
BAU transport og engros
Årskonference 2021
Introduktion til håndtering af kemiudsættelse. Vi udsættes for 
rengøringsmidler, sprinklervæsker, dieselos og støv.
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Indhold

• Hvordan påvirker kemi os
• Hvad kan vi gøre for at undgå påvirkningerne

• Ryd op
• Overblik over kemiske arbejdsprocesser
• Risikovurdering og STOP-princippet 
• Instruktion af medarbejderne

• Eksempler undervejs
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Hvordan påvirker kemien os?
Der er 3 eksponeringsveje
• Ved hud og – øjenkontakt.
• Ved indånding.
• Ved indtagelse.

Hvad kan der ske?
• Ulykker
• Udvikling af sygdomme

• Irritation af hud, eksem og allergi
• Luftvejsproblemer og kræft

Hvorfor kan det ske?
• Vi bruger for farlige produkter
• Manglende eller utilstrækkelig kemisk risikovurdering
• Vi har ikke fået ordentlig instruktion i at udføre arbejdsprocesserne sikkert
• Adfærden er ikke helt i top
• Der er måske for lidt fokus på tilsyn

• Eksempler på hvor påvirkningerne kan komme fra
• Farlige kemiske produkter der bruges, f.eks. på værkstedet 
• Farlige kemiske stoffer der opstår i arbejdsprocesser – det man kalder 

procesgenerede påvirkninger

Støv
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Hvad er farlige 
kemiske produkter?

Farlige kemiske produkter
er de faremærkede produkter -
det er dem I skal fokusere
på.
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Hvad er farlige kemiske stoffer der opstår i 
arbejdsprocessen? 

Dieselos
• Lastbiler, tog, trucks
• Dieseludstødningspartikler 

anses for værende 
kræftfremkaldende

• Ny grænseværdi i DK for 
dieselpartikler på 10 µg 
EC/m3 (1. juli 2021)

• Det er regeringens 
ambition at sænke 
grænseværdien yderligere 
for 
dieseludstødningspartikler 
til 5 µg EC/m3 i 2024. 

• (EU grænseværdi er 50 µg 
EC/m3)

Støv
• Håndtering af gods
• Dæk og bremser på 

transportmidler
• Andre arbejdsprocesser der 

medfører støv

• Støv vil være i luften
• Støv kan hvirvles op

Svejserøg
• Værksted
• Svejserøg anses for 

værende 
kræftfremkaldende

• Også her grænseværdier
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Påvirkninger skal nedbringes til det mindst mulige!
Gå frem ”trin for trin”
Kemiske produkter
1. Ryd op - det gælder både i biler, lagerhal, værksted, køkken og 

rengøringsrum

2. Saml jeres ”farlige kemiske produkter” og opdel dem i de 
arbejdsprocesser, hvor de bruges
• Noter arbejdsprocesserne – det er dem der skal risikovurderes.

3. Bortskaf alle de kemiske produkter, som:
• Ikke bruges
• Eller som kan undværes  - gerne de farligste, fx.

4. Skaf de sidste nye sikkerhedsdatablade på de farlige kemiske produkter, 
der er tilbage

5. Lav en produktliste, hvor produkterne oplistes med et link til nyeste 
sikkerhedsdatablad

Produktnavn Leverandør Link til 
Sikkerheds-
datablad

AK Sprinkler Bil-bixen Link

AK Kølervæske Bil-bixen Link

Multirengøring Renox Link

Smøreolie AA Renox Link

OSV
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Risikovurder arbejdsprocesser
• I skal lave en kemisk APV, som også kaldes kemisk risikovurdering
• Skal udføres for alle arbejdsprocesser, 

• Hvor der bruges farlige kemiske produkter eller, 
• Udvikles kemiske stoffer som en del af arbejdsprocessen, fx. 

dieselos, støv og svejserøg
• ”Husholdningsniveau” skal ikke medtages

Hvordan skal det gøres?
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Risikovurder arbejdsprocesser

RISIKO = kemiens farlighed x udsættelsen x hyppigheden

• Se sikkerhedsdatabladet
• Farligheden kan ofte 

nedsættes.

Den måde arbejder foregår på
• Udsættelsen kan ofte 

nedsættes eller fjernes

Hvor ofte man udsættes
• Hyppigheden kan ofte 

nedsættes

Fjern eller nedsæt de risici I finder ved STOP-princippet

Farlighed
S: Substitution
• Kan der bruges et 

ufarligt eller mindre 
farligt produkt.

• Spørg leverandøren!!

Udsættelsen
T: Tekniske foranstaltninger
• Indkapsling
• Ventilation

Hyppigheden
O: Organisatoriske foranstaltninger
• Nedsætte hyppigheden
• Ikke kun én medarbejder, men flere 

medarbejdere skiftes.P: Personlige værnemidler
• Handsler
• Øjenværn, briller, visir
• Åndedrætsværn
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Praktisk fremgangsmåde for transportområdet
Kemiens farlighed

Hyppigheden

Udsættelsen

RISIKO = kemiens farlighed x udsættelsen x hyppigheden
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Eksempler på 
risikovurdering af 
arbejdsprocesser
(dokumentation)
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Instruktion

De lovmæssige krav:
• Hvor farlige er de kemiske stoffer og materialer, 

der findes på virksomheden, og hvor stor er 
risikoen ved at arbejde med dem.

• Hvordan skal arbejdet udføres, så stofferne og 
materialerne håndteres, bruges og opbevares 
korrekt.

• Hvordan bruges sikkerhedsforanstaltningerne 
korrekt under arbejdet, herunder korrekt brug af 
værnemidler og disses placering på 
arbejdspladsen (handsker, sikkerhedsbriller, 
maske)

• Hvad gør man ved uheld, f.eks. brand, spild og 
lignende.

• Hvordan bortskaffes stoffer og materialer samt 
værnemidler efter endt brug

Brug et standardskema
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Eksempel instruktion 
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Husk tilsyn 

Instruktion

Tilsyn OK? / 
ikke OK?
Adfærd?

Tilsynet kan opfyldes ved at 
udføre arbejdsmiljørundering, 
f.eks. efter et runderingsskema.
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Læs mere om kemi og kemisk risikovurdering


