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GENERELLE INSTRUKTIONER TIL DE ANSATTE 
 

Disse instruktioner og vores beredskabsplan om psykisk førstehjælp skal du læse 

godt igennem og kontakte din nærmeste leder eller din arbejdsmiljørepræsentant, 

hvis der er noget du er i tvivl om, eller du ikke forstår. 

Det er dit ansvar, at du har gennemlæst, forstået og at du følger instruktioner og 

beredskabsplan, der for arbejdsgiveren er lovpligtige at udarbejde – og som gæl-

der din og vores sikkerhed. 

 

Instruktionerne, gælder for alle ansatte, der udfører et arbejde hos os. Og de skal 

altid følges. 

 

Tvivlsspørgsmål rettes til ARBEJDSMILJØGRUPPEN eller nærmeste leder. 
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PSYKISK ARBEJDSMILJØ 
 

Generelt om psy-

kisk arbejdsmiljø  

Vi lægger stor vægt på, at alle på arbejdspladsen trives og har det godt. Det 

kan du bidrage med ved at have en god og respektfuld omgangstone overfor 

kolleger, ledelse, leverandører og kunder. 

 

Oplever du, at det psykiske arbejdsmiljø skal strammes op, skal du kontakte 

din arbejdsmiljørepræsentant eller nærmeste leder og få talt om det. 

Krænkende hand-

linger 

Krænkende handlinger (herunder også mobning og sexual chikane er et  

0-toleranceområde og det er uden betydning, om handlingerne er udtryk 

for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er perso-

nens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central. 

 

Hvorvidt de krænkende handlinger indebærer en risiko for fysisk eller psy-

kisk helbredsforringelse afhænger af grovheden, varighed og hyppighed af 

handlingerne. Der kan være tale om en risiko både ved enkeltstående 

krænkende handlinger, der har en særlig grovhed, og ved krænkende hand-

linger, der har en vis varighed og hyppighed samt ved en kombination 

heraf. 

 

Har du selv oplevelser om emnet eller har været vidne til det, har du pligt til 

at snakke med din nærmeste leder om det – evt din AMR. 

Vold og trusler 

om vold 

 

Er der optræk til en konflikt mellem dig og en anden – fx en udefra kom-

mende, så skal du TRÆKKE dig – også hvis der er tale om tyveri. 

Du må ALDRIG gå ind og blive end del af en konflikt, hvor der kan opstå 

vold. 

Tag i stedet god bestik af personen, tilkald politiet og giv dem et signale-

ment af gerningsmanden. 

 

HUSK at selv direkte trusler skal politianmeldes, da de også er omfattet af 

straffeloven. 

Hvis du bliver udsat – så kontakt din leder eller AmR, der vil hjælpe med 

anmeldelse til vores forsikring og politiet og efter vurdering/ behov iværk-

sætte psykisk førstehjælp. 

Psykisk første-

hjælp beredskabs-

plan 

Vi har en beredskabsplan og et abonnement på psykisk førstehjælp, hvis du 

er ude for eller vidne til en traumatisk begivenhed fx en alvorlig arbejds-

ulykke, ulykke på vores område, et trafikuheld i arbejdstiden. 

 

Se meget mere i mappen ”psykisk arbejdsmiljø” her skal du også skrive 

navne på de personer, du gerne vil have, at vi giver besked, hvis der sker dig 

noget + de telefonnumre, hvor vi kan få fat i dem. Du bestemmer selv hvem, 

du vil have vi giver besked. Hvis kontaktoplysningerne ændrer sig, skal du 

give os besked. 
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FÆRDSEL 
Kørekort 

 

For at køre tjenstlig kørsel med vores eller egne biler og trucks, kræves der 

et gyldigt kørekort eller certifikat. 

Certikater SKAL afleveres til din leder, der skal kunne fremvise dem til 

myndighederne. 

  

Du er selv ansvarlig for, at dit kørekort har den gyldighed, du har oplyst til 

os.  

 

Hvis der sker en ændring, skal din nærmeste leder have det at vide. 

 

Vi tjecker alles kørekort min. 1 x årligt. 

Færdsel på trap-

per 

 

Når du færdes på trapper skal du ALTID have den ene hånd fri til gelænde-

ret og den anden til at bære med. 

 

Har du mange småting med kan du i stedet bruge en kurv til at have det i. 

Transport af ma-

skiner og grej 
 

Skal du transportere maskiner eller andet grej på trailer eller bil, SKAL de 

være forsvarligt fastgjort, så det ikke kan vælte, falde af eller gøre skade ved 

et trafikuheld. 

 

Sker det på trailer, skal du sikre dig, at tyngdepunktet på traileren er i midten 

eller i forenden. 

Sikkerhedsseler 

 

På de maskiner vi har monteret sikkerhedsseler, SKAL de bruges under AL kørsel. 

 

Ved kørsel skal du være særlig opmærksom på: 

➢ Spænd sikkerhedsselen 

➢ Sænke gaflerne eller andre påmonterede redskaber, når du kører 

➢ Følge leverandørens brugsanvisning nøje 

➢ Er maskinens støjniveau mere end 85db SKAL du bruge høreværn 

Mobiltelefon 

 

Har du brug for at snakke i mobiltelefon, så stop op og bliv stående, mens 

du taler. 

