


BFA Industri (tidligere I-BAR)

Metal og maskinindustriens arbejdsmiljøudvalg: 

Dansk Industri 

CO-industri

Dansk Metal

3F Industri 

Lederne

Danske Maritime  



Program for dagen:

Kl. 12.30 : Præsentation af programmet
Lars Andersen, Lederne

Kl. 12.40 : Status på arbejdsmiljø i industrien
Michael Jørgensen, CO-industri

Kl. 12.50 : Anhugning
Niels Chr. Nielsen, DI 

Kl. 13.20 :  Stiger
Lars Andersen, Lederne

Kl. 13.35 :  Pause



Kl. 13.50 : Handsker
Michael Jørgensen, CO-industri

Kl. 14.10 : Tunge løft
Niels Chr. Nielsen, DI

Kl. 14.30 :  Automation
Lars Andersen, Lederne

Kl. 14.50 :  Afslutning
Michael Jørgensen, CO-industri





2017:

Der er gennemført 3.340 tilsyn

Der er afgivet 5.200 reaktioner 

Ulykker  1.863

Egenindsats  1.354

Kemi 971

MSB 514

Støj 144

Psykisk 70

Rygelov 65



Krav til egenindsats:
De oftest forekommende årsager er:
Mangelfuld APV: 438
Lovpligtige eftersyn: 349
Brugsanvisninger: 240
AMO, årlig arbejdsmiljødrøftelse + suppl.uddannelse: 246

Ulykkesrisici:
De oftest forekommende årsager er:
Sikkerhed ved maskiner, anlæg og trykbærende udstyr: 857
Nedfald af genstande, sammenstyrtning mm: 214
Transport-, løfte- og hejseudstyr: 140
Fald og snublen: 320 



Kemisk og biologisk belastninger:

Primært luftvejsbelastninger (støv): 451

Allergi- og kræftfremkaldende belastninger: 308

MSB:

Løft – Bæring: 379

Skærmarbejde: 50

Arbejdsstilling: 61

Psykisk arbejdsmiljø:

Psykisk førstehjælp (beredskabsplan): 23

Arbejdsmængde, tidspres: 24 



Anmeldte arbejdsulykker 2011-2016

i industrien

Årstal Antal anmeldte  
ulykker

Beskæftigede Incidens
(pr. 10.000

beskæftigede)

2011 6.677 367.955 181

2012 6.374 368.290 173

2013 6.021 359.858 167

2014 6.005 353.370 170

2015 6.295 356.508 177

2016 6.380 360.941 177



Oftest forekommende skadestyper

(Anmeldte 2016)

Forstuvninger 2.062 
Sårskader 1.399

Knoglebrud 821



Oftest forekommende skademåde

(2016)

Fald, stødt mod genstand 1.494

Akut fysisk overbelastning 1.135

Ramt af genstand/person 1.016

Skarp/spids/grov/ru genstand 808



Anhugning



Farligt arbejde

• 2011-2016 anmeldt 700 ulykker med ”kran”.

• 30% ramt af nedfaldene/svingende genstande.

• 20% fik klemt eller mast en kropsdel.

• Ingen lovpligtig anhugger uddannelse.

• Kranfører for kraner over 8 tons / tons meter.

• AMO og virksomheder.



Regler

AT anv. 2.3.0.4

• Anhugger skal være fyldt 18 år. (- udd.).

• Anhugger skal være instrueret i forsvarlig udførsel 
af arbejdet.

AT bek. 1109 

• Hvis anvendelsen af tek. hj. frembyder fare…, skal 
arbejdsgiveren sørge for det kun anvendes af 
personer specielt udpeget hertil, og som har 
modtaget fornødne instruktion og oplæring. 



Anhugger uden uddannelse

AT bek. 1109

• Arbejdsgiverens ansvar at arbejdet kan udføres 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 
=> Specielt udpege, instruktions- og tilsynspligt.

• Medarbejderens ansvar at følge instrukser.

• Læs og følg fabrikanten/leverandørens anvisninger.

• Parterne anbefaler alle der arbejder med anhugning 
bør have kursus i sikker anhugning.



Ageren i kranområde

• Forbudt at gå under en hængende byrde.

• Forbudt at række ind under en byrde.



Ageren i kranområde



• MD 2006/42/EF AT bek. 693/2013 tek. hj.

Maskindirektivet finder anvendelse på:

a) Maskiner
b) Udskifteligt udstyr
c) Sikkerhedskomponenter
d) Hejse- og løftetilbehør
e) Kæder, tove og stropper
f) Aftagelige mekaniske kraftoverføringer
g) Delmaskiner

Maskindirektivet

d) ”Hejse og løftetilbehør”:

Komponent eller udstyr der gør 
det muligt at foretage afhugning 

af byrden, …. 
… markedsføres særskilt. 



