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Samarbejde på byggepladsen: 

Det fungerer bedst der hvor Bygherre/koordinator og byggeledelse m.fl. har lagt en 
plan for håndtering af støv, krav om processug på maskiner (H-mærket støvsuger)

Find gode tekniske hjælpemidler her:
http://www.bygergo.dk/stoev-og-stoej/

https://www.bfa-ba.dk/kemi-og-
stoev/stoev/stoev-paa-byggepladsen

Byggeriets Arbejdsmiljøbus
www.bam-bus.dk



www.bfa-ba.dk/kemi-og-stoev/stoev/stoev-paa-byggepladsen

Vejledning om støv på 
byggepladsen

Vejledningen henvender sig til bygherrer, 
projekterende, rådgivende, arbejdsgivere, 
arbejdsledere og medarbejdere, der har til opgave at 
forebygge støv på byggepladsen.

Støvdannelse og støvpåvirkninger på byggepladsen kan 
forebygges..!

Støv er ofte et stort og alvorligt problem for de ansattes
helbred  og for byggeriets kvalitet.



Støv i store dele af bygningen… Planlægning og afgrænsning til andre faggrupper…?

Hvad oplever vi så ude på vores byggepladser…?



Vælg en støvsuger der passer til opgaven og benyt evt. også en luftrenser samt 
opsætte støvvæg.

Støvvæg ?

Luftrenser….



Fint byggestøv

Støv i byggeriet Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Respirabelt støv:
Under 0,005 mm i diameter. Kan 
trænge ned i de fineste dele af 
lungerne, hvor det aflejres. 
Respirabelt støv irriterer slimhinderne.



Byggeriets Arbejdsmiljøbus



Støv og oprydning…!!

Slibestøv skal fanges op af filtre på maskinen 
eller via støvsuger..!

Undgå at støvet bliver spredt
Hvis man ikke kan undgå, at støvet opstår, skal 
man forhindre det i at sprede sig på 
byggepladsen. Man kan enten inddække de 
støvende områder og befugte dem. Eller man 
kan fjerne støvet ved kilden med udsugning..



Klasse M mærket støvsuger benyttes kun til ikke sundhedsskadelig støv 
Må ikke benyttes til proces på maskiner, f.eks. hvor der fremkommer træstøv mv.



Sagens oplysninger
Pa byggepladsen blev der renoveret tag og udskiftning af vinduer. Under rundgangen 
på byggepladsen konstaterede Arbejdstilsynet, at:

Virksomheden lavede skærearbejde i nåletræ, med en dyksav.
Dyksaven var tilsluttet til en støvsuger af mærke….
Støvsugeren var mærket med støvklasse M 
Der lå fint træstøv på vandrette flader 

Anvendte regler
§45, stk. 1. og § 77, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 af 
lov om arbejdsmiljø.
§ 9, stk. 1., i bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af 
tekniske hjælpemidler med senere ændringer.

Vejledning til at efterkomme påbuddet
I kan efterkomme påbuddet ved at sikre, at der anvendes en støvsuger klassificeret 
som støvklasse H, når der skal fjernes støv, der anses for at være 
kræftfremkaldende, herunder alt træstøv i større mængder og respirabelt kvartsstøv. 
I kan læse mere om støv på byggepladsen i Branchefællesskab for arbejdsmiljø i 
Bygge & Anlægs vejledning på www.bfa-ba.dk/kemi-og støv-på-byggepladsen, se 
side 11-13 om støvsugere til pladsen.

(Pågældende påbud tager ikke afsæt i billeder fremvist i denne PowerPoint)



Klasse H mærket 
støvsuger er ok 

Dårlig sug på sav.!

Husk oprydning og 
støvsugning af 

gulve når 
arbejdsproces er 
slut i området.

Koordinator B og 
Bam-Bus er på 

byggeplads 
rundering, hvor vi 
konstaterer støv 

overalt..!

Alle faggrupper 
indkaldes til 

møde om støv.
Alle hold skal 
stille med en 

arbejdsleder….. 
Så der kan tages 
beslutning om 

nødvendige 
ændringer på 
byggepladsen.  



Påbud fra Arbejdstilsynet

(Pågældende påbud tager ikke afsæt i billeder fremvist i denne PowerPoint)



Påbud fra Arbejdstilsynet



Tydelig at sug på maskine ikke virker som det skal..!

