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Notat fra møde i NCC om støv d. 2/9 2019 
 

Anders Kabel indledte om støvindsatsen i EU-regi, som er en del af et fokus på kemi. Det har været opprio-
riteret siden 2016. EU's arbejdsmiljøagentur har en to-årig kampagne: Styr på kemien. Der er et dansk net-
værk: Focal point, som koordinerer de danske aktiviteter. 

Herefter fortsatte 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 arbejds-

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

hedskultur 
- 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 støvfore-

byggelse 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 udfø-

relse 
- Der er ofte afsat for lidt tid til nedrivning, og/eller andre entreprenører er på pladsen samtidigt 
- Der var en kort drøftelse af, at man kan sætte krav i udbud om en arbejdsmiljøansvarlig hos nedrivervirk-

somheden, at det er en udfordring for arbejdsmiljøkoordinator at finde en tilstrækkeligt niveau af fore-
byggelse, samt at byggeledelse ofte først kommer på pladsen, når nedrivningen er afsluttet 

Arbejdstilsynet v. Tommy Kjær fortalte om deres tilsynspraksis:  

- Der er kommet øget fokus i de sidste par år, herunder også på kræftbekendtgørelsen 
- Det er ofte udfordringen blandt medarbejderne, fx med manglende brug af personlige værnemidler, men 

Arbejdstilsynet reagerer som udgangspunkt over for virksomheden. Det er typisk strakspåbud 
- De tilsynsførende vurderer ud fra støvets indhold, men også koncentration og tidsforbrug. Der tages ud-

gangspunkt i den konkrete situation 
- Ofte er problemet, at man ikke gør rent efter sig, da støvet så hvirvles op og påvirker de næste håndvær-

kere. Støvlaget bygges op over tid 
- Forebyggelsesprincipperne kan anvendes til støvforebyggelse, fx eliminering ved brug af præfabrikerede 

elementer, tekniske foranstaltninger, fx vådslibning eller procesudsug. Organisering kan arbejdsmiljøkoor-
dinator 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 
- En del af den kemiske risikovurdering er også mundtlig instruktion 
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- 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 ren-
hold af fællesområder 

- I PSS skal man have forholdt til afgrænsning af arbejdsprocesser og områder med særlige risici, som er fx 
støvende arbejder 

- Der var en drøftelse af overdragelsesprocedure, når man flytter arbejdsområde, at byggeledelsen er vig-
tigt for at holde niveauet, samt at det er skrevet ind i udbudsmaterialet. Det kan være godt at lade en 
plads falde, så man kan se støvet, der hvirvler op. 

Gunnar Fuglsang fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus) fortalte om erfaringer fra pladserne og viste ud-
styr frem: 

- Oplevelsen er, at når bygherren stiller krav og de projekterende får beskrevet i udbud, at alle skal have 
sug på maskiner og H-mærket støvsuger, så er der et godt udgangspunkt for, at entreprenøren får inve-
steret i det rigtige grej 

- Der kan anvendes kombinationer af løsninger til at fjerne støvet, fx med H-mærket støvsuger, cyklon-
spand, en luftrenser og afkast til det fri 

- 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. 

- Opfordring til arbejdsmiljøkoordinatorerne om at tænke forebyggelse ind i projektet allerede under pro-
jekteringen 

Herefter havde vi en kort drøftelse af, hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator kan medvirke til støvfore-
byggelse.  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) 

- Det er svært at engagere bygherren og projekterende i problematikken 
- Præfabrikerede elementer kan være med til at mindske støvudviklingen 
- Der skal være fokus på rækkefølge og varighed ved projekterendes udarbejdelse af tidsplanen, så stø-

vende arbejder kan afgrænses. Der var dog også en erfaring for, at den oprindelige afgrænsning ikke hol-
der i praksis  

- Jo mere konkret kravene stilles, des bedre, men der blev stillet spørgsmålstegn ved, om projekteringen er 
så detaljeret, at man kan stille detaljerede krav til støvforebyggelse og –håndtering?  

- Det skal tænkes ind i projektet, hvordan man let kan gøre rent, herunder affaldshåndtering og udstyr til 
rengøring. Måske kan bygherren stille støvsugere til rådighed 

- Man kan stille krav i PSS om, at der skal anvendes H-mærkede støvsugere, og krav om renhold, herunder 
hvor ofte og hvordan rengøring i arbejds- og fællesområder skal foregå 

- Der var gode erfaringer med at udarbejde et bilag til PSS med arbejdsprocesser, hvor arbejdsmiljøproble-
mer og specifikke foranstaltninger er angivet. Dette gennemgås desuden på opstartsmødet 

- Der kan stilles krav til arbejdsmiljøledelse hos entreprenøren, så de er gearede på at håndtere arbejds-
miljø. Det skal stå i udbud, men også forventningsafstemmes på opstartsmødet 

- Der var en drøftelse af, at arbejdsmiljøkoordinator (P) generelt får fat i de store arbejdsmiljøproblemer, 
men ikke de mindre. Det er ikke sikkert, at støv bliver håndteret tilstrækkeligt under projekteringen, da 
der ikke er enkle tiltag, som skal til 

Arbejdsmiljøkoordinator (B):  

- Det er svært at engagere håndværkerne i problematikken 
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- På opstartsmødet spørges entreprenøren til, hvilke støvende og støjende aktiviteter de har, og hvordan 
de vil håndtere det. Arbejdsprocesser tales igennem 

- På store byggerier er der gode erfaringer med krav om procesbeskrivelse og –møder før opstart af de en-
kelte kritiske arbejdsprocesser 

- Afgrænsning af arbejdsprocesser skal ske løbende ift. tidsplanændringer mm 
- Støvtiltag skal kontrolleres, fx på sikkerhedsrunderinger 
- Der skal være en konsekvens, hvis der ikke rengøres efter eget arbejde. Det er nødvendigt at håndvær-

kerne ser rengøring som en del af arbejdet. 
- Der var en oplevelse af, at stram styring fra byggeledelsens side faktisk giver god stemning, fordi der er 

klare linjer. Ofte har vi den opfattelse, at det vil give dårlig stemning og dermed arbejdsmiljø. 
- Formanden spiller en central rolle i at prioritere støvforebyggelse og –håndtering. Der er brug for godt 

samspil med byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator (B) 

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-koordine-
ring-af-arbejdsmiljoe-i-byggebranchen. Vi skal drøfte projektets foreløbige resultater og komme med input 
til brugen af projektet. 

Dato: Mandag d. 25/11 2019 kl. 9-12 i Jylland. Hvis vi kan være hos jeres virksomhed, så giv mig gerne be-
sked. 

 