 

Færdselsloven har helt forbudt brug af håndholdte telefoner, når du kører. 

Arbejde på offent-

lig vej 

 

Skal du arbejde tæt på den offentlige veje, SKAL du altid bære en af de ud-

leverede sikkerhedsveste. 
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Gaffelstablere Instruktioner for førere af gaffelstablere 
 

1. Arbejde med gaffelstablere 

Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejde i forbindelse med transport og løft af byrder 

med gaffelstabler kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det indebærer, 

• Det er udelukkende ansatte hos Danske Stenhuggerier der må føre gaffel-

stablere når de kan løfte mere end 1 meter 

• at føreren er kvalificeret til at betjene gaffelstablere sikkerhedsmæssigt 

fuldt forsvarligt. 

• at føreren er instrueret og oplært i brugen af den konkrete gaffelstabler, 

dens sikkerhedsanordninger og de ydelsesmæssige begrænsninger, der er 

for at bruge gaffelstableren til en bestemt opgave. 

• at føreren har gennemgået og bestået gaffelstableruddannelsen ”Gaffeltruck 

A”. 

• Gaffelstableruddannelsen skal gennemføres på en erhvervsskole eller et 

AMU-center der er godkendt af Undervisningsministeriet. 

 

2. Krav om certifikat 

Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har gennemgået og bestået 

gaffelstableruddannelsen ”Gaffeltruck A”, der fører gaffelstablere, der bruges til 

løft og transport af byrder. 

 

Gaffelstablere og lignende maskiner er selvkørende maskiner, der kan løfte byrder 

på gafler, der kører langs en lodret mast.  

Reglerne om certifikat gælder både for vores ansatte, vores ledere og hvis vi låner 

stableren ud til fx vognmænd. 

 

Alle der fører gaffelstabler, skal aflevere en kopi af sit uddannelsesbevis til lede-

ren, der opbevarer dem forsvarligt. 

 

3. Undtagelser fra kravet om certifikat 

• Der stilles ikke krav om uddannelse til løft af byrder med gaffelstablere i 

situationer, hvor brugen af gaffelstablere er begrænset. Det vil sige: 

• Hvis løftehøjden rent teknisk er begrænset til højst 1 m, fx med nøglekon-

takt. 

• Hvis gaffelstablere afprøves efter reparation. 

• Hvis gaffelstablere bruges ved kørsel uden byrder. 

 

4. Krav til førerens alder  

Man skal være fyldt 18 år for at opnå certifikat til gaffelstablere. 

 

5. Certifikater efter tidligere regler 

Gaffeltruck A og B certifikater, der er udstedt efter de regler, der var gældende 

indtil den 31. december 2017, giver fortsat ret til at føre gaffelstablere i henhold til 

certifikatets gyldighedsområde. 

Certifikaterne skal ikke ombyttes til nye certifikater. 

 

Stiger 

 

Der må kun anvendes stiger, der er godkendte til det, du skal bruge dem til. 
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Stigerne skal løbende efterses om de er fuldt lovlige – det vil sige om alle 

sikkerhedsforanstaltninger er hele og intakte, at sikringer mod at stigerne 

kan skride er hele, at alle trin og vanger på allustiger er hele og uden knæk, 

at træstiger er hele og uden revner, og at sikkerhedskæder og andre sikker-

hedsanordninger er hele og ubrudte. 

 

Stiger, der ikke opfylder ovenstående må ikke bruges. 

Arbejde fra stiger: 

➢ Stiger skal altid opstilles stabilt på et fast underlag og hvile af på et sta-

bilt underlag, der ikke kan give sig 

➢ Du må kun arbejde på en stige i 30 minutter af gangen og max 1/3 af din 

arbejdsdag 

➢ Der må kun udføres arbejde i max 5 meters højde målt fra det faste un-

derlag stigen står på til det trin du står på (max det 3. øverste trin) 

➢ Stiger må ikke opstilles på stilladser, vogne, borde mm 

➢ Der må kun være én person ad gangen på en stige. Der må dog være én 

person på hver halvdel af en dobbeltstige (wienerstige). 

➢ Byrder må kun bæres ad løse stiger, hvis de er lette og let håndterlige. 

➢ Værktøj du bruger skal kunne betjenes med 1 hånd 

➢ Er stigen længere end 5 meter, skal der være en fodmand, der holder sti-

gen 

➢ Enkeltstiger, sammensættelige stiger samt skyde- og rullestiger skal op-

stilles med den rigtige hældning, normalt 75 grader 

➢ Dobbeltstiger (wienerstiger) skal være forsvarligt sikret ved hjælp af kæ-

der i hver side eller anden lige så forsvarlig sikring, så vangerne ikke kan 

skride ud. Kæderne skal anbringes ca. en tredjedel oppe på vangerne. 

