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Hvad skal vi drøfte….

• Hvorfor skal vi have fokus på støv?

• Hvorfor et udviklingsprojekt om kvartsstøv?

• Hvordan er projektet designet?

• Hvilke erfaringer og resultater har vi fået?



Der vigtigt at man let kan trække vejret

Vejrtrækning er nødvendig for at få iltet vores blod:

• Vi trækker ca. 20.000 gange vejr hver dag: ilt ind og kuldioxid ud

• Men også alt andet i luften, der kan passere næsen, bliver indåndet

Vi er afhængige af at luften når helt 

ned i alveolerne:

• Næsehulens overflade: 50 cm2

• Luftrør og bronkier: 0.25-0.5 m2

• Alveolernes overflade: >100 m2 



Masser af generende støv på byggepladsen

• 70 % af bygningsarbejderne i Danmark arbejder med støvende 
materialer i mere end en 1/4 af arbejdstiden.

• 35 % påvirkes dagligt af støv og yderligere 24 % generes ugentligt
af støv på byggepladsen 



Forskellige former for støvpåvirkning

• Nedbrydning af murværk, puds og beton giver støv, der indeholder 
kvarts 
• Når fint kvartsstøv indåndes kan det medføre skader på lungerne

• Belastes huden med støv, tørrer den ud og kan ikke reparere sig selv 
• Det kan medføre hudirritation og risiko for eksem

• Støv kan indeholde bakterier, virus, svampesporer og andre allergi-
fremkaldende materialer og dampe
• Det kan medføre astma og andre overfølsomhedslidelser

• Støv irriterer øjnene og nedsætte sigtbarheden 
• Det øger ulykkesrisikoen



Hvor mange skades af støv

• Årligt dør flere end 100 tidligere arbejdere som følge af udsættelse for 
støv i deres arbejdsliv 
• Typisk dør de først som pensionister

• Hertil kommer de ca. 250 arbejdere, dør af lungehindekræft pga. asbestfibre

• Mindst 7.500 såkaldte ”gode leveår” tabes hvert år på grund af arbejds-
betingede lungesygdomme blandt bygningsarbejdere 
• Støvudsættelsen hos en almindelig bygningsarbejder svarer til at ryge 10 

cigaretter om dagen!

• Ca. 750 lungelidelser anmeldes årligt (udover lungekræft)



Forskellige luftvejslidelser

Typiske lungesygdomme:

• Kronisk bronkitis 

• Astma

• KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)

• Lungefibrose

Arbejdet har stor betydning for voksnes luftvejslidelser:

• 10% af astma-tilfældene er relateret til arbejde

• 15% af KOL-tilfældene er relateret til arbejde 



Lungefibrose 

• Lungefibrose skyldes at støvpartikler angriber lungevævet, og der 
danner sig arvæv, så lungerne bliver stive

• Silikose og asbestose er nogle særligt ondartede former for lunge-
fibrose (”stenlunger”)
• Silikose forårsages af indånding af stenstøv ifm. bearbejdning af sten og beton

• Asbestose forårsages af indånding af asbestfibre 

• Lungefibrose kan ikke helbredes og vanskelig at lindre medicinsk
• I Danmark anmeldes hvert år ca 10 nye tilfælde af silikose og 25 af asbestose



KOL

• Luftrørene til lungerne er forsnævrede og lungerne bliver større 

• Man får svært ved at få luften ud af lungerne
• så man ikke kan trække vejret ordentligt

• og derfor får man ikke iltet blodet tilstrækkeligt  



Støv der kan give KOL

• Kvarts (støv af flintesten - silica)

• Svejserøg

• Træstøv

• Asbestfibre

• Cementstøv

• Fibre fra mineraluld isolering



Nedrivningsbranchen
- branding gennem arbejdsmiljø og kvalitet

• Behov for at komme væk fra et dårligt image som ”wild west”-branche

• Ordentligt arbejde og ordentlige arbejdsforhold er midlerne
• Uddannelse, kvalitetskontrol, arbejdsmiljø osv.

• Seriøs håndtering af arbejdsmiljømæssigt vanskelige opgaver 
• fx asbest, PCB, bly, skimmelsvamp, affaldssortering og -håndtering osv.

