-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/2-01-2-gaffeltruckforercertifikat.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/2-01-2-gaffeltruckforercertifikat.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/%20g/2-01-1-gaffeltruck.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/%20g/2-01-1-gaffeltruck.aspx
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Arbejde med/ved elektricitet, elektrisk udstyr, strømfø-
rende kabler mv med risiko for elektrisk stød 

 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 

 At der er tilstrækkelig byggestrøm til byggeriet, så lange kabelføringer på arbejdsstederne und-

gås. 

 At der er tydelig markering, hvor der er strømførende ledninger 

 At de strømførende ledninger er intakte og bliver vedligeholdt 

 At strømførende ledninger er beskyttede, bl.a. hvor der sker transport og hvor der færdes og 

hvor der arbejdes 

 At alt strømførende elektrisk udstyr er i orden, renholdte og vedligeholdte, dvs at ledningerne 

er beskyttede og intakte 

 At arbejdsstedet er tilrettelagt så arbejde med strømførende udstyr ikke skaber risiko for andre 

i nærheden. 

 At kabler til el forsyning er ophængte eller placeret så de ikke bliver beskadiget eller skaber risici 

for de der færdes og arbejder 

 At der er den nødvendige sikring af el-skabe og adgangen til disse skabe alene varetages af pro-

fessionelle elektrikere 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

35. Kontakt med el – 
elektrisk udstyr 

36. Kontakt med el- ved 
installation eller repa-
ration 

At der ikke kan ske en forkert tilslutning til elektrisk 
strøm 
At alt strømførende udstyr er i orden, renholdt og 
vedligeholdt. 
At evt ubeskyttede strømførende dele er synlige og 
tydeligt markeret med advarsel. 
At der er god manøvreplads når der arbejdes med 
strømførende udstyr 
At evt farezone for strømførende dele eller områder 
er tydeligt markeret og afgrænset 
At el skabe er sikkert indrettet og forsvarlig låst for 
alle uvedkommende. 

,  

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-
vejledninger/A/2-02-11-Anv-af-hejse-lofte-og-
trans.aspx 

https://www.sik.dk/Global/Publikationer/Foldere/5-
gode-raad-om-elsikkerhed-paa-byggepladser 

https://www.sik.dk/Global/Publikationer/Foldere/Goe
r-byggepladsen-elsikker 
 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/A/2-02-11-Anv-af-hejse-lofte-og-trans.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/A/2-02-11-Anv-af-hejse-lofte-og-trans.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/A/2-02-11-Anv-af-hejse-lofte-og-trans.aspx
https://www.sik.dk/Global/Publikationer/Foldere/5-gode-raad-om-elsikkerhed-paa-byggepladser
https://www.sik.dk/Global/Publikationer/Foldere/5-gode-raad-om-elsikkerhed-paa-byggepladser
https://www.sik.dk/Global/Publikationer/Foldere/Goer-byggepladsen-elsikker
https://www.sik.dk/Global/Publikationer/Foldere/Goer-byggepladsen-elsikker
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Arbejde med/ved varme eller kolde overflader med risiko 
for forbrænding, forfrysning 

 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 

 At særlig varme eller kolde processer isoleres fra andre opgaver, så risici kan håndteres og mini-

meres 

 At der er sikkerhed mod overophedning af varme processer 

 At der er overvågning og kontrol af temperaturer ved brug af teknisk udstyr. 

 At der er skabt fysiske barrierer mellem mennesker og varme /kolde overflader 

 At de der arbejder med kolde eller varme genstande har det nødvendige sikkerhedsudstyr og 

arbejdstøj 

 At transport af varme eller kolde genstande sker på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde 

 At medarbejder der skal arbejde med varme eller meget kolde forhold har den nødvendige kom-

petence, mulighed og motivation til at udføre arbejdet på en sikker måde. 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

37. Forbrænding/ forfrys-
ning ved kontakt med 
kolde/varme overfla-
der 

38. Forbrænding/forfrys-
ning ved kontakt med 
kolde/varme proces-
ser 

39. Forbrænding/forfrys-
ning ved kontakt med 
kolde/varme gen-
stande 

At man ved hvor varme og kolde overflader eller gen-
stande forekommer 
At varme processer kontrolleres mod overophedning 
og at de er isolerede 
At varme/kolde processers temperaturer er kontrolle-
rede og tydeligt angiver temperatur og tryk, samt ad-
varsels signal ved fejl. 
At medarbejder der arbejder med eller nær 
varme/kolde processer eller genstande er udstyret 
med beklædning og sikkerhedsudstyr mod varme. 
At medarbejderne har kompetence, mulighed og mo-
tivation til at arbejde sikkert med varme eller kolde 
genstande/processer mv 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-
vejledninger/A/A-1-3-Arbejde-i-staerk-varme-og-
kulde.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/ulykkesrisici/kon
takt-med-meget-varme-eller-kolde-
genstande/forebyg-ulykker-varme-eller-kolde-
genstande.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/indeklima/varme
-kulde-traek.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-varme-og-
kulde.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/s/d-2-16-svejsning-skaering-i-
metal.aspx 

 
 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/A/A-1-3-Arbejde-i-staerk-varme-og-kulde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/A/A-1-3-Arbejde-i-staerk-varme-og-kulde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/A/A-1-3-Arbejde-i-staerk-varme-og-kulde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/ulykkesrisici/kontakt-med-meget-varme-eller-kolde-genstande/forebyg-ulykker-varme-eller-kolde-genstande.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/ulykkesrisici/kontakt-med-meget-varme-eller-kolde-genstande/forebyg-ulykker-varme-eller-kolde-genstande.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/ulykkesrisici/kontakt-med-meget-varme-eller-kolde-genstande/forebyg-ulykker-varme-eller-kolde-genstande.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/ulykkesrisici/kontakt-med-meget-varme-eller-kolde-genstande/forebyg-ulykker-varme-eller-kolde-genstande.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/indeklima/varme-kulde-traek.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/indeklima/varme-kulde-traek.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-varme-og-kulde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-varme-og-kulde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/d-2-16-svejsning-skaering-i-metal.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/d-2-16-svejsning-skaering-i-metal.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/d-2-16-svejsning-skaering-i-metal.aspx
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Arbejde med farlige kemiske stoffer og materialer med ri-
siko for forgiftning, ætsning 

 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 

 At det minimeres brug af farlige kemiske stoffer 

 At man ved hvor og hvornår brug af farlige kemiske stoffer tages i anvendelse 

 At der skabes særlige sikkerhedsforanstaltninger hvis farlige kemiske stoffer skal anvendes eller 

fjernes 

 At transport og opbevaring af de farlige kemiske stoffer sker på en sikkerhedsmæssig forsvarlig 

måde. 

 At der sikres den nødvendige ventilation, hvor og når farlige kemiske stoffer tages i anvendelse 

 At der sker en tydelig markering af både tid og sted for hvor anvendelse af farlige kemikalier 

forekommer. 

