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Notat fra møde om støv hos Aarsleff, 11/9 
2019 
Elsebeth Jarmbæk fra Arbejdstilsynet indledte med beskrivelse af støvindsatsen i EU-regi. Der er et dansk 
netværk: Focal point, som støtter op om EU-kampagnerne nationalt. I øjeblikket er der kampagne om kemi, 
herunder støv. I dansk regi vil der være mere fokus på kemi fremadrettet. Focal point er glad for, at 
Interessegruppen vil sætte støv på dagsordenen. 

Herefter holdt Anders Kabel med oplæg om støvprojekt i nedriverbranchen forestået af TeamArbejdsliv og 
NFA:  

- Vi har typisk for lidt fokus på almindeligt byggepladsstøv, selv om det kan være kræftfremkaldende 
- Bygningsarbejdere er påvirket af støv i dagligdagen i forbindelse med forskellige arbejdsopgaver, fx 

ved renovering. Det er en dødsårsag, samt giver nedsat livskvalitet efter arbejdslivet 
- Nedriverbranchen har ønske om at skabe mere ordnede forhold og bedre ry, og der er en række 

arbejdsmiljøproblemer, bl.a. udfordring med støvudsættelse 
- Formålet med støvprojektet var at udvikle et værktøj til at forbedre støvindsatsen gennem bl.a. 

sikkerhedskultur 
- Værktøjet består af 7-trins støvplan, audit igennem Safety Observer, samt hvordan man kan 

medtage støv i planlægning og dialog om arbejdet 
- Generelt tog virksomhederne godt imod projektet, men det er svært i praksis at holde fokus på 

støvforebyggelse over tid. Der var god respons blandt nedriverne omkring information om faren 
ved støv 

- Affaldshåndtering ses som en sideopgave, selv om det er her, at støvbelastningen er stor 
- Der er behov for motivation til at afprøve nye løsninger, samt større fokus på hygiejne og 

håndhævelse af brugen af personlige værnemidler 
- Forebyggelse af støv er ikke tilstrækkeligt beskrevet i udbud og bliver derfor ikke en del af tilbud og 

udførelse 
- Der er ofte afsat for lidt tid til nedrivning, og/eller andre entreprenører er på pladsen samtidigt 

Arbejdstilsynet v. Johannes Dethlefsen fortalte om deres tilsynspraksis:  

- Der er primært i oplægget fokus på udsættelse for stoffer angivet i Kræftbekendtgørelsen 
- Alt træstøv er sundhedsskadelig, og der skal være foranstaltninger 
- Kvartsstøv opstår, når man bearbejder næsten alle hårde byggematerialer 
- Forebyggelsesprincipperne kan anvendes til støvforebyggelse, fx eliminering ved brug af 

præfabrikerede elementer, tekniske foranstaltninger, fx vådslibning eller procesudsug. Organisering 
kan arbejdsmiljøkoordinator være inde over, fx afgrænsning af støvende opgaver ift andre arbejder. 
Åndedrætsværn kan være nødvendigt som supplement, men ikke som eneste foranstaltning 

- Der var en række eksempler på strakspåbud om procesudsug 
- Kræftbekæmpelsen skelner ikke mellem, om arbejdet foregår inden- eller udenfor 
- Arbejdstilsynet reagerer over de virksomheder, som er i fællesområdet, i tilsynssituationen, og det 

er ikke nødvendigvis dem, som har produceret støvet i første omgang. PSS konsulteres i forhold til 
ansvar for renhold af fællesområder 
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Jesper Nielsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus) fortalte om erfaringer fra pladserne og viste udstyr 
frem:  

- Bam-bus har haft fokus på støv i mange år og påvirket branchen til at udvikle støvsugere og grej til at 
forebygge og håndtere støv. Der er i dag produkter, som kan løse alle former for støvproblemer. Bam-bus 
har et større udvalg til rådighed, som man kan afprøve før indkøb 

- Der er behov for bedre løbende rengøring på pladsen, så der ikke ophobes støv over tid 
- Kvartsstøv og træstøv som kræftfremkaldende er særligt farligt arbejde, og det skal derfor fremgå af PSS, 

og entreprenøren skal udarbejde en skriftlig vurdering før arbejdet igangsættes. Der vil formentlig blive 
mere fokus på dette fremadrettet. 