Kæderne må dog anbringes op til midt på vangerne på stiger med op til 

ni trin  

➢ Wienerstigers topender må ikke kunne spænde mod hinanden på grund 

af klemningsfare 

➢ En kombistige, der bliver brugt som wienerstige, skal have kæder eller 

anden lige så forsvarlig sikring og stigefod, der sikrer mod at stigen kan 

vælte 
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 KEMI/FAREMÆRKEDE PRODUKTER 
Sikkerhedsdata-

blade og særlig in-

struktion 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt om kemi hos Danske Stenhuggerier  
I Danske Stenhuggerier lægger vi vægt på, at alle kemiske produkter, der arbejdes 

med har så få faremærker som muligt og en PH værdi, der ligger i normalområdet 

(6-8). 

 
I vores Digitale Arbejdsmiljøhåndbog i mappen ”kemi” finder du den liste Danske 

Stenhuggerier har godkendt til brug i værksteder og til den daglige rengøring. 

 

Er der arbejdsprocesser, hvor du skal bruge produkter, der ikke står på listen, skal 

du kontakte sikkerhedslederen (se mappen ”kontakt til AmG”) før du køber ind. 

 

Faremærker 
 

 

Faremærker, du møder på produkter hos Danske Stenhuggerier: 
 

 
 

Din opgave er at: 

➢ ALTID at sætte dig ind i sikkerhedsdatabladene på det faremærkede pro-

dukt du bruger (se mappen kemi i vores Digitale Arbejdsmiljøhåndbog)  

➢ Før du bruger faremærkede produkter, skal du sikre dig at du er fortrolig 

med sikkerhedsdatabladets forskrifter om anvendelse og forebyggelse 

➢ Altid følge de sikkerhedsanvisninger, som instruktionen/databladene 

foreskriver, herunder værnemidler og vide, hvor de er på arbejdspladsen. 

➢ Holde dig til at bruge og indkøbe de rengøringsmidler og andre faremær-

kede produkter, der er godkendt af Danske Stenhuggerier.  

➢ At du ved, hvordan stoffer eller materialer håndteres, bruges (hvem, der 

må bruge dem og til hvilke formål) og hvordan de opbevares sikkerheds- 

og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 

➢ At medbringe datablade på stofferne ved lægebesøg eller på skadestuen. 

 

Læs etiketten  

 

Vend beholderen og læs etiketten på bagsiden  

Vend altid produktet og læs, hvad der står på etiketten, når du køber eller bruger et 

faremærket produkt. Også selvom du kender og har brugt produktet i mange år. 

Sommetider ændrer producenten sammensætningen af produktet. Det kan betyde, 

at faremærkningen også ændrer sig.  
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Hæld aldrig ind-

holdet over i en 

anden beholder  

 

Omhæld aldrig til andre beholdere 

 

Hvis du hælder produktet over i en anden beholder – f.eks. i en tom sodavandsfla-

ske – kan der ske ulykker, fordi beholderen ikke længere signalerer fare. Og hvis 

uheldet er ude, så mangler du og lægen de vigtige informationer, som står på eti-

ketten.  

 

Omhældning til beholdere der kan anvendes til fødevarer eller kan forveksles med 

sådanne fødevarer er helt forbudt. 

 

Bland aldrig faremærkede produkter sammen  

Lad være med at blande forskellige rengøringsmidler, da der kan afgives giftige 

dampe. Andre produkter, der fordamper, kan også give problemer, når du indånder 

dem, f.eks. klor, lim, imprægneringsmiddel og salmiakspiritus.  

 

 

Sådan kommer du af med dine beholdere 
Du skal altid håndtere dit affald efter forskrifterne i de kommunale genbrugsregu-

lativer. Al affald fra kemi skal normalt altid afleveres på den kommunale gen-

brugsstation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FOR EN SIKKERHEDS SKYLD  
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 FLASKEGAS OG ILT 
Små gasflasker 

 
 

 

Arbejdet med små gasflasker 
Sørg for at udskifte de gamle gule til de nye og lette gasfla-

sker når de er tomme. 

 

De er nemme at få rundt i værkstedet med det rigtige hjæl-

pemiddel. 

Gas skal altid opbevares stående (truckgas må godt ligge 

ned) 

Find en fast plads til dem så tæt på porten som muligt 

 

 

 

Store gasflasker 

 

Arbejdet med store gasflasker 
 

De store gasflasker skal fastgøres forsvarligt til væggen, så 

de ikke kan vælte 

 

Find en fast plads til dem så tæt på porten som muligt 

 

Gas skal altid opbevares stående (truckgas må godt ligge 

ned) 

 

 
 

Gasskilt på porten

 

Skilt på porten udvendig 
 

Porte eller døre til lokaler, hvor der er gas skal mærkes med 

et gasskilt. Dette er et krav fra brandmyndighederne 

 

Mangler du, kan du få det hos sikkerhedslederen. 