 At der ydes særlig beskyttelsesudstyr og tid til opgaven til de medarbejdere, der skal udføre ar-

bejdet med farlige kemiske stoffer 

  At medarbejderne, der skal arbejde med de farlige kemiske stoffer har kompetencer, mulighe-

der og motivation til at udføre arbejdet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

40. Udslip af farlige kemi 
fra åbne beholdere 

41. Kontakt med utildæk-
ket farlige kemi 

42. Frigørelse af farlig 
kemi fra lukkede be-
holdere  

43. Frigørelse af farlig 
kemi under/ved 
transport 

At beholdere og udstyr hvormed de farlige kemiske 
stoffer opbevares 
At processer med arbejde med farlige kemiske stoffer 
planlægges og kontrolleres for ukontrollerede udslip. 
At der etableres hensigtsmæssig ventilation 
At nødvendigt sikkerhedsudstyr er til rådighed for de 
medarbejdere, der skal arbejde med de farlige stoffer 
og at de anvender det. 
At der er en tydelig markering af farezone for hvor der 
arbejdes med og opbevares farlige kemiske stoffer 
At adgang indenfor farezonen kun sker af autorise-
rede personale med de nødvendige kompetencer, ud-
styr og motivation til at udføre arbejdet på en sikker 
måde 

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-
kemi/maerkning-af-stoffer-og-materialer.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/c-0-16-arbejde-med-
asfaltmaterialer.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/c-1-3-arbejde-med-stoffer-og-
materialer.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/c-2-2-asbest.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/e/c-0-7-epoxyharpikser-og-
isocyanater.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/k/c-2-1-kraeftrisikable-stoffer.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/m/c-0-8-metallisk-bly-og-
blyforbindels.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/s/c-0-2-sekundaer-udsaettelse-
isocyanater.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-
anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/kemi-og-
stov.aspx 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/maerkning-af-stoffer-og-materialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/maerkning-af-stoffer-og-materialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-16-arbejde-med-asfaltmaterialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-16-arbejde-med-asfaltmaterialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-16-arbejde-med-asfaltmaterialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-1-3-arbejde-med-stoffer-og-materialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-1-3-arbejde-med-stoffer-og-materialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-1-3-arbejde-med-stoffer-og-materialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-2-2-asbest.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-2-2-asbest.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/e/c-0-7-epoxyharpikser-og-isocyanater.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/e/c-0-7-epoxyharpikser-og-isocyanater.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/e/c-0-7-epoxyharpikser-og-isocyanater.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/k/c-2-1-kraeftrisikable-stoffer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/k/c-2-1-kraeftrisikable-stoffer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/c-0-8-metallisk-bly-og-blyforbindels.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/c-0-8-metallisk-bly-og-blyforbindels.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/c-0-8-metallisk-bly-og-blyforbindels.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/c-0-2-sekundaer-udsaettelse-isocyanater.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/c-0-2-sekundaer-udsaettelse-isocyanater.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/c-0-2-sekundaer-udsaettelse-isocyanater.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/kemi-og-stov.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/kemi-og-stov.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/kemi-og-stov.aspx
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Arbejde med ekstreme bevægelser, kraftanstrengelser og 
arbejdsstillinger med risiko for akutte belastningsska-
der 

 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 

 Hvilke bygningselementer, der eventuelt skal håndteres manuelt 

 Muligheder for anvendelse af tekniske hjælpemidler til håndtering af tunge byrder, både mht 

transport plads som transportvej og tilgængelighed. 

 Muligheder for planlægning af levering af elementer, materialer mv på det sted, hvor de skal 

anvendes for at minimere manuel transport. 

 Minimering af hvor store og tunge genstande, der skal håndteres manuelt. 

 Planlægning af affaldshåndteringen så man minimerer, hvor meget der skal løftes og flyttes. 

 Overvej hvordan der er plads til de udførende for at gennemføre installationer og opgaveudfø-

relse 

 Sikre i aftaler at der tages hensyn til adgang til tekniske hjælpemidler, som leverance på rette 

sted og tid af materialer, bygningsdele mv, så det giver mulighed for at få minimeret, hvor meget 

der skal håndteres og at dette kan håndteres hensigtsmæssigt. 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

44. Ekstreme tunge løft, 
arbejde med menne-
sker (dyr) 

45. Ekstreme tunge løft af 
genstande 

46. Ekstreme uhensigts-
mæssige bevægelser 
og forkerte arbejds-
stillinger 

47. Ekstreme træk-skub 
 

At der er mulighed for de udførende at kunne ar-
bejde i gode ergonomiske arbejdsstillinger 
At det er muligt at kunne håndtere alt hvad der skal 
håndteres, især det der skal håndteres manuelt 
At der gives mulighed for adgang til nødvendigt tek-
nisk udstyr og at dette er tilgængeligt 
At der skabes gode betingelser for, hvor der skal løf-
tes tunge genstande dvs god tid, gode arbejdsflader, 
gode arbejdsstillinger 
At medarbejderne er oplært i god løfteteknik. 
At der gøres en indsats for at motivere og instruere i 
gode arbejdsstillinger, brug af hjælpemidler og mini-
mering af unødvendige tunge løft. 

 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/d-3-4-arbejdsrelateret-muskel-og-
skeletbesvaer.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/l/d-3-1-loft-traek-og-skub.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-muskel-
skeletbesvaer.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/v/4-05-3-vurdering-af-
arbejdsstillinger.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-
skeletbesvaer/ensidigt-belastende-arbejde.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-
skeletbesvaer/fysisk-anstrengende-arbejde.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
m/rloia-manuel-handtering-1164-.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-
og-anlaeg/bygge-og-
anlaegsbranchen/ergonomi.aspx 
 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/d-3-4-arbejdsrelateret-muskel-og-skeletbesvaer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/d-3-4-arbejdsrelateret-muskel-og-skeletbesvaer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/d-3-4-arbejdsrelateret-muskel-og-skeletbesvaer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/l/d-3-1-loft-traek-og-skub.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/l/d-3-1-loft-traek-og-skub.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-muskel-skeletbesvaer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-muskel-skeletbesvaer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/4-05-3-vurdering-af-arbejdsstillinger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/4-05-3-vurdering-af-arbejdsstillinger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/4-05-3-vurdering-af-arbejdsstillinger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-skeletbesvaer/ensidigt-belastende-arbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-skeletbesvaer/ensidigt-belastende-arbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-skeletbesvaer/fysisk-anstrengende-arbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-skeletbesvaer/fysisk-anstrengende-arbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/m/rloia-manuel-handtering-1164-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/m/rloia-manuel-handtering-1164-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/ergonomi.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/ergonomi.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/2008-bygge-og-anlaeg/bygge-og-anlaegsbranchen/ergonomi.aspx
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Arbejde med / ved kabler, rørføringer, maskinel med ri-
siko for kontakt med højspænding 

