


BFA Industri 

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. 12.35 : Status på arbejdsmiljø i industrien
Niels Chr. Nielsen, DI 

Kl. 12.45 : Sikker brug af knive/Løfteteknik
Michael Jørgensen, CO-industri

Kl. 13.00 :  Køb af maskiner og anlæg
Lars Andersen, Lederne

Kl. 13.20 :  Pause



Kl. 13.45 : Styr på kemien med REACH
Michael Jørgensen, CO-industri

Kl. 14.05 : Lovpligtige eftersyn
Niels Chr. Nielsen, DI

Kl. 14.25 :  Indretning og brug af servicevogne
Lars Andersen, Lederne

Kl. 14.45 :  Afslutning
Michael Jørgensen, CO-industri





Hvad mener Arbejdstilsynet med en ”ulykke”?

”Anmeldepligtige ulykker med mere end en dags fravær”.
”Arbejdsulykker der sker i luften, til vands eller på boreplatforme 
indgår ikke i opgørelsen”.

Kilde : https://amid.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/ulykkesbarometer/



Ulykker:

Kilde : https://amid.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/tilsyn-i-tal/ 
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Ulykkes – skadens følger, BFA-Industri:

Kilde : https://amid.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/arbejdsulykker-i-tal/ 

Ca. 55%



Ulykker:

Kilde : https://amid.dk/media/2903/arbejdsulykker-aarsopgoerelse-2012-2017.pdf



Hvad mener Arbejdstilsynet med en ”reaktion”?

”Tilsynsreaktioner er dokumenter af udvalgte typer, f.eks. påbud, 
forbud og vejledninger som er sendt til virksomheder som følge af 
tilsyn”.
”Tilsynsreaktioner svarer til arbejdsmiljø problemer, som 
Arbejdstilsynet har konstateret på virksomheder ved tilsyn”.

Kilde : https://amid.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/tilsyn-i-tal/



Arbejdstilsynets reaktioner 2015-2018:

Kilde: https://amid.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/tilsyn-i-tal/
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Hvad er det så Arbejdstilsynet reagerer overfor?

Kilde : https://amid.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/tilsyn-i-tal/ 
BFA-Industri, 2018, hele landet.

Støj : Skadende niveau
Vibrationer : Hånd/arm/helkropsvibrationer
Varme og kulde : Temp. < 0 C eller træk
MSB : EGA, tungeløft etc.
Psykisk : Arbejdspres og resso., mob. og vold
Kemi : Giftig røg/dampe ved svejs., asbest,

formaldehyd, organisk støv.
Indeklima : Kulde/varme/træk, fugt og 

skimmelsvamp, lysforhold.
Ulykkerisici : Sikkerhed v/maskiner, afskærmning,

transport/løft, fald/snublen, 
færdselsveje.

Unge : Sikkerhed for de unge overholdes.
Egenindsats : APV/AMO, AM drøftelse, instruktion,

eftersyn af egne maskiner.
Bygherrer : Mangl. overh. af pligter og a-miljø ans.
Andre : Velfærdsforanstaltninger, toilet, vand,

belysning etc.
Hud : Våde hænder, eksem.
Udenfor a-lov : Rygepolitik, rygeforbud.



Hvor har Arbejdstilsynet flest reaktioner?

Kilde : https://amid.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/tilsyn-i-tal/ 
BFA-Industri, 2018, hele landet.
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Udvikling for de 5 største reaktions områder

Kilde : https://amid.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/analyser-og-publikationer/tilsyn-i-tal/    BFA-Industri 2014 – 2018, hele landet.
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Hvorfor?

9 % af alle ulykker med tekniske hjælpemidler











Forebyggelse af ulykker med knive



1. Risikovurder opgaver med knive



2. Vælg altid bedste forebyggelse



Stanleykniv med keramisk blad



Eksempler

Sikkerhedskniv med delvist skjult blad



Sikkerhedskniv med bøjle



To virksomhedseksempler 

Wavin

Danfoss Power Solutions

Tjekliste









Køb af maskiner og anlæg



Formål

• Gode råd til AMO om køb af maskiner 
• Fra idé til drift
• Nye maskiner og ombygninger
• Hvordan gribes det an?