 

Sørg for at flaskerne har en fast plads så tæt på en port som 

muligt 

 

 

Transport af gas 

 
Transport af gas hovedregler 
 

Transport af gas er underlagt nogle meget restriktive bestemmelser fordi der er tale 

om erhvervsmæssig transport. For Danske Stenhuggerier er hovedreglen: 

➢ Der må ikke transporteres gas i inkøbsøjemed (fx fra værksted og ud-

leveres til fx en udstilling) 

➢ Det er tilladt at have gas med på fx en åben lastbil, hvis du har det 

med fra værkstedet og hvis det er dig, der skal bruge det på fx en kir-

kegård eller hos en anden kunde 

➢ Har du gas med, skal det altid være surret forsvarligt fast og du skal 

have min 2kg pulverslukker med, er kabinen lukket skal der være et 

synligt gasskilt i bagruden 

➢ Ovenstående betyder også, at gas skal leveres af en professionel leve-

randør 
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Transport af gas konkrete regler 

 

Transport af gasser (flaskegas og ilt) i køretøjer, som ikke er beregnet til formålet, må kun ske 

i undtagelsestilfælde. Som fører skal du i sådanne tilfælde følge de grundlæggende sikkerheds-

regler: 

• Transporter aldrig gas i helt lukkede køretøjer. 

• Sørg for, at du har tilstrækkelig ventilation. 

• Det er forbudt at anvende almindelige køretøjer til at transportere giftige eller ætsende 

produkter, flydende oxygen. 

• De transporterede mængder skal begrænses til et absolut minimum, maks. 50 liter (i 

vandvolumen) i alt, se også tabellen nedenfor. 

 

Type gas/ilt Max mængde 
Gas under tryk 2 enheder 

Ilt under tryk 1 enhed 

Både gas og ilt MAX 1 enhed af hver 

 
Sikkerhedsregler for lastning af flasker i køretøjer 

• Fastgør flaskerne ved at spænde eller kile dem fast, så de ikke kan forskyde sig under 

transporten. 

• Transportér altid flasker med flydende, kondenseret gas, fx flaskegas eller kuldioxid, 

stående. 

• Kontrollér, at flaskeventilerne er helt lukkede. 

• Sørg for, at alle flasker er forsynet med ventilbeskyttelse. Brandfarlige gasser skal desu-

den transporteres med sikkerhedsmøtrik.  

• Transporter aldrig flasker med reduktionsventiler eller andet udstyr tilkoblet.  

• Opbevar aldrig brændbart materiale såsom olie, benzin i en reservedunk, tvist eller tøj 

med fedtrester i nærheden af flaskerne. 

•  
Sikkerhedsregler under transport 

• Udstyr køretøjet med en brandslukker. 

• Anvend helst en åben anhænger eller en anden type åbent, ventileret køretøj. 

• Hvis du transporterer flasker i bilens kabine eller i køretøjer, hvor der er åben forbin-

delse mellem lastrummet og førerhuset, skal mindst ét vindue stå åbent, og/eller ventila-

tionsanlægget skal køre ved fuld kraft med tilførsel af frisk luft (cirkulering af intern 

luft er forbudt).  

• Du skal også sikre, at der er ventilation, når du standser eller parkerer køretøjet. Parke-

ring må kun ske i kort tid og aldrig med helt lukkede døre eller vinduer. 

• Rygning er, ligesom brug af mobiltelefon, altid forbudt ved transport af brandfarlige el-

ler oxiderende gasser. 

• Kør flaskerne direkte til anvendelsesstedet. Vælg den hurtigste rute, kør forsigtig, tilpas 

hastigheden, og undgå pludselige opbremsninger. 

• Læs flaskerne af, så snart du ankommer. Anvend aldrig gassen, mens flaskerne er i bi-

len. 
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 MASKINSIKKERHED 

Eftersyn af tekni-

ske hjælpemidler 

og stiger 

Alle vores tekniske hjælpemidler (småmaskiner, ledninger og stiger) efterses 

1 x årligt. Opdager du fejl eller mangler, skal du omgående få det rettet, før 

du bruger hjælpemidlet. 

Garageporte, kraner, treben og andre ting, der har hydraulik, hejs eller spil, 

skal efterses af en særlig sagkyndig – fx Nassau eller Dansk Porteftersyn. 

 

Når du bliver opmærksom på, at der er et teknisk hjælpemiddel, vi ikke har 

og som evt. kan gøre gavn hos os, så snak med AMR eller en leder om det.  

Sikkerhedsforan-

staltninger 
 

 

 

Sikkerhedsforanstaltninger som fx dødemandsknapper, nødstop, afskærm-

ninger m.m. skal altid være hele, intakte og må ikke være blokeret med fx 

strips. 

Du skal altid orientere dig i de sikkerhedsmæssige brugsanvisninger, der er 

på maskiner du bruger, før du bruger dem. 

 

Maskinerne skal løbende efterses, om de er fuldt intakte – det vil sige, at 

han/hunstik er OK og ubrudte, at ledningerne er ubrudte, og at kabinettet er 

helt og uden revner. Maskiner, stiger og ledninger skal du se efter, før du 

bruger dem. 