 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 

 At overveje hvor der i forvejen er højspændingsledninger i forhold til (grave) arbejde, transport 

og færdsel 

 At overveje hvor højspændingsledningen skal føres i forhold til arbejde, transport og færdsel 

 At undgå føring af højspænding, hvor der sker transport og færdsel 

 At sikre tydelig markering, hvor der er ført højspændingsledning 

 At undgå højspændingsledninger i højde, hvor der skal ske løft og transport af bygningselemen-

ter 

 At beskytte ledningsføringerne i jord ved udgravning 

 At sikre processer, teknisk udstyr og beskyttelsesudstyr, som anvendes i forbindelse med ar-

bejdsopgaver, hvor der er stærkstrøm Herunder at sikre at strækstrøms installationer kan afbry-

des og jordes på et sikkert sted (men det ligger formodentligt i forskrifter) 

 Sikre at alle planlagte procedurer og foranstaltninger bliver etableret, anvendt rigtigt, kontrolle-

ret og vedligeholdt. 

 Sørg for at der er en beredskabsplan Herunder at sikre at strækstrøms installationer kan afbrydes 

og jordes på et sikkert sted 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

48. Kontakt med høj-
spændings elektricitet 

At sikre afskærmning og beskyttelse af højspændings-
ledninger, især i forhold til hvor der arbejdes med 
værktøj, kran eller køretøjer. 
At sikre beskyttelsen vedligeholdes (beskyttelsen er 
mere end kun isolationsmateriale; det er også den in-
stallation som skal slå strømmen fra ved fejl, kortslut-
ning, osv – det vil være forskrifts bestemt) 
At sikre god og tydelig markering af hvor der er høj-
spænding med skilte, signaler, afspærring mv (herun-
der også for nedgravede kabler) 
At sikre beskyttelse af de som skal arbejde ved eller 
med højspænding, herunder god plads til arbejdet 
At sikre kompetencer hos alle som kommer eller har 
mulighed for at komme nær højspændingsføringer 
At sikre at alle procedurer om brug af stærkstrøm 
overholdes 

http://www.sik.dk/Virksomhed/El-for-fagfolk/Love-
og-regler-om-el/Staerkstroemsbekendtgoerelsen 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser
/B/Bygge-og-anlaegsarbejde-1516/Bilag-1.aspx 

  

http://www.sik.dk/Virksomhed/El-for-fagfolk/Love-og-regler-om-el/Staerkstroemsbekendtgoerelsen
http://www.sik.dk/Virksomhed/El-for-fagfolk/Love-og-regler-om-el/Staerkstroemsbekendtgoerelsen
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/B/Bygge-og-anlaegsarbejde-1516/Bilag-1.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/B/Bygge-og-anlaegsarbejde-1516/Bilag-1.aspx
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Arbejde med/ved produktionsanlæg, der anvender eller 
kan udvikle stoffer og materialer, der indebærer 
brandfare  

 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 

 At identificere hvor og hvornår, der eventuelt forekommer stoffer og materialer, der kan inde-

bære brandfare 

  At minimere brug af brandfarlige stoffer og materialer. 

 At planlægge arbejdet nøje, i forbindelse med forekomst af stoffer og materialer, der indebærer 

brandfare 

 At isolere i tid og sted for sådanne arbejdsopgaver fra andre opgaver 

 At undersøge om der kan forekomme antændelse af sådanne stoffer og materialer fra ydre var-

mekilder eller gnistgivere. 

 At sikre processer, teknisk udstyr og beskyttelsesudstyr, som anvendes i forbindelse med ar-

bejdsopgaver, hvor der kan opstå brand 

 Sikre at alle planlagte procedurer og foranstaltninger bliver etableret, anvendt rigtigt, kontrolle-

ret og vedligeholdt. 

 Tjek om kravene i ATEX bekendtgørelsen er overholdt. 

 Sørg for der er en beredskabsplan 

 Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

49. Ildebrand – brand-
bare stoffer 

50. Ildebrand - brandsluk-
ning 

At vide hvor og hvornår der anvendes brandfarlige 
stoffer og materialer 
At undgå mulighed for antændelse (ved varme eller 
gnistpåvirkning nær brandfarlige stoffer og materia-
ler) der kan tilføjes flere antændelseskilder: statisk 
elektricitet pga tøj, bevægende/flydende stoffer 
(kunststofgranulat, benzin), elektrisk elektronisk ud-
styr 
At opbevare brandfarlige stoffer og materialer på et 
aflåst og sikret måde 
At medarbejderne har viden om brug af brandfarlige 
stoffer og materialer  
At medarbejderne har det nødvendige beskyttelses-
udstyr 
At områder hvor der arbejdes med brandfarlige stof-
fer afgrænses og isoleres fra andre opgaver 
At sikre processer, teknisk udstyr mv så brandfaren 
minimeres 
At sikre beskyttelse af de ansatte, hvis der sker en 
brand 
At sikre der er et beredskab med kompetence til 
slukning af eventuel brand 
At sikre at der er passende brandslukningsmidler 
At isolere (lukke ventiler) og eventuelt tømme rør 
med brandbare gasser eller væsker 

http://www.ens.dk/byggeri/sikre-sunde-
bygninger/brandsikkerhed 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/c-0-9-arbejde-i-eksplosiv-
atmosfaere.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/c-0-6-arbejde-med-brandfarlige-
vaesker.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/k/c-0-3-kontrol-risiko-for-storre-
uheld.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelse
r/B/Bygge-og-anlaegsarbejde-1516/Bilag-1.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelse
r/A/RLOIA-Arbejde-pa-gasfyldte-ledninger-
163.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelse
r/I/Indretning-mv-af-materiel-og-sikringssystemer-
eksplosiv-atmosfaere/ATEX-2016.aspx 

 
 

  

http://www.ens.dk/byggeri/sikre-sunde-bygninger/brandsikkerhed
http://www.ens.dk/byggeri/sikre-sunde-bygninger/brandsikkerhed
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-9-arbejde-i-eksplosiv-atmosfaere.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-9-arbejde-i-eksplosiv-atmosfaere.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-9-arbejde-i-eksplosiv-atmosfaere.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-6-arbejde-med-brandfarlige-vaesker.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-6-arbejde-med-brandfarlige-vaesker.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-6-arbejde-med-brandfarlige-vaesker.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/k/c-0-3-kontrol-risiko-for-storre-uheld.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/k/c-0-3-kontrol-risiko-for-storre-uheld.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/k/c-0-3-kontrol-risiko-for-storre-uheld.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/B/Bygge-og-anlaegsarbejde-1516/Bilag-1.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/B/Bygge-og-anlaegsarbejde-1516/Bilag-1.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/A/RLOIA-Arbejde-pa-gasfyldte-ledninger-163.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/A/RLOIA-Arbejde-pa-gasfyldte-ledninger-163.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/A/RLOIA-Arbejde-pa-gasfyldte-ledninger-163.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/I/Indretning-mv-af-materiel-og-sikringssystemer-eksplosiv-atmosfaere/ATEX-2016.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/I/Indretning-mv-af-materiel-og-sikringssystemer-eksplosiv-atmosfaere/ATEX-2016.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/I/Indretning-mv-af-materiel-og-sikringssystemer-eksplosiv-atmosfaere/ATEX-2016.aspx
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Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde, 
nær vand, i lukkede rum mv med risiko for iltmangel, 
kvælning eller drukning 

