
SPOT EN RISIKO
Kemisk risikovurdering for svejsearbejde

Svejsning udvikler luftforurening, som kan give forskellige akutte og kroniske sygdomme 
blandt andet bronkitis og astma. Røg fra svejsning medfører også en forøget kræftrisiko. 
Der skal derfor anvendes effektiv procesudsugning, når der svejses. Lyset fra svejsning  
kan give varige skader med tab af synsevne som følge af forbrændinger i øjets nethinde 
forårsaget af den infrarøde stråling fra gløden.  
Herunder er der et par spørgsmål, der kan hjælpe lidt på vej.

Svar på følgende spørgsmål i forhold til  
svejsearbejde

Svejser I med procesudsugning?

Har I en transportabel udsugning til de opgaver, 
der ikke kan klares i værksted eller maskinhal?

Bruger I svejsehjelm og handsker?

Arbejder I i gode arbejdsstillinger?

Har I sikret jer, at alle medarbejdere, der svejser, har et  
svejsecertifikat?

Tager I chancer?

›

Hvad er det værste, der kan ske?

Alvorlige, varige mén, øjenskader, kroniske lungesygdom-
me, kræft.

Hvad kan vi gøre?

Sørg for altid at stå ved en procesudsugning. Hvis det ikke 
er muligt, skal en transportabel udsugning anvendes. 
Overvej muligheden for at få en ekstern til at udføre opga-
ven. Brug altid svejsehjelm og handsker. Sørg for at stå et 
sted, hvor du kan arbejde i gode arbejdsstillinger.
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Ud fra omstående svar skal der laves en konklusion for, om I kan gøre 
mere for, at I ikke udsættes for svovlbrinte. Hvis det er en opgave, der 
skal løses over tid, skal det overføres til jeres handlingsplan i APV’en.  
Herunder en række spørgsmål I kan bruge til konklusionen:

• Kan I tilrettelægge arbejdet, så opgaven ikke udgør en risiko?
• Er der brug for mere udstyr eller værnemidler?
• Har I brug for at indrette arbejdspladsen bedre?
• Har I lavet aftaler om, hvad man skal gøre, hvis man får ”svejse- 

øjne”, eller bliver dårlig af svejserøg?

›

Udfyld her

Når vi svejser, har vi følgende udstyr til rådighed …

Vi har brug for transportabel udsugning følgende steder:

Vi tilkalder ekstern hjælp, når ...

Vi tilrettelægger opgaven for at undgå dårlige arbejdsstillinger ved …

Følgende personer har svejsecertifikat og må svejse: 

Andet ...
(lav evt. særskilt dokument med jeres procedurer)

SE MERE HER 
› Arbejdstilsynets vejledning for svejsning

› Stop passiv svejsning AT

› Husk arbejdssikkerhed, når du svejser 
    (artikel på LandbrugsInfo)

https://at.dk/regler/at-vejledninger/svejsning-skaering-metal-d-2-16/
https://at.dk/stop-passiv-svejsning
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/7/1/3/arbejdsmiljo_husk_arbejdssikkerhed_nar_du_svejser
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