 

Forlængerledninger skal være ”kappeledninger” af sværere type, hvis de an-

vendes udenfor tørre rum. De skal være ubrudte fra han til hunstik, og alle 

stikdåser skal være godkendte. 

 

Finder du fejl, må du ikke bruge maskinen, før den er i forskriftsmæssig 

stand. 

Vibrationer 

 

 

Vibrationer opstår, når man bruger slående, roterende eller vibrerende hånd-

værktøj. De første tegn på skade er snurrende eller følelsesløse fingre, og på 

længere sigt kan man risikere at få ”hvide fingre”, som er hvide, kolde og 

følelsesløse fingre. 

Når du skal arbejde med værktøj, som giver rystelser, der påvirker hænder 

og arme, så skal du: 

➢ Følge instruktionerne i brugsvejledningen, her kan du se, hvor meget den 

vibrerer. 

➢ Planlægge arbejdet, så der er mindst mulig påvirkning 

➢ Være med til at indkøbe det mindst skadelige håndværktøj 

 

Vibrations-isolerende handsker, som er CE-mærket i henhold til standarden 

EN/ISO 10819, kan have nogen beskyttende effekt ved udsættelse fro hånd-

arm vibrationer med frekvenser over 150 Hz (9000 omdr./min). 
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Løftestropper 

 

Løftestropperne skal før de bruges efterses. Er der begyndende revner, flos-

ser eller huller skal de kasseres og må ikke bruges 

 Sandblæsere 
 

Støv og sand 

 

 

 

Under arbejdet i stenhuggerier kan der udvikles kvartsstøv, som er så fint, at 

det som regel ikke kan ses med det blotte øje. Indånding af kvarts (krystallinsk 

siliciumdioxid), som kan aflejres i lungerne, kan medføre silikose (stenlunger), 

som er en kronisk lungesygdom. 

Kvarts udgør endvidere en risiko for lungekræft efter indånding. Det er 

støvformigt kvarts med en partikelstørrelse, der kan indåndes (diameter under 

5 mikrometer), som anses for at udgøre en fare. Grænseværdien er 0,1 mg/m3 

for kvarts, respirabel og 0,3 mg/m3 kvarts, total (1). 

 

Sandblæserne skal være indrettet så de giver den bedste beskyttelse for de 

ansatte: 
 

• Der skal være en effektiv udsugning 

• Støv og sand må ikke kunne komme ud på operatøren 

• Betjeningen skal ske gennem fastmonterede handsker (er det mest effek-

tive) 

• Eller gennem en beskyttelse af fx dørbørster (kan købes hos STARK) – 

sørg for altid at have et reservesæt på lager 

Procesventilation 

 

 

 

Der er krav om procesventilation, når der under en arbejdsproces udvikles 

sundhedsskadeligt støv. 

Procesventilation skal så vidt muligt etableres med procesudsugning i direkte 

tilknytning til den forurenende arbejdsproces 

Udsugningstragten skal anbringes så udsugningen er effektiv 

 

Procesventilationsanlægget skal være forsynet med en kontrolanordning med 

alarm, der i form af et lys- og/eller lydsignal angiver, hvis ventilationsanlæggets 

funktion er utilstrækkelig. 

 

Ventilationsanlægget skal løbende kontrolleres og vedligeholdes. 
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Rengøring 

 

Overfladerne på gulve, vægge og lofter skal være rengøringsegnede. Glatte 

vægge og lofter, der kan tåle rengøring ved spuling, er velegnede. Gulve bør 

kunne tåle vådrengøring. 

Rengøring skal udføres, så støvet ikke spredes. Der skal anvendes arbejdsmetoder, 

som udelukker eller begrænser forureningen. Tør fejning må ikke finde 

sted. 

Bedst er støvsugning ved hjælp af udsugningsanlægget. Kan dette ikke lade 

sig gøre, anvendes støvsuger med egnet filter1. Overfladerne på gulve, vægge og 

lofter skal være rengøringsegnede. Glatte 

vægge og lofter, der kan tåle rengøring ved spuling, er velegnede. Gulve bør 

kunne tåle vådrengøring. 

Rengøring skal udføres, så støvet ikke spredes. Der skal anvendes arbejdsmetoder, 

som udelukker eller begrænser forureningen. Tør fejning må ikke finde 

sted. 

Bedst er støvsugning ved hjælp af udsugningsanlægget. Kan dette ikke lade 

sig gøre, anvendes støvsuger med egnet filter1. 

Personlige vær-

midler 
 

 

 

Høreværn 

Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte anvender høreværn, når der udføres 

arbejder, der vurderes at være høreskadelige. Det kan betyde, at der også 

ved støjbelastninger under 85 dB(A) skal bruges høreværn. 

De sandblæsere vi har målt støjeniveauet på er alle over 85dba! 

Åndedrætsværn 

Ved udskiftning af filtre og tømning af poser eller lignende med støv skal der 

bruges egnet åndedrætsværn. Åndedrætsværn skal som minimum være filtermaske 

klasse P2. 

Øjenværn 

Hvor der ifølge arbejdspladsvurderingen er risiko for øjenskader, skal der benyttes 

egnet øjenværn. Egnet øjenværn er tætsiddende briller (helbriller). 