 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen: 

 Identificer hvor og hvornår, der eventuelt forekommer arbejde i brønde, tunneler, nær vand eller 

i lukkede rum, hvor der kan ske mangel på ilt 

 Overvej etablering af ilt forsyning til sådanne arbejdsopgaver 

 Sørg for afspærring af områder med vand, brønde mv 

 Sørg for at der er konstant overvågning af ilt forsyning og forekomst af andre luftarter, som kan 

påvirke indåndingen 

 Minimer behovet for brug af åndedrætsværn, men sikre at sådan beskyttelse er til rådighed, hvor 

der er et behov 

 Sikre at alle planlagte procedurer og foranstaltninger bliver etableret, anvendt rigtigt, kontrolle-

ret og vedligeholdt. 

 Sørg for at der er en beredskabsplan 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

51. Arbejde i lukkede rum 
52. Arbejde med ånde-

drætsværn 
53. Arbejde i brønde eller 

tunneler 
54. Arbejde i/under vand 

eller andre væsker  
55. Arbejde i nærheden 

af vand 

At sikre indåndingsluften for de der arbejder på ste-
der og i rum, hvor der kan forekomme mangel på ilt 
At overvåge ilt koncentrationen, hvor der kan fore-
komme mangel på ilt 
At minimere arbejde på steder og i rum, hvor der kan 
forekomme mangle på ilt 
At afgrænse adgang til områder, herunder vand, hvor 
der kan ske drukning 
At sikre ventilation eller åndedrætsværn, hvor der kan 
forekomme mangel på ilt 
At sikre tilgængelighed, anvendelse, kontrol og vedli-
geholdelse af alt udstyr og tekniske installationer 
At sikre medarbejdernes kompetencer til at færdes og 
arbejde på steder og i rum, hvor der kan forekomme 
mangel på ilt herunder brug af udstyr og tekniske in-
stallationer 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser
/B/Bygge-og-anlaegsarbejde-1516/Bilag-1.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser
/K/SAM-Kloakarbejde-mv-473-.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/ulykkesrisici/ulyk
ker-paa-grund-af-iltmangel/forebyg-ulykker-
iltmangel.aspx 
 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/B/Bygge-og-anlaegsarbejde-1516/Bilag-1.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/B/Bygge-og-anlaegsarbejde-1516/Bilag-1.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/K/SAM-Kloakarbejde-mv-473-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/K/SAM-Kloakarbejde-mv-473-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/ulykkesrisici/ulykker-paa-grund-af-iltmangel/forebyg-ulykker-iltmangel.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/ulykkesrisici/ulykker-paa-grund-af-iltmangel/forebyg-ulykker-iltmangel.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/ulykkesrisici/ulykker-paa-grund-af-iltmangel/forebyg-ulykker-iltmangel.aspx
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Arbejde med/ved produktionsanlæg, der anvender ek-
splosionsfarlige stoffer og materialer med risiko for 
eksplosion 

 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 

 At identificere hvor og hvornår, der eventuelt forekommer stoffer og materialer, der kan inde-

bære eksplosion 

 At planlægge arbejdet nøje, i forbindelse med forekomst af stoffer og materialer, der indebærer 

eksplosionsfare 

 At isolere i tid og sted for sådanne arbejdsopgaver fra andre opgaver 

 At undersøge om der kan forekomme antændelse af sådanne stoffer og materialer fra ydre var-

mekilder eller gnistgivere. 

 At minimere brug af eksplosionsfarlige stoffer og materialer 

 At sikre processer, teknisk udstyr og beskyttelsesudstyr, som anvendes i forbindelse med ar-

bejdsopgaver, hvor der kan ske eksplosion 

 Sikre at alle planlagte procedurer og foranstaltninger bliver etableret, anvendt rigtigt, kontrolle-

ret og vedligeholdt. 

 Tjek om kravene i ATEX bekendtgørelsen er overholdt 

 Sørg for at der er en beredskabsplan 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

56. Fysisk eksplosion 
57. Kemisk eksplosion 

At vide hvor og hvornår der anvendes eksplosions 
farlige stoffer og materialer 
At undgå mulighed for varme eller gnistpåvirkning 
nær eksplosionsfarlige stoffer og materialer 
At opbevare eksplosionsfarlige stoffer og materialer 
på et aflåst og sikret måde 
At medarbejderne har viden om brug af eksplosi-
onsfarlige stoffer og materialer  
At medarbejderne har det nødvendige beskyttelses-
udstyr 
At områder hvor der arbejdes med eksplosionsfar-
lige stoffer afgrænses og isoleres fra andre opgaver 
At sikre processer, teknisk udstyr mv så eksplosions-
faren minimeres 
At sikre beskyttelse af de ansatte, hvis der sker en 
eksplosion 
At sikre der er et beredskab med kompetence ved 
en eventuel eksplosion 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/c-0-9 arbejde-i-eksplosiv-
atmosfaere.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorels
er/B/Bygge-og-anlae 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorels
er/A/RLOIA-Arbejde-pa-gasfyldte-ledninger-
163.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-
vejledninger/O/B-4-11-Opstilling-og-
opstillingskontrol-trykbaerende-udstyr.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-
vejledninger/A/C-0-9-Arbejde-i-eksplosiv-
atmosfaere.aspxp  

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorels
er/I/Indretning-mv-af-materiel-og-
sikringssystemer-eksplosiv-atmosfaere/ATEX-
2016.aspx 
 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-9%20arbejde-i-eksplosiv-atmosfaere.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-9%20arbejde-i-eksplosiv-atmosfaere.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-9%20arbejde-i-eksplosiv-atmosfaere.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/B/Bygge-og-anlae
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/B/Bygge-og-anlae
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/A/RLOIA-Arbejde-pa-gasfyldte-ledninger-163.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/A/RLOIA-Arbejde-pa-gasfyldte-ledninger-163.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/A/RLOIA-Arbejde-pa-gasfyldte-ledninger-163.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/O/B-4-11-Opstilling-og-opstillingskontrol-trykbaerende-udstyr.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/O/B-4-11-Opstilling-og-opstillingskontrol-trykbaerende-udstyr.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/O/B-4-11-Opstilling-og-opstillingskontrol-trykbaerende-udstyr.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/A/C-0-9-Arbejde-i-eksplosiv-atmosfaere.aspxp
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/A/C-0-9-Arbejde-i-eksplosiv-atmosfaere.aspxp
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/At-vejledninger/A/C-0-9-Arbejde-i-eksplosiv-atmosfaere.aspxp
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/I/Indretning-mv-af-materiel-og-sikringssystemer-eksplosiv-atmosfaere/ATEX-2016.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/I/Indretning-mv-af-materiel-og-sikringssystemer-eksplosiv-atmosfaere/ATEX-2016.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/I/Indretning-mv-af-materiel-og-sikringssystemer-eksplosiv-atmosfaere/ATEX-2016.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/Bekendtgorelser/I/Indretning-mv-af-materiel-og-sikringssystemer-eksplosiv-atmosfaere/ATEX-2016.aspx
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SUNDHED OG RISICI FOR LANGSIGTEDE FYSISK NEDSLIDNING 