Dårlig sug på sav..?
Filterpose er stoppet i støvsuger..!?



Byggeriets Arbejdsmiljøbus



L mærket støvsuger kan ikke benyttes på byggepladsen.



Byggeriets Arbejdsmiljøbus anbefaler, at der anvendes 
en CE-mærket H-klasse støvsuger, når beton, puds, 
mursten bearbejdes (bores, slibes etc.) og der 
produceres respirabelt kvarts støv. 

Respirabelt kvartsstøv er på arbejdstilsynets 
kræftfremkaldende liste, og der skal derfor anvendes 
en H-klasse støvsuger. Det samme gælder for visse 
former for træstøv, støv fra gammel isolering etc. 

Ud over det, er der krav til støvsuger (dust extractor), 
som anvendes som processug til f.eks. bordrundsav, 
mejselhammer, boremaskine etc. skal have en 
kontrolanordning med advarsel mod tab i sugeevnen.

Anbefalinger….
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Manglende proces støvsug..!!
Mangelfuld rengøring
Området afleveres til næste faggruppe, 
der er støv overalt..!  



Afgrænsning  - støvvægge

Processug - alle maskiner

Oprydning- systematisk støvsugning

Man kan begrænse udviklingen af kvartsstøv :

Brug de mindst støvende arbejdsprocesser, fx 
sprængning i stedet for nedhugning, klipning i 
stedet for skæring og hugning, og brug 
langsomtgående værktøj.
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o Brug værktøj, der er tilsluttet en støvsuger eller 
et centralt støvsugeranlæg, når I arbejder med 
slående, borende og skærende værktøjer.

o Sørg for at vande, når I ikke kan suge støvet 
bort.

o Afsæt tid til jævnlig rengøring.

o Gør rent med støvsuger.

o Afgrænsning af støvende arbejde (støvvæg) 

o Støvsugeren skal være forsynet med egnede 
filtre, dvs.. filtre, der kan tilbageholde støv, 
som kan indåndes. 

o Det kan fx være type H støvsuger efter EN 
60335-2-69 standard.

o Luftrenser 

o Brug om nødvendigt personlige værnemidler. 
Åndedrætsværn skal mindst være halvmaske 
med P2-filter.
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”Støv på byggepladsen skal imødegås, der hvor arbejdet foregår. 

Det gør det med effektivt processug på boremaskine, mejselhammer, rundsav 
eller andre værktøjer og ved arbejdsopgaver, som producerer støv.

Det er også vigtigt at anvende en egnet støvsuger til almindelig rengøring – dvs. 
en støvsuger med den rigtige klassificering i forhold til opgaven,” 
Det fremgår af standarden, at H-klasse (Høj fare) skal benyttes ved 
kræftfremkaldende og patogen (sygdomsfremkaldende) støv.

Støvsugere indrettet til processug kaldes i standarden ”dust extractors”, og skal 
være indrettet med kontrolanordning for utilstrækkelig funktion af suget.
Støvsugere som alene anvendes til rengøring kaldes i standarden for ”vacuum
cleaners”. Det betyder, at en støvsuger til processug som udgangspunkt også kan 
anvendes til rengøring, mens en støvsuger til rengøring ikke er egnet til 
processug.



Man kan læse meget mere om farligt støv og brugen af støvsugere på byggepladser 
både hos AT og Byggeriets Arbejdsmiljøbus. 

Vælg den rigtige byggeplads-støvsuger

Arbejdstilsynet anbefaler, at der på byggepladser altid anvendes en CE-mærket støvsuger 

støvklasse H af typen ”dust extractor”

Arbejdstilsynet (AT) anbefaler, at der altid anvendes processug, og anbefaler også, at 
der altid anvendes en CE-mærket støvsuger i støvklasse H af typen ”dust extractor” –
også til rengøring.



Støv i byggeriet Byggeriets Arbejdsmiljøbus

STØVSUGERMODUL 
HILTI OG BOSCH

AQUA FLEX VANDFORSTØVNINGS-
SYSTEM TIL VINKELSLIBER

Sug på bor og mindre maskiner



Materialer som indeholder kvarts:

 Beton
 Mørtel/puds
 Murersten
 fliser
 Granit

Arbejdsprocesser som producere
respirabelt kvartsstøv:
 Slibning
 Boring
 Skæring
 Hugning
 Rillefræsning
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