Handsker 

Egnede handsker bør benyttes ved håndhugning. 

 
   FOR EN SIKKERHEDS SKYLD  
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STØJ 
VED 85 DECIBEL SKAL DU BRUGE HØREVÆRN HELE TIDEN 

Tjeck altid maskinens støjniveau, før du bruger den. 
 

 
 

  

Over 85 dba skal der 
bruges høreværn 

SANDBLÆSER 
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TUNGE LØFT 
 

 
Løft 

 
 

Der er grænser for løft. 

Det er vigtigt for dig, at du i løbet af dagen veksler mellem dine arbejdsstillinger, 

så du ikke arbejder på samme måde hele dagen. 

 

Alle løft på sten og andre ting over 25kg er ikke tilladt. 

 

Du må ikke medvirke ved nogen former for løft eller bæring af byrder over 40kg. 

 

Du skal altid bruge vogne og andre hjælpemidler, når det kan lade sig gøre. 

 

Ved løft af borde og stole i sognegården skal du altid bruge bordløfter, stoleløfter 

eller vogne 

 
At løfte og bære 

Det er umuligt at give et klart svar på, om man på en sikker og forsvarlig måde kan løfte en be-

stemt byrde. Det afhænger bl.a. af byrdens vægt, rækkeafstanden, om man er i god fysisk form, 

om underlaget er fast eller fedtet, temperaturen og meget mere. 

  

Generelle råd 

Derfor er der to generelle råd om løft: 

Undgå at løfte og bære mere end højest nødvendigt. Brug kraner, lifte, kærrer og andre hjælpe-

midler i stedet. 

Hvis du er i tvivl, om du kan magte en byrde, så løft den ikke. Inden du løfter, bør du altid vur-

dere byrdens vægt, om du kan få ordentligt fat med begge hænder, og om du kan løfte i en god 

arbejdsstilling. 

  

Vurdering af løft 
Der er flere forhold, påvirker, hvor meget ryggen bliver belastet ved løft og bæring. Hvorvidt et løft 

betragtes som tungt og dermed sundhedsskadeligt, afhænger i første omgang af en vurdering af byr-

dens vægt og rækkeafstanden. 

Vurderingsmodellen (løfteskemaet) viser vægtgrænser for 2 forskellige rækkeafstande. 

 

Løft tæt på kroppen er i praksis sjældent muligt, medmindre der fx anvendes bæreseler, og derfor ind-

går dette ikke i vurderingsskemaet. 
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Foretages løftet i vurderingsskemaets grønne område, vil løftet som udgangspunkt ikke blive 

betragtet som sundhedsskadeligt. 

 

Et løft der ligger i det røde område, vil altid blive betragtet som værende sundhedsskadeligt, 

og kan indebære akut fare for rygskade. Derfor skal der straks træffes foranstaltninger for at 

imødegå risikoen. 

  

Ligger løftet i det gule område, kan det også være sundhedsskadelig, hvis andre faktorer ud 

over vægt og rækkeafstand er forværrende for løftet. Løft i det gule område, skal derfor altid 

undersøges yderligere. I første omgang skal det undersøges om følgende forværrende faktorer 

er til stede: 

• Foroverbøjning af ryggen 

• Vrid eller asymmetrisk belastning af ryggen 

• Løftede arme 

Hvis der ikke er mindst én af ovenstående forværrende faktorer til stede ved løftet, vil løftet 

normalt ikke betragtes som sundhedsskadeligt. 

  
Hvis mindst en af ovenstående forværrende faktorer er til stede, skal løftefrekvens og varighed af løftet 

også medtages i vurderingen - se At-interne instrukser om muskel- og skeletbesvær. 

https://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/interne-instrukser-og-kvalitetsprocedurer-mv/at-interne-instrukser-mv/muskel-og-skeletbesvaer
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Alle løft er en belastning 
Et løft kan godt være tungt og belastende, selv om byrden ikke vejer ret meget. Det gælder især, hvis 

man løfter under knæhøjde eller over skulderhøjde, eller hvis man løfter fra siden, med én hånd, under 

snævre pladsforhold, på ujævnt og glat underlag eller på stiger og trapper.  

  

Fysisk form og styrke 

Risikoen ved et bestemt løft er større hos personer, der ikke har samme styrke som yngre vel-

trænede personer. Det gælder f.eks. ældre eller tidligere skadede personer. Bemærk der er sær-

lige (lavere) vægtgrænser for unge under 18 år og for gravide. 

  

Når flere løfter sammen 

Tunge byrder, der ikke kan håndteres med tekniske hjælpemidler, kan evt. løftes af flere perso-

ner. Når flere løfter sammen, stiger risikoen for uventede belastninger, hvis byrden smutter for 

en af dem, der løfter. Derfor må den enkelte ikke løfte mere end ca. 70% af vægtgrænsen for et 

enkeltmandsløft (dvs. max. 42 kg). 