OG HELBREDSSKADER 
De følgende risici dækker over helbredsmæssige påvirkninger, der har en fysisk nedslidende eller 

sygdomsfremkaldende virkning, når mennesker udsættes for påvirkningerne over længere tid. Det er 

altså den langsigtede, nedslidende påvirkning, der skal minimeres.  

Forebyggelseselementerne er i prioriteret rækkefølge:  

Generelle forebyggelsesprincipper, jf. artikel 6, stk. 2 i Rådets direktiv 89/391/EØF om iværksættelse 

af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet.  

 Eliminer risici. 

 Evaluering af risici, som ikke kan elimineres. 

 Bekæmpelse af risici ved kilden. 

 Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så vidt angår udformningen af arbejdspladsen 

samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, i særdeleshed med henblik på at 

begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkningerne af sådant 

arbejde på helbredet. 

 Hensyntagen til den tekniske udvikling. 

 Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt, substitution. 

 Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken 

forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, sociale relationer og 

påvirkninger fra faktorer i arbejdsmiljøet. 

 Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel be-

skyttelse. 

 Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne. 
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Ensidigt belastende eller gentaget arbejde 
 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 

 At meget ensartede opgaver effektiviseres ved levering af færdige / præfabrikerede løsninger 

 At meget ensartede opgaver vil kunne udføres i gode arbejdsstillinger eller ved udbygget brug af 

tekniske hjælpemidler 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

58. Ensidig, gentaget ar-
bejde (EGA) 

59. Statisk holde- og bæ-
rearbejde 

60. Arbejde i fastlåste stil-
linger 

61. Monotont overvåg-
ningsarbejde 

62. Opmærksomheds-, 
koncentrations-, syn- 
og høre krævende ar-
bejde 

Minimering af belastningerne 
Skabe variation i arbejde ved fx jobrotation 
Sikre gode tekniske hjælpemidler 
Sikre gode arbejdsstillinger 
Sikre pauser og jobskifte 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-
skeletbesvaer/ensidigt-belastende-arbejde.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/e/d-3-2-ensidigt-belast-og-ensid-
gentaget-arbejde.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-
skeletbesvaer/ensidigt-gentaget-arbejde.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/e/d-3-2-ensidigt-belast-og-ensid-
gentaget-arbejde.aspx 
 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-skeletbesvaer/ensidigt-belastende-arbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-skeletbesvaer/ensidigt-belastende-arbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/e/d-3-2-ensidigt-belast-og-ensid-gentaget-arbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/e/d-3-2-ensidigt-belast-og-ensid-gentaget-arbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/e/d-3-2-ensidigt-belast-og-ensid-gentaget-arbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-skeletbesvaer/ensidigt-gentaget-arbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-skeletbesvaer/ensidigt-gentaget-arbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/e/d-3-2-ensidigt-belast-og-ensid-gentaget-arbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/e/d-3-2-ensidigt-belast-og-ensid-gentaget-arbejde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/e/d-3-2-ensidigt-belast-og-ensid-gentaget-arbejde.aspx
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Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger 
 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 

 At meget belastende opgaver effektiviseres ved levering af færdige / præfabrikerede løsninger 

 At arbejdet kan udføres i gode arbejdsstillinger 

 At opgaver med arbejde, der kræver løft af arme over hovedhøjde minimeres 

 At opgaver med arbejde, der kræver liggende eller knæliggende arbejdsposition minimeres 

 At der er plads til de udførende til at udføre deres arbejde  

 At der kan anvendes gode tekniske hjælpemidler til at lette arbejdet. 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

63. Foroverbøjede ar-
bejdsstillinger 

64. Vrid af kroppen 
65. Liggende arbejde 
66. Arme løftet over skul-

der 
67. Arbejde på hug eller 

knæ 

God plads til arbejdsopgavernes udførelse 
Minimer opgaver, der skal udføres med arme over ho-
vedhøjde 
Minimer opgaver, der skal udføres knæliggende eller 
lavere 
Tekniske hjælpemidler skal kunne anvendes 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-
skeletbesvaer/arbejdsstillinger-og-bevaegelser.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/v/4-05-3-vurdering-af-
arbejdsstillinger.aspx 
 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-skeletbesvaer/arbejdsstillinger-og-bevaegelser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-skeletbesvaer/arbejdsstillinger-og-bevaegelser.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/4-05-3-vurdering-af-arbejdsstillinger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/4-05-3-vurdering-af-arbejdsstillinger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/4-05-3-vurdering-af-arbejdsstillinger.aspx
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Løft, træk og skub 
 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 

 At minimere tunge løft.  

 At sikre adgang til gode tekniske hjælpemidler 

 At sikre materialer og materiel leveres på stedet og til tiden hvor det skal anvendes 

 At færdsels og arbejdsarealer er jævne, renholdte og uden forhindringer 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

68. Løft tæt på kroppen 
69. Løft i underarms-

længde 
70. Løft væk fra kroppen  
71. (3/4 armslængde) 
72. Løft over skulder/løf-

tede arme 
73. Løft med vrid/ bøjning 

af ryggen 
74. Bæring 
75. Træk-skub 

Minimer tunge løft 
Tekniske hjælpemidler skal kunne anvendes 
Materialer skal leveres i tid og sted hvor de skal an-
vendes 
Arbejdsområderne skal være tilgængelige for trans-
port, færden 
Gulve og overflader skal være rene og uden ujævnhe-
der 
 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-
skeletbesvaer/loeft-traek-skub.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/f/d-3-3-forflytning-loft-af-
personer.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/in
terne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-
interne-instrukser-mv/muskel-og-
skeletbesvaer/2010-vurdering-af-tunge-loeft.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/d-3-4-arbejdsrelateret-muskel-og-
skeletbesvaer.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
m/rloia-manuel-handtering-1164-.aspx 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-skeletbesvaer/loeft-traek-skub.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/muskel-og-skeletbesvaer/loeft-traek-skub.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/d-3-3-forflytning-loft-af-personer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/d-3-3-forflytning-loft-af-personer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/d-3-3-forflytning-loft-af-personer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/muskel-og-skeletbesvaer/2010-vurdering-af-tunge-loeft.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/muskel-og-skeletbesvaer/2010-vurdering-af-tunge-loeft.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/muskel-og-skeletbesvaer/2010-vurdering-af-tunge-loeft.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/muskel-og-skeletbesvaer/2010-vurdering-af-tunge-loeft.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/d-3-4-arbejdsrelateret-muskel-og-skeletbesvaer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/d-3-4-arbejdsrelateret-muskel-og-skeletbesvaer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/d-3-4-arbejdsrelateret-muskel-og-skeletbesvaer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/m/rloia-manuel-handtering-1164-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/m/rloia-manuel-handtering-1164-.aspx
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Kemiske påvirkninger 
 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 

 At de anvendte produkter ikke er helbredsskadende. 