- Arbejdsmiljøkoordinatorens afgrænsning er et væsentlig element i støvhåndteringen. Der findes udstyr til 
at sektionere en bygning 

- Støvet skal fjernes så tæt ved kilden som muligt, så procesudsuget skal så tæt på opgaven som muligt 
- Vær opmærksom på teksten under tabellen i Branchevejledning om støv på byggepladsen s. 12 beskriver, 

hvornår der skal bruges H-mærkede støvsugere. Det ville være godt, hvis det stod i skemaet. 
- Fokus bør være på at opnå procesudsug og en støvsuger, som kan filtrere, det vil sige H-mærket 

Herefter havde vi en kort drøftelse af, hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator kan medvirke til 
støvforebyggelse: 

Arbejdsmiljøkoordinator (P): 

- Dialog med projekteringsleder om støv som arbejdsmiljørisiko, fx gennem en tjekliste med typiske 
arbejdsmiljøproblemer  

- Få støvhåndtering ind i arbejdsbeskrivelser 
- Spørge ind til forundersøgelser for fortidens synder, da det får betydning for støvudvikling ved 

miljøsanering 
- Spørge ind til beboere og deres udsættelse for støv, da det kan skabe fokus hos bygherren. 

Derudover overvejelser om genhusning, adgangsveje, brandsikkerhed mm 
- Tidsplanens udformning ift. rækkerfølge og varighed af de enkelte arbejder får betydning for, 

hvordan man kan afgrænse støvende arbejder fra arbejder, samt muligheden for at bruge tekniske 
hjælpemidler 

Arbejdsmiljøkoordinator (B): 

- Støv skal såvidt muligt fjernes ved kilden. Det kan være fokus på sikkerhedsrunderinger 
- Sikre daglig rengøring, fx som en selvstændigt entreprise: Fælles byggepladsentreprenør. Der var 

en drøftelse af, om det gør de enkelte entreprenører dovne ift. at få ryddet op efter sig, men det er 
ikke oplevelsen. Jo mere rent, des mere rydder hver især op. Hvis man ser andre anvende en 
støvsuger, så animerer det til, at man selv bruger én 

- Inddrage de støvproducerende entreprenører, fx på sikkerhedsmøde, rundering eller særskilt 
møde. Sammen kortlægge omfanget og drøfte forslag til håndtering, så der skabes ejerskab 

- Der var god erfaring med at bruge tegninger, fx af støvplanen, som hænges op rundt på pladsen 
- Det blev foreslået, at man indførte påbudsskilt med H-mærket støvsuger på lige fod med 

påbudsskilte for personlige værnemidler. Kunne skabe opmærksomhed 
- Behandle støvproblemer og –løsninger på opstartsmøde 
- Der var en drøftelse af, om målinger af støv er relevante på byggepladsen. Flere havde erfaringer 

for at lade en gipsplade falde, og hvis der hvirvles støv op, så skal det håndteres. Eller anvende 
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sollys eller lygte til at påvise støv. Det er dog ikke det respirable støv, som man kan se. Målinger kan 
anvendes i analyse- og forskningssammenhænge. 

Næste møde 
På de næste møder vil vi få besøg af Jeppe Ajslev og Jeppe Lykke Møller fra Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø, som vil fortælle om projektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering, hvor de har fulgt en 
række arbejdsmiljøkoordinatorer (P) og (B) - se http://nfa.dk/da/nyt/nyheder/2019/succesfuld-
koordinering-af-arbejdsmiljoe-i-byggebranchen. Vi skal drøfte projektets foreløbige resultater og komme 
med input til brugen af projektet. 

Dato: Tirsdag d. 11/12 2019 kl. 13-16 på Sjælland. Hvis vi kan være hos jeres virksomhed, så giv mig gerne 
besked. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