• Men nedrivning er en branche med masser af arbejdsmiljøudfordringer
• Støj, arbejdsstillinger, vibrationer, kvartsstøv, biologiske påvirkninger osv.
• Hurtigt skiftende processer, behov for hensyntagen og ofte tætte tidsplaner

• Vanskeligt at fastholde gode arbejdsmiljørutiner 
• Vaner og adfærd



Baggrundene for støvprojektet

Nedrivningsbranchen og 
nedriveruddannelsen bidrog til projekt om 

styrken ved samarbejde i netværk 

Samarbejde med internationale forskere 
om forebyggelse af kvartsstøv i små 

virksomheder (NEPSI, NIOSH, CPWR etc)

Dansk arbejdsmedicinsk forskning om 
udsættelse for støv og risiko’en for KOL mv.

Teamarbejdslivs og NFA’s forskning om 
sikkerhedskultur og virkemidler 

Fx Toolbox-projektet og BS-målinger

Støvprojektet: 

Styr på støvet



Formålet med ‘Styr på støvet’ projektet

• At udvikle et praktisk og anvendeligt ‘værktøj’ til at forebygge udsættelsen 
for høje støv koncentrationer 

• At udnytte eksisterende erfaringer fra sikkerhedskultur projekterne og fra 
forebyggelse af støveksponering i bygge- og anlægsbranchen

• At vende fokus fra ‘det man skal’ mod ‘det man kan’ for at undgå støv

• At involvere branchen og virksomhederne i at definer problemer, udvikle 
værktøjer og strategier - og i at vurdere praktisk anvendelighed og udbrede 
erfaringer



Sikkerhedskultur og forebyggelseskultur

• Vanskeligt at motivere til at forebygge ”skjulte” farer – ulykker og støv

• Fokus skal være proaktivt - anerkendelse af de gode tiltag

• Ledelsen skal mene det alvorligt - og prioritere og følge op på indsatsen

• Den fælles ageren er afgørende – arbejdspladsens normer er vigtige

• De tekniske løsninger skal være til stede, tilgængelige, funktionsduelige 
og lige til at anvende – ellers virker oplysning og motivation ikke

• Der skal information og læring til



‘Værktøjets’ komponenter

• Fastlæggelse af ”støv-plan”: Hvor er der risiko for kraftig støvpåvirkning?

• Fokus på formandens rolle med KMA som støtteperson

• Nedriverne motiveres gennem orientering om faren ved støv

• Tilpasning af konceptet til nedrivningsopgaverne i den udvalgte case

• Planlægning af støvforebyggende foranstaltninger i dialog med nedriverne

• Auditeringer med app til registrering af aktuel status – mindst ugentligt

• Løbende drøftelse med nedriverne om støvforebyggelse – helst dagligt



Metode og design

Forløbet af hver case:
1. Indledende drøftelse med KMA og formand
2. Spørgeskema til KMA, formand og nedrivere
3. Planlægning af støvforebyggelsen: ”støvplan”
4. Tilpasning af app’en og hjælp til at få den til at fungere
5. Peptalk til medarbejderne om faren ved kvartsstøv
6. Støtte til implementering af konceptet på pladsen
7. Afsluttende interview med formand og KMA

Forstudie:

Udvikling af 
grundide til 

værktøj

Udviklings-
cases:

Udvikling i  
3 + 2 halve 

cases

Testcases:

Afprøvning i 
6 cases

Endelig 
udformning 
af værktøj i 

en case

Analyse og 
Formidling



Planlægning af forebyggelsen: ”Støvplanen”



Audit-værktøj :”Styr på støvet” app’en

Baseret på Safey Observer’ 
Pete Kines, NFA, november 2017
• Smartphones og tablets
• IOS and Android
• Engelsk og Dansk



Audit-værktøj :”Styr på støvet” app’en

• App’en bruges som værktøj til sikkerhedsrunderinger

• Anvendes til at vurdere arbejdsforhold og adfærd i forhold til den aftalte 
støvplan

• Omfatter blandt andet
• Orden og ryddelighed
• Brug af åndedrætsværn og andre værnemidler
• Brug af teknisk forebyggelse (udsugning, afskærmning, vanding mm.)
• Adgangsveje, afskærmning, transport forhold mm. 
• Affaldshåndtering

• Resultater modtages umiddelbart efter som PDF-rapport pr. e-mail



Hvordan gik det så? – resultater og erfaringer

• Motivation

• Barrierer

• Udfordringer



Kan virksomhederne motiveres?

• Cheferne er positive - det begrænser konkurrence om arbejdsmiljø         
- og udgifterne kan synliggøres overfor kunden

• KMA’erne er positive – det er et brugbart system/metode, der kan 
skabe (og dokumentere) fokus på støv og sundhedsrisici

• Formændene er som udgangspunkt positive – det er et værktøj, der 
hjælper med at føre kontrol og opfylde de krav der stilles                          
- men kan de reelt løfte opgaven (tid, nærvær, kompetence osv.)?