 At man søger at substituere til det mindst farlige produkt. 

 At tilrettelæggelsen af arbejde med helbredsskadende produkter sker ud fra et sikkerhedsmæs-

sigt hensyn 

 At der tages hensyn i tidsplanen til at adskille opgaver ved brug af helbredsskadende kemikalier 

eller produkter fra andre opgaver 

 At de farlige kemikalier eller produkter opbevares og anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt 

 At affald der indeholder farlige kemikalier eller produkter behandles sikkerhedsmæssigt forsvar-

ligt 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

76. Organiske opløsnings-
midler  

77. Maling  
78. Imprægneret træ 
79. Formolier 
80. Epoxy og   isocyanat  
81. Asfalt/bitumen 
82. Asbest 
83. Bly 
84. Mineraluld 
85. PCB 
86. Forurenet jord 
87. Biologiske  påvirknin-

ger  
88. Særligt uhygiejniske 

forhold 
89. Krom 
90. Andet 

At begrænse bruge af helbredsskadende kemikalier 
At planlægge arbejde med helbredsskadende kemi-
kalier 
At adskille opgaver med helbredsskadende kemika-
lier i tid og sted fra andre opgaver 
At opbevare og fjerne helbredsskadende kemikalier 
sikkert 
At informere tydeligt hvor helbredsskadende kemi-
kalier anvendes 
At sikre nødvendigt sikkerhedsudstyr anvendes 
At sikre kompetencer hos de der skal udføre opgaver 
med helbredsskadende kemikalier 
At sikre der er arbejdsplads brugsanvisninger på de 
produkter, som kan være helbredsskadende for 
mennesker 
 

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-
kemi/reach-registrering-vurdering-og-
godkendelse-af-kemikalier.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/c-0-11-arbpladsbrugsanv-for-stof-
og-mat.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-
stov/kraeftfremkaldende-stoffer-og-
materialer.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser
/a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser
/g/sam-graensevaerdier-for-stoffer-og-
materialer.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser
/f/sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-
stov/luftvejsbelastninger.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/g/c-0-1-graensevaerdi-for-stoffer-og-
mat.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-
stov/hudbelastninger.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/e/c-0-7-epoxyharpikser-og-
isocyanater.aspx 

http://edit.arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-
stov/hjerne-og-nerveskadende-stoffer-og-
materialer.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-
kemi/asbest.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-
kemi/pcb-i-arbejdsmiljoet.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-
kemi/containertoemning-og-sundhedsfarlig-
gas.aspx 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/reach-registrering-vurdering-og-godkendelse-af-kemikalier.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/reach-registrering-vurdering-og-godkendelse-af-kemikalier.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/reach-registrering-vurdering-og-godkendelse-af-kemikalier.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-11-arbpladsbrugsanv-for-stof-og-mat.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-11-arbpladsbrugsanv-for-stof-og-mat.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-11-arbpladsbrugsanv-for-stof-og-mat.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-stov/kraeftfremkaldende-stoffer-og-materialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-stov/kraeftfremkaldende-stoffer-og-materialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-stov/kraeftfremkaldende-stoffer-og-materialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejde-med-stoffer-og-materialer-29.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/g/sam-graensevaerdier-for-stoffer-og-materialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/g/sam-graensevaerdier-for-stoffer-og-materialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/g/sam-graensevaerdier-for-stoffer-og-materialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-foranstaltninger-kraeftrisiko-908.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-stov/luftvejsbelastninger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-stov/luftvejsbelastninger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1-graensevaerdi-for-stoffer-og-mat.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1-graensevaerdi-for-stoffer-og-mat.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1-graensevaerdi-for-stoffer-og-mat.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-stov/hudbelastninger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-stov/hudbelastninger.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/e/c-0-7-epoxyharpikser-og-isocyanater.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/e/c-0-7-epoxyharpikser-og-isocyanater.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/e/c-0-7-epoxyharpikser-og-isocyanater.aspx
http://edit.arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-stov/hjerne-og-nerveskadende-stoffer-og-materialer.aspx
http://edit.arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-stov/hjerne-og-nerveskadende-stoffer-og-materialer.aspx
http://edit.arbejdstilsynet.dk/da/regler/kemi-og-stov/hjerne-og-nerveskadende-stoffer-og-materialer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/asbest.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/asbest.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/pcb-i-arbejdsmiljoet.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/pcb-i-arbejdsmiljoet.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/containertoemning-og-sundhedsfarlig-gas.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/containertoemning-og-sundhedsfarlig-gas.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-kemi/containertoemning-og-sundhedsfarlig-gas.aspx
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Støv 
 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 

 At støvende arbejde minimeres 

 At man undgår at skulle bore ud i støvgivende materialer, fx gennem krav om indstøbte insirts, 

gennemføringer.  

 At der er tid og mulighed for at fjerne eventuelt støv på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde 

 At færdselsvejende udformes så de ikke støver uforholdsmæssigt fx i sommerperioden 

 At opgaver med særlig støvende funktioner adskilles i tid og sted fra andre funktioner 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

91. Støvholdige materia-
ler 

92. Støvskabende proces-
ser 

93. Fra udeområder fx 
færdselsveje og om-
kringliggende arealer 

 

