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Støv og røg på byggepladser, der er omfattet af kræftbekendtgørelsen:

• arbejde som indebærer udsættelse for svejserøg (men IKKE metalstøv)

• arbejde som indebærer udsættelse for træstøv (men IKKE træspåner)

• respirabelt krystallinsk siliciumdioxid, ”kvartsstøv” (men IKKE sand og jord)

Ved nedrivningsarbejde i øvrigt

• asbest, bly, PCB, kviksølv, syntetiske mineralfibre

Sundhedsfarligt støv og røg på byggepladser



Bekendtgørelsens formulering:

• Arbejde som indebærer udsættelse for røg fra metalsvejsning (svejserøg).

• Svejsning og termisk skæring i metal samt slibning i tilknytning hertil. Polering er 
ikke omfattet.

Faren ved svejserøg:

Indånding af svejsrøg indebærer en betydelig fare for at udvikle kronisk bronkitis, 
astma og kræft i luftvejene.

Svejserøg



Bekendtgørelsens formulering:

• Arbejde som indebærer udsættelse for træstøv fra løvtræ.

• Arbejde som indebærer udsættelse for andet træstøv (i praksis nåletræ) i høje koncentrationer 
gennem længere tid.

Faren ved træstøv

Støv fra løvtræ kan forårsage kræft i luftvejene.

Støv fra andet træ er mistænkt for at kunne forårsage kræft i luftvejene.

Høj koncentration: Hurtigtkørende værktøj (rundsave mv.), der danner fint støv

Længere tid: En jævnligt tilbagevendende arbejdsopgave

En del af det sædvanlige arbejde.

Træstøv



Bekendtgørelsens formulering:

Respirabelt krystallinsk siliciumdioxid og støvende materialer med indhold heraf er 
omfattet.

Faren ved respirabelt krystallinsk siliciumdioxid

Respirabelt kvartsstøv kan forårsage kræft i luftvejene (og KOL og stenlunger).

Respirabelt kvartsstøv opstår, ”når man borer, hugger, sliber, skærer eller på anden 
måde bearbejder byggematerialer som f.eks. beton, mørtel, letbeton, mursten, 
cementbølgeplader, tegl og granit”

Respirabelt krystallinsk siliciumdioxid, ”kvartsstøv”

BEARBEJDER 
BYGGEMATERIALER

DER INDEHOLDER SAND



Procesgenereret støv og røg
ARBEJDSOMRÅDER



Forebyggelseshierarki for støv og røg

Elimination

Substitution

Tekniske 
foranstaltninger

Organisering

PPE

Præfabrikerede elementer og materialer

• Vådskæring, klipning
• Procesudsugning

Åndedrætsværn som supplement

Tekniske 
foranstaltninger



Træstøv 1

Konstateret:

Virksomhedens ansatte (tømrere) er ved at totalrenovere en 
lejlighed.

De arbejder med at skære i emner af nåletræ med en 
bordrundsav (se billedet).

Oplyst:

Arbejdet har stået på i en måned.

De ansatte arbejder med at skære i træ som en del af deres 
sædvanlige arbejde.

”Det er da nyt, at træstøv er sundhedsskadeligt.”

Påbud om at anvende procesudsugning



Træstøv 2

Konstateret:

Virksomhedens ansatte arbejder med at tilskære nåletræ til 
rækværk og forskalling på en byggeplads.

De arbejder udendørs ved en bordrundsav under en let 
overdækning.

Der ligger træspåner og træstøv overalt (se billedet)

Oplyst:

Arbejdet har stået på i en et år; der er et år endnu.

De ansatte anvender saven dagligt.

”Arbejdstilsynet har godkendt, at der ikke bruges støvsuger 
udendørs.”

”Træet er vådt.”

”Vi lader kun folk, der ryger, bruge saven.”

Påbud om at anvende procesudsugning



Træstøv 3

Konstateret:

Virksomhedens ansatte arbejder med at tilskære 
gulvbrædder af egefinér.

De anvender en kap-/geringssav, på hvis udsugningsstuds 
der sidder en stofpose (se billedet).

Oplyst:

Arbejdet har stået på i to dage; de er færdige i morgen.

De ansatte arbejder med at lægge gulve som en del af 
deres sædvanlige arbejde.

”Posen må da være tilstrækkelig, den følger jo med saven.”

Påbud om at anvende procesudsugning



Træstøv 4

Konstateret:

Virksomhedens ansatte tilskærer lister af nåletræ i en større 
kontorbygning.

De anvender en kap-/geringssav; der er sluttet en 
støvsuger til den ene af tre udsugningsstudser.

Der ligger støv omkring saven.

Der er ikke nogen 3-punkts-adaptor til rådighed.

Oplyst:

Arbejdet har stået på i nogle måneder; de er halvvejs.

De ansatte arbejder med at skære i træ som en del af deres 
sædvanlige arbejde.

”De ansatte kan tænke selv.”

Påbud om at anvende procesudsugning, 
der er egnet…



Svejserøg

Konstateret:

En ansat elektrodesvejser i 
armeringsjern udendørs.

Der udvikles svejserøg.

Den ansatte bærer kun øjenværn.

Der er ikke udsugning til 
rådighed.

Oplyst:

Det er en lille opgave (en dags 
varighed). Større opgaver løses 
af et eksternt firma.

Den ansatte er har svejsekursus.

Påbud om at anvende procesudsugning



Kvartsstøv 1

Konstateret:

Tre ansatte er ved at bygge porebetonvægge.

De arbejder udendørs med at tilskære blokkene på en 
bordrundsav (se billedet).

Under skærearbejdet dannes der fint, luftbåret støv.

Ingen bærer åndedrætsværn.