Maskindirektivet

• Skilt med fabrikantens CE mærke, som holder i 
produktets levetid.

• Brugsanvisning på brugerlandets sprog.

• EF overensstemmelseserklæring, hvor 
fabrikanten erklærer overholdelse af standarder 
for produktet.

• Gælder også hjemmelavet løftetilbehør!



Mærkning

• WLL / SWL 
WLL = Working Load Limit
SWL = Safe Working Load

• Dato for næste 
eftersyn

• CE mærkning



Eftersyn

AT anv. 2.3.0.4

• Før og efter brug.

• Månedligt eftersyn.

• 12 måneders hovedeftersyn udført af sagkyndig.
Skal dokumenteres på tilbehøret, evt. suppleret med 
farvekode.

AT bek. 1109

• Følg leverandørens anvisninger for eftersyn og 
service.



Farvekoder

• Farvemærkning erstatter IKKE anden dokumentation for 
eftersyn er gennemført. AT 1109 har krav om registrering og 
dokumentation for gennemført eftersyn, f.eks. mærkebrik.

• Kranbranchens farvekode anbefaling



Kæder og kædesling

• Fordele og ulemper

+ Slidstærke
+ Nemme at korte op
+ Skader er synlige

- Dyre i indkøb
- Tunge
- Beskadige byrder de løfter



Kæder og kædesling

• Mærkning



Bløde stropper

• Fordele og ulemper

+ Billige i indkøb
+ Lav egenvægt
+ Skånsom ved byrden
+ Nemme at håndtere 

- Følsomme for skarpe kanter
- Sårbare
- Vanskeligt at se defekter
- Tåler ikke ild eller gnister



Wire

• Fordele og ulemper

+ Fleksibilitet lidt som strop og
kædens slidstyrke

+ Tåler gnister og varme

- Tunge
- Kan beskadiges (som strop) ved

over en kant



Plus meget mere..

• Sjækel

• Pladeklo

• Rørkløer

• Generelt

• Metoder

• Meget mere..

• Opsummering med gode råd



Sikker brug af stiger



Hvorfor?



Hvorfor?

• Mange bruger stiger forkert

• Stiger er skyld i mange alvorlige faldulykker 

• Ulykker med stiger kan forebygges 



Indhold

• Hvilken stige hvornår?
– Hvad er kortere, let arbejde?
– Stige eller arbejdsplatform?

• Indkøb og vedligehold
– Køb de rigtige stiger
– Mærkning og dokumentation
– Undgå komplicerede stiger
– Få stigen kontrolleret af sagkyndig
– Eftersyn hver 12. måned

• Opsætning og brug



Hvilken stige hvornår? 

• Kortere let arbejde

– 30 min og 1/3 af arbejdsdagen

• Anlægsstige, fritstående eller arbejdsplatform



Indkøb og vedligehold   

• Køb de rigtige stiger
– Højde

– Type af arbejde

– Transport

– Undgå komplicerede stiger

• Køb tilbehør 

• Køb det rigtige antal

• Køb kun stiger mærket med EN 131

• Dansk brugsanvisning – brug den!



Kontrol og eftersyn   

• Kontrol
– Alle stiger skal kunne tåle 150 kg

– Trin skal være solide

– Vanger skal være lige og stigen må ikke vippe

– Dobbeltstiger skal holdes sammen af kæder eller lignende 

– Afstand for oven

• Eftersyn
– Efter leverandørens anvisning, dog mindst hver 12. måned

– Sagkyndig person

– Dokumentation for eftersyn



Opsætning og brug 

• Tag udgangspunkt i brugsanvisning

• Kontrollér stigen

• Sørg for at stigen står stabilt

• Kontrollér hældning



Opsætning og brug 

• Front mod trinene

• En hånd fri

• Undgå tunge byrder

• Undgå kraftfuldt arbejde

• Kontrollér arbejdshøjde

• Fastgørelse

• Fodmand?



Opsamling

• Brug godkendte stiger uden fejl og mangler

• Stil stiger på et plant og bæredygtigt underlag

• Arbejd kun på stiger i korte perioder 

• Arbejd med let håndværktøj, der kan betjenes 
med én hånd.

• Brug ikke stiger i over 5 meters højde

• Hav altid en hånd til stigen og en til opgaven



PAUSE til kl. 13.50

Kaffe/te og kage

Husk at tage materialer ☺





Hvad indeholder vejledningen

Lovkrav

Handsketyper

Kortlægning af behov

Valg og indkøb

Anvendelse

Bortskaffelse



Lovkrav
Stoffer og materialer



Lovkrav
Stoffer og materialer

Kemisk APV

processer og arbejdsgange

Særlige krav

F.eks. epoxy og isocyanater



Handsketyper
Handsker er engangshandsker!