Minimer støvende arbejde 
Isoler støvende arbejde i tid og sted fra andre opgaver 
Udsugning og ventilation ved processen 
Rengøring med støvsuger eller bind støvet med vand 
Minimer støv fra færdselsveje og opbevaring af stø-
vende materialer 
Afskærm støvende processer, så støvet ikke kan brede 
sig 

http://arbejdstilsynet.dk/da/Brancher/2008-Bygge-
og-anlaeg/2008-wwwmureratdk/De-vigtigste-
regler/Kemi-og-stov.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/Brancher/2008-Bygge-
og-anlaeg/Bygge-og-anlaegsbranchen/Kemi-og-
stov.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/Brancher/2008-Bygge-
og-anlaeg/2008-wwwmalerdk/De-vigtigste-
regler/Kemi-og-stov-.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/kemi-og-
stov.aspx 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/Brancher/2008-Bygge-og-anlaeg/2008-wwwmureratdk/De-vigtigste-regler/Kemi-og-stov.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/Brancher/2008-Bygge-og-anlaeg/2008-wwwmureratdk/De-vigtigste-regler/Kemi-og-stov.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/Brancher/2008-Bygge-og-anlaeg/2008-wwwmureratdk/De-vigtigste-regler/Kemi-og-stov.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/Brancher/2008-Bygge-og-anlaeg/Bygge-og-anlaegsbranchen/Kemi-og-stov.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/Brancher/2008-Bygge-og-anlaeg/Bygge-og-anlaegsbranchen/Kemi-og-stov.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/Brancher/2008-Bygge-og-anlaeg/Bygge-og-anlaegsbranchen/Kemi-og-stov.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/Brancher/2008-Bygge-og-anlaeg/2008-wwwmalerdk/De-vigtigste-regler/Kemi-og-stov-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/Brancher/2008-Bygge-og-anlaeg/2008-wwwmalerdk/De-vigtigste-regler/Kemi-og-stov-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/Brancher/2008-Bygge-og-anlaeg/2008-wwwmalerdk/De-vigtigste-regler/Kemi-og-stov-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/kemi-og-stov.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/REGLER/kemi-og-stov.aspx
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Vibrationer 
 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 

 At opgaver, hvor der skal bruges borende, vibrerende værktøj, minimeres 

 At der stilles krav til de udførende om at anvende nye vibrationsdæmpende værktøj og maskinel. 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

94. Helkrops-vibrationer 
95. Hånd-arm     vibratio-

ner 

Minimering af opgaver, hvor der skal anvendes vibre-
rende værktøj 
Anvendelse af vibrationsdæmpende værktøj 
Afgræns i tid og sted hvor der skal anvendes vibre-
rende maskinel og værktøjer 
Begræns tidsforbruget hvor der skal arbejdes med vi-
brerende maskinel og værktøjer  

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-
vibrationer.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/h/d-6-2-haand-arm-vibrationer.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
b/beskyttelse-udsaettelse-vibrationer-682.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/h/d-6-7-helkropsvibrationer.aspx 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-vibrationer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-vibrationer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/h/d-6-2-haand-arm-vibrationer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/h/d-6-2-haand-arm-vibrationer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/beskyttelse-udsaettelse-vibrationer-682.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/beskyttelse-udsaettelse-vibrationer-682.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/h/d-6-7-helkropsvibrationer.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/h/d-6-7-helkropsvibrationer.aspx
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Støj 
 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 

 At minimere støjende operationer 

 At der bliver anvendt støjdæmpede værktøjer og maskinel 

 At opgaver med særlig støjende funktioner adskilles i tid og sted fra andre funktioner, eller støj-

dæmpes. 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

96. Støj fra maskiner 
97. Støj fra processer 
98. Støj fra omgivelser 

At støjende opgaver minimeres 
At der anvendes støjdæmpende materiel 
At støjende processer adskilles i tid og sted fra andre 
opgaver 
At arbejde med støjende opgaver begrænses i tid 
At der anvendes personlig beskyttelse 
 
 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/stoj/horeskadend
e-stoj.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/s/d-6-1-stoj.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
b/beskyttelse-udsaettelse-stoj-63.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/s/d-6-4-stojkrav-til-mask-til-brug-i-det-
fri.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/h/d-5-2-horevaern.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-
stoj/stojbelastning.aspx 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/stoj/horeskadende-stoj.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/stoj/horeskadende-stoj.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/d-6-1-stoj.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/d-6-1-stoj.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/beskyttelse-udsaettelse-stoj-63.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/beskyttelse-udsaettelse-stoj-63.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/d-6-4-stojkrav-til-mask-til-brug-i-det-fri.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/d-6-4-stojkrav-til-mask-til-brug-i-det-fri.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/d-6-4-stojkrav-til-mask-til-brug-i-det-fri.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/h/d-5-2-horevaern.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/h/d-5-2-horevaern.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-stoj/stojbelastning.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-stoj/stojbelastning.aspx
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Vejr, varme, kulde, vind, vand 
 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 

 At klimatiske påvirkninger minimeres. 

 At der etableres inddækning, afskærmninger, opvarmning og andre vinterforanstaltninger. 

 At der etableres lukkede faciliteter til værkstedsarbejde på byggepladsen. 

 At der skabes gode opholdsfaciliteter. 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

99. Varme (sommer) 
100. Kulde (Vinter) 
101. Blæst 
102. Regn 

At beskytte mennesker mod vind og vejr 
At anvendes beskyttende beklædning 
At begrænse arbejdstid under ekstreme vejrforhold 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/i/a-1-2-indeklima.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/v/d-2-11-vinterinddaekning.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/v/1-03-1-velfaerdsforanstaltninger-
ved-skiftende-arbejdssteder.aspx 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/i/a-1-2-indeklima.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/i/a-1-2-indeklima.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/d-2-11-vinterinddaekning.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/d-2-11-vinterinddaekning.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/1-03-1-velfaerdsforanstaltninger-ved-skiftende-arbejdssteder.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/1-03-1-velfaerdsforanstaltninger-ved-skiftende-arbejdssteder.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/1-03-1-velfaerdsforanstaltninger-ved-skiftende-arbejdssteder.aspx
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Varme, kolde processer 
 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 

 At processer, der er særligt varme (kolde) minimeres 

 At der tages hensyn til tidspunkt på året / dagen, hvor varme (kolde) processer udføres 

 At særlig varme (kolde) processer udføres adskilt fra andre opgaver i tid og sted 

 At der stilles krav til udstyr, beskyttelse og tilrettelæggelse af sådanne opgaver 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

103. Varme processer 
104. Kolde processer 

At minimere arbejde nær varme eller kolde processer 
Adskil de varme/kolde processer i tid og sted fra an-
dre opgaver 
At tilrettelægge opgaver med varme/kolde processer 
så helbredsskadende virkning minimeres 
At anvende personlig beskyttelse 
 

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-varme-og-
kulde.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/staerk-varme-
eller-kulde/arbejde-i-staerk-varme-og-kulde.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/a/a-1-3-arbejde-i-staerk-varme-og-
kulde.aspx 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-varme-og-kulde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-varme-og-kulde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/staerk-varme-eller-kulde/arbejde-i-staerk-varme-og-kulde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/staerk-varme-eller-kulde/arbejde-i-staerk-varme-og-kulde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/a-1-3-arbejde-i-staerk-varme-og-kulde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/a-1-3-arbejde-i-staerk-varme-og-kulde.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/a-1-3-arbejde-i-staerk-varme-og-kulde.aspx
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Arbejdsforhold i øvrigt 
 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 

 At minimere skadelige påvirkninger 

 At substituere til mindre farlige funktioner 

 At adskille særlige opgaver, der indeholder risici, fra andre opgaver i tid og sted 