Oplyst:

Arbejdet har stået på i en uge; 3 uger endnu.

De ansatte arbejder med porebeton som en del af deres 
sædvanlige arbejde.

”Støvet er tungt og falder ned i spanden under saven.”

”Jeg har prøvet, en støvsuger kan ikke fjerne støvet.”

Påbud om at anvende procesudsugning



Kvartsstøv 2

Konstateret:

En ansat arbejder med at lægge fliser på badeværelser i 
nybyggede lejligheder. 

Den ansatte tilskærer fliserne til med en vinkelsliber.

Der ligger fint støv på gulvet.

Den ansatte bærer åndedrætsværn, mens han skærer.

Oplyst:

Den ansatte arbejder som flisemurer og tilskærer fliser som 
en del af sit sædvanlige arbejde.

Arbejdsgiver har mundtligt instrueret de ansatte i, at de 
skal anvende maske under skærearbejdet.

”Man kan slet ikke tilskære fliser på andre måder.”

Påbud om at anvende en anden 
arbejdsmetode eller andet værktøj



Kvartsstøv 3

Konstateret:

En elektriker arbejder med at 
bore et hul (diameter 25 mm) i 
en tyk betonvæg.

Der udvikles støv under arbejdet.

Der er udsugning til rådighed på 
pladsen (”sugekop” sluttet til 
støvsuger).

Oplyst:

Det er en særlig opgave, som de 
ansatte ikke plejer at udføre.

Der skal bores 20 huller.

Påbud om at anvende procesudsugning



Kvartsstøv 4

Konstateret:

En ansat arbejder med at fræse 
riller i en betonvæg.

Rillefræseren er sluttet til en 
støvsuger (klasse H).

Der hænger store mængder støv i 
luften.

Den ansatte bærer ikke 
åndedrætsværn, men har det i 
bilen.

Oplyst:

Den ansatte er diamantskærer og 
arbejder med dette som en del af 
sit sædvanlige arbejde.

”Hvordan skal jeg få mine folk til 
at gøre, hvad jeg siger?”

Påbud om at anvende åndedrætsværn



MUNDTLIG INSTRUKTION

Virksomheden påbydes at sikre, at de ansatte, der kan blive udsat for farlige 
stoffer og materialer, modtager en tilstrækkelig oplæring og instruktion.

UNDERSTØTTENDE SKRIFTLIGT MATERIALE

Virksomheden påbydes at understøtte den mundtlige instruktion 
vedrørende arbejdsprocesser, hvor der er risiko for udsættelse for særligt 
farlige stoffer og materialer, med skriftligt materiale.

Hvad er særligt farligt?

+ Støv og røg, der kan fremkalde kræft (svejserøg, løvtræ, kvartsstøv)

÷ Støv og røg, der er mistænkt for at fremkalde kræft (nåletræ)

Den kemiske risikovurdering



UNØDIG PÅVIRKNING
og

FÆLLESOMRÅDER



Gammelt støv i arbejdsområder

Konstateret:

En elektriker arbejder med at trække kabler i en 
lejlighed.

Forud for arbejdet har en diamantskærer fra en 
anden virksomhed fræset riller i betonvæggene.

Der er ikke blevet gjort rent i arbejdsområdet, før 
elektrikeren gik i gang med sit arbejde.

Påbud til elektrikeren om at sikre egne 
ansatte mod unødig påvirkning. 



Gammelt støv i fællesområder

ALLE arbejdsgivere: Påbud om at sikre 
egne ansatte mod unødig påvirkning. 

Påbud om at sikre alle ansatte mod 
unødig påvirkning som aftalt i PSS.

Konstateret:

Ansatte fra flere virksomheder 
arbejder i et fællesområde, hvor 
der ligger betonstøv på gulvet.

Man kan se fodaftryk og støvet 
hvirvler op, når det betrædes.

Hovedentr. har ifølge PSS ansvar 
for at holde fællesområderne 
rene.



Procesgenereret støv i fællesområder

Konstateret:

Nedrivere bryder et betongulv ned i et 
fællesområde, hvor andre faggrupper 
arbejder.

Det støver og larmer.

Nedriver har ifølge PSS ansvar for at sikre, at 
deres støv ikke påvirker andre.

Ifølge tidsplanen skulle nedriverne have 
været færdige, før andre faggrupper kom ind 
i området.

ALLE arbejdsgivere: Påbud om at 
sikre egne ansatte mod unødig 
påvirkning. 

PSS, bygherre, projektering?



Bygherrens ansvar (AT-vejledning 25-3) :

Bygherren skal gennem sin koordinering, herunder ved udarbejdelse og ajourføring af planen, sikre, at 
der tages højde for, at områder, hvor der udføres arbejde, der indebærer særlige risici, eller særligt 
farligt arbejde, så vidt muligt ikke samtidig er arbejdsområde eller færdselsområde for andre. Det gælder 
fx ved støjende eller støvende arbejde, som kræver personlige værnemidler som åndedrætsværn, og 
ved sprængningsarbejde, element-montage og nedbrydning.

Særlige risici i PSS (AT-vejledning 25-6):

Planen for sikkerhed og sundhed skal – hvis det er relevant – afgrænse arbejdsprocesser og områder 
med særlige risici som fx støvende arbejde, støjende arbejde og nedrivningsarbejde, der fx 
forudsætter brug af personlige værnemidler, så beskæftigede fra andre virksomheder ikke udsættes for 
ulykkesrisiko eller sundhedsrisiko fra disse arbejdsprocesser. Det gælder også, hvis der er risiko for 
unødige påvirkninger som fx generende støj fra andre virksomheders arbejdsprocesser.

Plan for Sikkerhed og Sundhed
 Særligt farligt arbejde