• Men hvordan motiveres nedriverne – det er jo deres helbred?                   
- måske skal der mere sundhedsinformation til?



… men problemerne står i kø

• Vanding er ikke altid en god løsning                                                         
- kan give vandskader og tungere affald (som er dyrt at aflevere)

• Effektiv udsugning er ikke let at etablere                                                 
- der skal sættes støvvægge op og etableres ventilationskanaler osv.

• Åndedrætsværn er irriterende                                                                   
- ubehagelige at bære og sårbare overfor det hårde miljø

• Vejrforholdene kan skabe nye udfordringer                                               
- især hvis det pludseligt blæser op

• Affaldshåndtering og -opbevaring er sjældent ordentligt planlagt



Typiske barrierer vi har mødt

• Støvbelastning er stor ved håndtering af affald (fx flytten rundt)          
• men affaldshåndtering anses for en sideopgave

• Der er en stor og ofte ukendt støvbelastning fra gammelt støv          
• typisk i kældre og lofter

• Der bruges mange støvudviklende metoder og værktøjer
• især hurtiggående skæreværktøj

• Mulige alternative teknologier er ikke altid godt nok undersøgt       
• Gode alternativer (f.eks. hydraulisk klipning) er ikke altid tilgængelig på 

pladsen: ”Brug nu lige det vi har først!”



….. og masser af udfordringer på pladserne

• Der skal være nogen, der går forrest og udviser god praksis

• Kan man håndhæve regler for brug af støvmasker, hvis nogle enkelte 
afviser at bruge dem?

• Brug af værnemidler hæmmes af forfængelighed

• Nedriverne støvsuger ikke deres tøj inden frokost og vil ikke bade 

• Brug af forebyggelsesteknologi er ikke indskrevet i udbud, tilbud og 
kontrakt



….. og flere udfordringer …

• Problem med at holde styr på forebyggelsen, når der kommer andre 
entreprenører eller ”special-nedrivere” samtidig med nedriverne

• Problem, når nedriverne presses af efterfølgende processer 
• typisk i forbindelse med renovering af store boligejendomme



Videre perspektiver og muligheder

• Kan konceptet anvendes i praksis?

• Hvad så, når nu projektet er afsluttet?



Kan konceptet anvendes i praksis?

• Det giver mening at arbejde systematisk og sammenhængende med støv
• erfaringerne fra sikkerhedskulturprojekterne kan fint genbruges

• De tre grundlæggende principper viste sig bæredygtige: 
• Positiv tilgang: Man kan godt arbejde uden støvbelastning 
• Ledelse: Løbende audit, opfølgning og samtale
• Motivation: Støtte og læring til virksomhedens vigtigste aktør-grupper

De lader sig overføres til praksis

• Ingen problemer med at tilpasse og anvende app’en
• men støv-app’en bør indgå i en samlet arbejdsmiljø runderings-app

• Formændene skal sikres tid til runderinger og “den daglige samtale”
• skal anerkendes som en del af deres ledelsesopgave



Hvad så når projektet er færdigt?

• Projektet stiller de udviklede værktøjer frit til rådighed

• Støvspørgsmålene indgår nu i NFA’s Safetyobserver app

• Støv-app’en kan evt. indbygges i en samlet arbejdsmiljø app

• TeamArbejdsliv viderefører et forum for KMA’erne

• En direkte målende støvmonitor vil være et godt redskab for KMA’erne

• Støvforebyggelse kan og bør gøres til et element i branchens branding



Det samlede billede 

• Hvis virksomhederne vil, så kan de ☺

• Formanden er en nøgleperson – skal være motiveret og have ressourcer

• Når nedriverne er alene på pladsen, kan de godt holde styr på støvet

• Men når de presses af andre faggrupper, går det galt

….og her er det så at arbejdsmiljøkoordinatoren kommer ind!



Tak for opmærksomheden

Projektrapporten kan findes her:
www.teamarbejdsliv.dk

• Anders Kabel kabel@pc.dk

• Hans Jørgen Limborg hjl@teamarbejdsliv.dk

• Pete Kines pki@nfa.dk

• Sisse Grøn smfg@live.dk

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden

https://teamarbejdsliv.dk/wp-content/uploads/Styr-på-støvet-rapport.pdf
mailto:kabel@pc.dk
mailto:hjl@teamarbejdsliv.dk
mailto:pki@nfa.dk
mailto:smfg@live.dk