 At sørge for en god planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet. 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

105. Ioniserende stråling 
106. Arbejde under tryk 
107. Statisk elektricitet 
108. Arbejde med laser 

At minimere arbejde nær ioniserende stråling mv 
Adskil de processer med ioniserende stråling mv i tid 
og sted fra andre opgaver 
At tilrettelægge opgaver og processer med ionise-
rende stråling mv så helbredsskadende virkning mini-
meres 
At anvende personlig beskyttelse 
 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/i/d-7-3-ioniserende-straling.aspx 

 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/i/d-7-3-ioniserende-straling.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/i/d-7-3-ioniserende-straling.aspx
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DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 
De følgende risici dækker over psykiske påvirkninger, der har en psykisk nedslidende eller sygdoms-

fremkaldende virkning, når mennesker udsættes for påvirkningerne over længere tid. Men det hand-

ler også om, hvordan man får skabt det gode arbejdsmiljø, hvor samarbejde, gensidig tillid, trovær-

dighed og gensidig respekt er væsentlige elementer. 

Det psykiske arbejdsmiljø dækker over både at undgå sygdomsfremkaldende påvirkninger, som det 

gælder om, at skabe grundlag for at mennesker trives og er i stand til at udføre et godt og menings-

fuldt arbejde. 
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Arbejdsbetinget stress 
 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 

 At der er tid til at arbejdet kan udføres i en sikkerhedsmæssig tilpas hastighed 

 At de udførende er i stand til at udføre arbejdet på en kvalitativ måde 

 At der er en god kommunikation og planlægning af arbejdet 

 At medarbejderne bliver hørt når de har forslag til arbejdets udførelse 

 At der skabes tryghed og respekt om den enkeltes arbejde 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

109. Tidsbetinget pres – 
herunder arbejds-
tempo og arbejds-
mængde 

110. Utryghed ved ar-
bejde i utrygt miljø 

111. Bemanding og kom-
petencer 

112. Medarbejder- 
113.  indflydelse  
114. Samarbejde, kom-

munikation, krav, 
belønning og trivsel 

115. Konfliktløsning 

At tidspresset i arbejdet er så arbejdet kan klares på 
en god og kvalitativ måde 
At der er en god kommunikation om opgaverne mel-
lem ledere og medarbejdere 
At medarbejderne har en indflydelse på eget arbejde 
At der er skabt et godt samarbejde 
At der er en god bemanding på opgaverne 

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-
arbejdsmiljo/stress.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/
a/sam-arbejdets-udforelse-559.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-
arbejdsmiljo/arbejdsbetinget-stress.aspx 
 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-arbejdsmiljo/stress.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-arbejdsmiljo/stress.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejdets-udforelse-559.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejdets-udforelse-559.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-arbejdsmiljo/arbejdsbetinget-stress.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-psykisk-arbejdsmiljo/arbejdsbetinget-stress.aspx
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Mobning, seksuel chikane 
 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 

 At der indbygges en plan for arbejdets gennemførelse 

 At der er styring af samarbejdet og de eventuelle konflikter der måtte opstå 

 At det er en ansvarlig til at sikre alle behandler hinanden med gensidig respekt 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

116. Plan for adfærd/kul-
tur på pladsen 

117. Personalepolitik 

At der er skabt et godt samarbejde 
At organiseringen befordrer gensidig respekt 
At der gribes hårdt ind overfor chikane af enhver art 
 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/psykisk-
arbejdsmiljo/mobning-og-seksuel-chikane.aspx 

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-
vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-
chikane.aspx 
 

  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/psykisk-arbejdsmiljo/mobning-og-seksuel-chikane.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/psykisk-arbejdsmiljo/mobning-og-seksuel-chikane.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-chikane.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-chikane.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/m/d-4-2-mobning-og-seksuel-chikane.aspx
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Traumatiske hændelser 
 

Hvad skal observeres i projekteringen, planlægningen, tilrettelæggelsen 

 At der er et beredskab, der kan håndtere eventuelle krise situationer, herunder ulykker 

 At beredskabet er kendt, synligt, opdateres 

 At der er let adgang til psykisk førstehjælp 

 At der er førstehjælpsudstyr på strategiske steder og som vedligeholdes 

Farekilder Sikkerhedsbarrierer Henvisninger 

118. Beredskabsplan – 
projekt 

119. Ledelsesstrategi – 
virksomhed 

At risikoen for ulykker og nærved ulykker minimeres 
At der er et beredskab, hvis der sker ulykker 
At der er adgang til førstehjælp 
At førstehjælpsudstyret er let tilgængeligt og vedlige-
holdt 
At der er adgang til psykisk førstehjælp 

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-undgaa-
ulykker/Metoder-til-forebyggelse-af-
arbejdsulykker/101-Planlaegning-af-beredskab-.aspx 
 

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-undgaa-ulykker/Metoder-til-forebyggelse-af-arbejdsulykker/101-Planlaegning-af-beredskab-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-undgaa-ulykker/Metoder-til-forebyggelse-af-arbejdsulykker/101-Planlaegning-af-beredskab-.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-undgaa-ulykker/Metoder-til-forebyggelse-af-arbejdsulykker/101-Planlaegning-af-beredskab-.aspx




 

 

 

 

 

Dette er en separat præsentation af proces- og granskningsværktøjet Arbejdsmiljøloggen, 

samt en oversigt over risici i arbejdsmiljøet med henvisninger til love, regler, vejledninger mv 

fra Arbejdstilsynet, begge dele bilag til brug i forbindelse med forskningsprojektet om arbejds-

miljørigtig design- og projektering.  

Arbejdsmiljø på udførelsesstedet påvirkes af beslutninger i design- og projekteringsfasen, og 

arkitekter og ingeniører kan medvirke til øget sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen gennem 

indsigt i arbejdsmiljøets påvirkninger og design og projekterings indvirkning på arbejdsmiljøet 

i udførelsesfasen. Guidernes formål er, at indføre bygherrer, rådgivende arkitekter og ingeni-

ører i hvad, hvornår og hvordan man kan integrere arbejdsmiljøet i projekteringsarbejdet pa-

rallelt med de mange andre hensyn der skal tages. Samtidig kobles indsatsen mod ulykker 

sammen med en samlet kvalitetsstrategi, idet arbejdsulykker sammentænkes med arbejds-

miljø og proceskvalitet. Forskningsprojektet etablerer et projektteam, bestående af såvel ar-

kitekter som rådgivende ingeniører, for at inddrage de projekterende direkte i projektet. 

 

 

 

 

 

 

DTU Management Engineering 

Institut for Systemer, Produktion og Ledelse 

Danmarks Tekniske Universitet 

  

Produktionstorvet 

Bygning 424 

2800 Kongens Lyngby 

Tlf. 45 25 48 00 

  

www. man.dtu.dk 

 

ISBN: 978-87-93130-69-2 