 

Tidspres 

Tidspres – det at skulle nå noget til en bestemt tid og på for kort tid, øget stort set altid risikoen 

for skader, fordi man føler sig presset til at yde en indsats og derfor kan glemme at tænke på 

egen sikkerhed. 
 

Løfte - og bæreteknik 

➢ Lad være med at løfte, hvis du er i tvivl om, om du kan magte en byrde. Brug af rigtig 

løfte- og bæreteknik mindsker risikoen for skader. 

➢ Gå tæt til byrden. Stå med front mod byrden i gang-bredstående stilling. 

➢ Vurder byrdens vægt og tyngdepunktets placering. 

➢ Sørg for et godt greb i byrden. 

➢ Bøj i knæ- og hofteled og hold ryggen afbalanceret ved at spænde ryg- og bugmuskler. 

Saml skulderbladene 

➢ Løft byrden roligt ved at strække knæ- og hofteled. 

➢ Hold byrden ind til kroppen med let bøjede albuer. 

➢ Løft og bær byrden symmetrisk, dvs. midt foran kroppen eller fordelt ligeligt i begge 

hænder. 

 

 

Forebyggelse af skader som følge af løft og bæring 
 

Planlægning, indretning af arbejdsstedet og brug af tekniske hjælpemidler og rigtig arbejdstek-

nik kan være med til at forebygge overbelastning: 

 

Tekniske hjælpemidler skal bruges til transport og montering af tunge og uhåndterlige byrder.  

En del håndtering kan mindskes ved levering af korrekt pakkede materialer på rette tid og sted. 

Levering og oplagring skal ske så tæt på brugsstedet som muligt og således, at emnerne uhin-

dret kan transporteres/monteres med det valgte tekniske hjælpemiddel. 

 
TÆNK DIG OM: 

 

➢ Brug kun rigtigt udformede redskaber. 
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➢ Brug det rigtige arbejdsudstyr (i forhold til opgave og person). 

➢ Dårlige pladsforhold er ofte årsag til skæve og belastende arbejdsstillinger, der kan give 

rygskader og trætte muskler og led.  

➢ Undgå eller reducér fastlåst arbejde, d.v.s. arbejde i en bestemt arbejdsstilling over lang 

tid. Årsagen kan fx være arbejdspladsens indretning eller værktøjets udformning. Ved 

fastlåst arbejde bliver de samme muskler belastet statisk i lang tid, hvilket medfører ud-

trætning af musklerne og dermed større risiko for skader.  

➢ Jo længere tid og jo oftere du er udsat for belastende arbejdsstillinger, jo større risiko er 

der for skader og besvær.  

➢ Hurtige kraftfulde bevægelser øger belastningerne. 

➢ Arbejde der foregår liggende eller på knæ 

 

 

 

Arbejdsstedets placering og pladsforholdene har stor betydning for  

➢ Belastning af ryg, nakke, arme og knæ. Fx når der er for lidt plads i højden, så arbej-

det må udføres i liggende og knæliggende stillinger. 

➢ Liggende og knæliggende arbejdsstillinger bør undgås ved, at du forudser dem i 

planlægningen. 

➢ Ved knæliggende arbejde skal du anvende knæpuder og må max arbejde i 1 time ad 

gangen. Varier med noget andet arbejde i min. 20 -30 minutter, før du ligger på knæ 

igen.  

➢ Knæliggende arbejde må højst foregå i 2 timer fordelt over hele arbejdsdagen, hvis 

arbejdet foregår mere end 4 uger. 

➢ Undgå at dreje ryggen i belastet stilling. Hold ryggen lige og drej på fødderne. 

➢ Ved frasætning af byrden bruges de samme bevægelser i omvendt rækkefølge. 

 
I øvrigt gælder, at:  

➢ Underlaget skal være jævnt og stabilt, og fodtøjet smidigt og fastsiddende. 

➢ Transportvejen skal være ryddet, velbelyst og så plan som muligt.  

➢ Den må ikke være glat. 

➢ Byrden eller dele af den må ikke kunne falde ned og ramme bæreren eller andre 
 

 

Tænk dig om – de her løft er farlige 
Løft under midt lårhøjde - Løft over skulderhøjde 

Løft med vrid i kroppen - Løft med foroverbøjet lænd 

PAS PÅ: lange rækkeafstande, knæliggende og hugsiddende arbejde 
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FOR EN SIKKERHEDS SKYLD   
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PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
 

Personlige værne-

midler 

 
 

 

 
 

 
 

 

For de enkelte typer af personlige værnemidler findes der regler for, hvordan 

de skal være udformet, hvordan og hvor længe, de må bruges osv. Sæt dig 

ind i det før brug. 

Du må kun bruge de personlige værnemidler, der er udleveret til dig og som 

er mærket med dit navn. (høreværn, sko, støvler, handsker m.v.) 

 

Høreværn på begge ører skal altid bruges under arbejde, når støjen overskri-

der 85 dba uanset, hvor længe du arbejder med maskinen eller i området tæt 

på. 

Tjeck altid maskinen og brugsanvisningerne, så du kender støjgrænserne. 