Modstandsevne

Tykkelse, Modstandsdygtighed, Temperatur

Materialer

Producentoplysninger

Gennembrudstid er vejledende



Kortlægning af behov

Inddrag medarbejdere – erfaring

Inddrag ledere – ansvar (og økonomi)

Inddrag evt. leverandører og rådgivere

Kombinér med Kemisk APV.



Valg og indkøb
Definere krav

- erfaring, netværk, branche eller rådgiver

Tjek leverandørhjemmesider

- typer og tekniske data

Afprøv handsker før aftale

CE-mærkede



Anvendelse
”Bokse” på side 14 og 15 med huskeregler

Information om brug af handsker

- tavlemøder, morgenmøder, plakater mm.

Opbevaring

Hvis der opstår problemer ved brug

- information om hvad man gør



Bortskaffelse

Let at skille sig af med

- rengøre hænder

Krav

- kemikalier

Procedurer

- hvem gør hvad

- placering/mærkning af affaldsbeholdere



Tunge løft – Gode løsninger



Typisk tunge løft?

• Emner ”til” og ”fra”:
- maskiner.
- mellem maskiner.

• Håndtering af:
- tunge værktøjer/materialer.
- ved arbejds- og pakke borde.
- lager.



Eksempel



Eksempel



Typisk tunge løft?



Hvordan virker det?



Derfor kan man det her..



Typisk tunge løft?



Typiske kraner

• Monorail

• Søjlesvingkran

• Søjleknækarm

• Traverskran



Eksempel



Inspiration

• Brug søgemaskiner på nettet.

• Få testet løsningen.

• Se hvad andre har gjort.

• Udnyt leverandørerne, til alles bedste.



Automation og bedre arbejdsmiljø





Formål

• Fordele og ulemper for arbejdsmiljøet

• Hvor er det bedst at sætte ind?

• Hvordan gribes det an?



Indhold

• Hvad er automation? 
• Fordele og ulemper for PKA
• Hvor det er bedst at sætte ind
• Hvordan  det gribes an
• Afhjælpe problemer med automation
• Erfaringer fra fem virksomheder

– Andresen Towers A/S
– Carlsberg Danmark A/S
– Arla Foods amba Birkum Ost
– Rolfsted Vinduer
– Odense Marcipan A/S



Automation   

Hvad er automation?



Automation   

Tekniske tiltag der fjerner manuel håndtering



Automatisering  - en vej til bedre PKA 

• Fordele ved automatisering:

– Bedre Arbejdsmiljø

• Ergonomisk og kemisk arbejdsmiljø

• Færre ulykkesrisici

• Bedre psykisk arbejdsmiljø

– Øget produktivitet og kapacitet

– Bedre kvalitet

– Lavere energiforbrug

– Større jobsikkerhed



Automatisering  - en vej til bedre PKA 

• Ulemper ved automatisering

– Jobs forsvinder

– Øget overvågningsarbejde

– Mere social isolation

– Mindre fleksibilitet i produktionen



Automatisering  eller ej? 

Idéfasen:

• Kortlægning og  analyse af det eksisterende

• Dialog med ledelse, medarbejdere og 
samarbejdspartnere

• Søg råd og hjælp



Den gode proces ved automatisering

Idé
Afklaring

Uddannelse
Bestilling
Kontrakt

Fremstilling
Installation
Indkøring

Drift
Evaluering



Automatisering og arbejdsmiljø 

Brug jeres APV



Andre nyttige vejledninger





Elektroniske medier





Andet nyttigt viden





Andet nyttigt viden

www.amr.dk eller www.arbejdsmiljoviden.dk

http://www.amr.dk/


Andet nyttigt viden



Andet nyttigt viden



Andet nyttigt viden



Min side

http://www.i-bar.dk/min-side


Arbejdsmiljøprisen 2018

Arbejdsmiljørådet uddeler hvert år priser til 
virksomheder som har gjort en særlig indsats –
og nået resultater – på arbejdsmiljøområderne

MSB, Ulykker, psykisk arbejdsmiljø og 
forandring/ny teknologi.

Skal din virksomhed have prisen i år?

Sidste frist for tilmelding 15. februar.

https://www.arbejdsmiljoeprisen.dk/

https://www.arbejdsmiljoeprisen.dk/


• Materialer kan bestilles gennem 
organisationerne, hvis medlem.

• Alle materialer kan downloades fra bfa-i.dk

• Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.bfa-i.dk

• ”Synes om” os på Facebook, så får I direkte og 
hurtigt besked om nyt fra BFA Industri.

http://www.bfa-i.dk/


Tak for denne gang.

Håber at se mange af jer igen næste år.

Reserver ugerne 4 – 5 – 6.

Husk at aflevere spørgeskemaet.

Kør forsigtigt og kom godt hjem