Ny teknologi  - en vej til bedre PKA 

• Øget produktivitet og kapacitet
• Bedre kvalitet
• Lavere energiforbrug
• Bedre Arbejdsmiljø

– Ergonomisk og kemisk arbejdsmiljø
– Færre ulykkesrisici
– Mindre støj

• Tænk arbejdsmiljø ind fra start



Indhold
• Tænk arbejdsmiljø ind fra start
• Guide til indkøb

– Idé, afklaring og beslutning om investering
– Tidsplan
– Kravspecifikation, valg af leverandør og kontrakt
– Installation, indkøring og drift
– Evaluering
– Tjeklister

• Definitioner og lovkrav



Tænk arbejdsmiljø ind fra start
Arbejdsgruppe til vurdering af fx:
• Pladsforhold og færdselsveje
• Ergonomi
• Ulykker
• Støj og støv
• Nedtagning af gammelt udstyr
• Personlige værnemidler
• Oplæring



Flowdiagram for indkøb



Kravspecifikation



Definitioner og regler
• Hvad er en maskine, delmaskine eller 

sammenbygget maskine ?

• Hvem er fabrikant og leverandør?

• Hvad er deres ansvar?

• Regler for gamle maskiner



Køb af maskiner

Brug jeres APV



Andre nyttige vejledninger



PAUSE til kl. 13.45

Kaffe/te og kage

Husk at tage materialer 





Hvorfor?

Leverandørers oplysningspligt

Komplicerede regler

Hvordan bruges disse oplysninger?



Hvad indeholder vejledningen

• Hjælp til at ”finde” de relevante 
eksponeringsscenarier

• Hjælp til at vurdere om leverandørens 
anvisninger følges

• Hjælp til at dokumentere hvad der er gjort



Sådan kommer I i gang



Kortlægning
• Use Descriptor Systemet (USE)

– Begreber til kategorisering af måder for 
anvendelse

– Kategorier ligger fast
– Bruges af alle leverandører til ES

• Arbejdsprocesser (PROC)
• Branche (SU)
• Ydre miljø (ERC)
• Produkttype – Produktkategori (PC)
• Produkttype – Artikelkategorier (AC)



Valg af eksponeringsscenarie

• Det som passer bedst til jeres 
arbejdsprocesser 



Sammenlign

• Leverandørs beskrivelse af sikker brug
• Jeres sikkerhedsforanstaltninger
• Miljøpåvirkning er ofte beskrevet i særskilt 

afsnit i ES





Yderligere
Afsnit om arbejdsinstruktion og Toolbox talk



Lovpligtige eftersyn



Lovpligtige eftersyn

• Tekniske hjælpemidler, maskiner og værktøjer. 
• Hvad er det der gælder?
• Samleskemaer, hjælp til overblik over typer.

• Håber at bidrage med råd og inspiration til systematisk 
arbejdsmiljøindsats for eftersyn og vedligehold.



Lovgivningen

• Indretning af tekniske hjælpemidler (AT Bekg. 612)

Fabrikanten/producenten/fremstilleren har ansvaret for det 
tekniske hjælpemiddel er indrettet, så det overholder alle relevante 
krav, når det overdrages til brugeren.

• Anvendelse af tekniske hjælpemidler (AT Bekg. 1109)

Brugeren (virksomhed/arbejdsgiver) har ansvaret for det tekniske 
hjælpemiddel overholder alle relevante krav når det anvendes.



Definitioner

• AT Bekg. 612 og 1109:

• §2. Ved tekniske hjælpemidler forstås:

Maskiner, beholdere, apparater, redskaber og enhver anden 
lignende indretning der, anvendes ved forarbejdning af et produkt 
eller til frembringelse af et arbejdsresultat, herunder transport og 
opbevaring, eller tjener til udførsel af en teknisk proces.

Dele til sådanne indretninger, præfabrikerede konstruktioner og 
enhver anden tilvirket genstand, der er beregnet til sammen med 
andre genstande at indgå i en færdig enhed.



Definitioner

Teknisk hjælpemiddel = bred betegnelse der dækker over alle 
genstande, der kan anvendes til forarbejdning eller 
frembringelse af et arbejdsresultat, transport og opbevaring.

Eksempel:
Beholder, hammer, stol, saks, rullebord, clipsemaskine, port, løftebord.

Påvirkninger => Beskadigelse/slid => Farlig situation



Eftersyn

AT Bekg. 1109, § 14:

Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en 
sagkyndig sikres at et teknisk hjælpemiddel holdes i forsvarlig stand… 
Herunder eftersyn før ibrugtagning og efter hver genopstilling.. 
Leverandørens anvisninger skal følges.