Høreværn med musik eller radio er tilladt, når du arbejder med maskiner, 

der overstiger ovennævnte grænser. 

. 

Masker skal altid bruges under arbejde med gasbrænder, støv og når databla-

dene foreskriver det. 

 

Sikkerhedsfodtøj skal bruges under alt arbejde i værksteder.  

 

Sikkerhedsbriller skal bæres under arbejdet, når det er foreskrevet fx i data-

bladene. 

 
NÅR ARBEJDET KRÆVER DET – SKAL DU BRUGE VÆRNEMIDLER 

 

Hvis et personligt værnemiddel forsvinder, er du selv ansvarlig for, at der 

indkøbes nyt efter vores aftaler for indkøb 

Bænkslibere 

 

Mangler bænksliberen sin beskyttelsesskærm, skal der hænges et skilt op 

med ”høreværn påbudt” og et par sikkerhedsbriller. 

Sikkerhedssko 

 

Hvor der håndteres sten og andre tunge ting, der kan lave skader på fødder, skal 

der bæres sikkerhedssko 
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Støjende maskiner 

 

Ved arbejde med støjende maskiner skal der bæres høreværn 

Sikkerhedsbriller 

 

Hvor der skæres med vinkelsliber eller hvor der arbejdes, så støv, gnister m.v. kan 

springe op i øjnene, skal der bæres sikkerhedsbriller under arbejdet 

Støv og sandkorn i 

rummet 

 
 

I de værksteder hvor der er sandkorn og støv i luften skal der bæres ansigtsmaske 

type P2 
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 FØRSTEHJÆLPSUDSTYR 
Forbindingskasse 
 

 

Alle afdelinger har en førstehjælpskasse med det nødvendige førstehjælpsudstyr. 

Sørg altid for, at kassen er intakt og suppleret op, når der er brugt af den. 

 

 

Brug af øjenskyl Hos Danske Stenhuggerier bruger vi udelukkende øjenskyl fra Care Repair fordi 

det er enhåndsbetjent, så du kan skylle begge øjne samtidig. 

Øjenskyl til kemi  
 

 

 

Når der bruges produkter, der er faremærket med  

skal der være tilstrækkelig øjenskyl til rådighed, så der både er til 

førstehjælp og i perioden inden en evt lægehjælp eller skadestue 

kan overtage skylningen.  

 

På alle værksteder hare vi min. 1 støvtæt boks, der indeholder 2 

flasker øjenskyl (fordi du har 2 øjne)! 

 

Hvis der bruges af øjenskylleflaskerne, skal der bestilles en ny, så 

der i hver boks altid er 2. 

 

Danske Stenhuggerier holder øje med udløbsdatoerne og 1 måned 

før udløb får du nyt udleveret. 

 

Øjenskyl til støv 

og sårrens 

 
 

Ved alle øjenskyllestationer er der også en sprayflaske hvis der kommer støv i øj-

nene. 

Denne spray kan også bruges til sårrens. 

 

Hvis der bruges af øjenskylleflaskerne, skal der bestilles en ny. 
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DIVERSE 
 

Løstliggende led-

ninger 
 

 

Ser du løst liggende ledninger, som du ikke selv kan hænge op, skal du sige 

det til en fra arbejdsmiljøgruppen, så det kan bringes i orden. 

Skal du gøre rent, må du aldrig komme tættere på ledninger end 20 cm. De 

kan give livsvarige hjertefejl, hvis du rører ved dem, og der er overgang i 

dem!  

Får du strøm gennem dig, SKAL du på skadestuen til observation for, 

om hjertet fortsat slår rigtigt. 

Uforsvarlige for-

hold  

Hvis du opdager uforsvarlige forhold, skal du rette dem omgående – helst 

hurtigst muligt og indberette det til nærmeste leder 

 

Kan du ikke rette de uforsvarlige forhold, skal du standse arbejdet med den 

pågældende ting, indtil forholdet er bragt i orden (fx manglende eller defekt 

afskærmning).  

Rygning Rygning er kun tilladt udendørs – sæt dig ind i vores rygepolitik, der også 

omfatter e-cigaretter. 

Alle vores køretøjer er også røgfri. 

Rygepolitikken kan du finde i vores Digitale Arbejdsmiljøhåndbog og i vo-

res nye pesonalehåndbog 

Arbejdsskader 
 

 

Vi er forsikret, hvis du kommer til skade eller pådrager dig en sygdom, der 

skyldes arbejdet. 

Giver ulykken ”en påviselig skade på dig”, skal du omgående henvende dig 

til din leder eller arbejdsmiljøgruppen eller udfylde den interne anmeldelses-

blanket i i mappen ”arbejdsulykker” i vores Digitale Arbejdsmiljøhåndbog  

 

Vores politik er: 

”INGEN HAR MERE TRAVLT END DE KAN PASSE PÅ SIG SELV” 
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KONTORINDRETNING 
 

Persondata Der må kun opbevares personfølsomme oplysninger, der har et formål. 

Snak med din nærmeste leder om vores politik på området 

Indretning  
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FOR EN SIKKERHEDS SKYLD 