Stk.2. Et teknisk hjælpemiddel som udsættes for påvirkninger der kan 
medføre beskadigelser, som kan forårsage farlige situationer, skal 
efterses for at sikre krav, der gælder hjælpemidlets indretning og 
anvendelse, kan overholdes og beskadigelser konstateres og afhjælpes i 
tide.



Eftersyns interval

Et teknisk hjælpemiddel skal efterses så det er i forsvarlig stand.

1. Særregler for det tekniske hjælpemiddel.

2. Leverandørens forskrifter.

3. Fastsættelse af eftersyn via egen risikovurdering, ved egne 
erfaringer omkring brug og slidtage.

4. Eftersyn hver 12 måned ved normale driftsforhold.



Hvem kan? => Sagkyndig
1. Kendskab til redskabets tekniske opbygning og funktion.

2. Nødvendig udd. samt oplæring i service og vedligehold af 
redskabet.

3. Kendskab til redskabets brugsanvisning.

4. Kendskab til AT sikkerhedskrav til redskabet, specielt vedr. 
anmeldelse, prøvebelastning og journal.

5. Kendskab til andre myndigheders krav til redskabet. 

6. Kendskab til krav om autorisation/certificering.



Særlig sagkyndig
1. Kendskab til almene tekniske konstruktions- og beregningsregler.

2. Kendskab til styrke beregninger for bærende konstruktioner.

3. Kendskab til hvilke undersøgelser og afprøvninger, der skal 
gennemføres for det pågældende redskab, herunder udpegning af 
særligt belastede konstruktionsdele.

4. Kendskab til metoder for ikke-destruktive undersøgelser.
Hvis virksomheden gør det selv, skal de havde det fornødne udstyr og 
erfaring til gennemførelse af pågældende undersøgelse.

5. Viden til, på grundlag af undersøgelsesresultatet, at fastsætte 
betingelser for redskabets fortsatte brug.



Samleskemaer

Undtagelser



Gennemgang af forskellige tekniske hjælpemidler



Hvordan gribes det an?

• Overblik

• Hvad I gør selv og hvad eksternt?

• Gør selv => sikrer sagkyndighed!



Beskrivelser

• HUSK!
Sikre mod ibrugtagning 
indtil fejl rettet/udbedret.

• Lås stiger eller elektrisk 
håndværktøj inde.

• Frakoble energi forsyning.
• Destruerer kasserede 

produkter.



Eksempler



Indretning og brug af servicevogne



Formål 

• Under 3500 kg
• Gode råd til AMO om indretning og brug 

– Praktiske løsninger 
– Arbejdsmiljø i og omkring servicebilen
– Sikkerhed





Indhold
• Indkøb af servicevogne
• Indretning af varerummet
• Udstyr
• Indretning af førerkabinen
• Brug af servicevognen
• Tjekliste for indkøb og indretning



Indkøb af servicevogne
• Hvad er Jeres behov?

– Transport af mennesker
– Reservedele
– Materialer
– Værktøj
– Opgaver I og omkring bilen

• Tal sammen - arbejdsgruppe
– Ønskeliste, skitse og kravspecifikation

• Godt for Arbejdsmiljø og økonomi



Indretning af varerummet
• Undgå tunge løft og dårlige arbejdsstillinger
• Forebyg arbejdsulykker
• Plads til det rigtige værktøj og udstyr
• Udgå spildtid og skab professionelt indtryk



Indretning af varerummet
• Store og små servicevogne
• Standard eller tilpassede moduler? 
• Er der flere som skal anvende samme vogn?
• Hvordan skal gulvet indrettes?
• Dobbeltbund?



Indretning af varerummet
• Behov for el-installation: 12V eller 230V?
• Belysning i varerummet: 50 eller 1000 lux?



Udstyr
• Talje eller kran
• Læsserampe
• Ruller ved bagkant
• Filebænk eller skuestik
• Arbejdsborde
• Affald og returgods
• Udstyr på taget
• Husk dokumentation og brugsanvisninger



Førerkabinen
• Hensyn til både arbejdsopgaver og fører



Brug af servicevognen

• SKAT har særlige regler for brug og indretning
• Farligt gods
• Spiseplads



Andre nyttige ting

• Tjekliste for indkøb og indretning
• Andre BFA-vejledninger
• AT´s bekendtgørelser



Andre nyttige ting



Andre nyttige ting



Andre nyttige ting



Andre nyttige ting





Andre nyttige ting



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
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