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Hvad er en workshop?

Arrangement hvor en gruppe 
mennesker mødes for at holde 
oplæg, diskutere, 
eksperimentere og udveksle 
idéer om deres arbejde…
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Pause gymnastik…



Dagen i dag
Mand og Maskine

• Omdrejningspunktet den næste time
• Hvad har vi af lovgivning på området
• Hvad skal I have styr på… 

• Opgaven
• Maskinen
• Manden

• Hvad kan vi gøre der ude
• Hvordan kan I arbejde hele virksomheden
• Tak for i dag



Vi har 60 min…
Når der både er en maskine og en mand på jorden i en arbejdssituation.

Der bliver brugt flere og flere maskiner når der arbejdes i skoven og 
naturen. Både store og små. Når der både er en maskine og en mand på 
jorden i en arbejdssituation, kan der opstå farlige situationer.



Jeres udfordringer…
Snak sammen i to minutter…

Hvad tænker I at jeres 
udfordringer er, når vi tager 
afsæt i mand og maskine?



Lovgivningen
Ikke altid konkret



Arbejdsmiljøloven og underliggende 
bekendtgørelser til vejledninger

1. Arbejdsmiljøloven
En rammelov, der udstikker retningslinjer for arbejdsmiljøet.

Hovedbekendtgørelser
Bekendtgørelserne udfylder rammerne 
med mere specifikke retningslinjer.

• Arbejdets udførelse
• Arbejdsstedets indretning
• Tekniske hjælpemidler
• Stoffer og materialer
• Hvileperioder og fridøgn
• Unges arbejde

Hjælpematerialer
Vejledningerne er forslag til hvordan man 
løser specifikke problemer

• AT-vejledninger - der har rådgivende 
karakter. www.at.dk

• Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø 
(BFA). www.BFA-web.dk
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Hvad siger loven…?
Hvilken ramme er det Virksomheden og Arbejdsmiljøorganisationen er underlagt

Opgaven
Bek. Arbejdets udførsel.

§ 4. Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 6 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af 
sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen…
(Risikovurdering)
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Hvad siger loven…?
Hvilken ramme er det Virksomheden og Arbejdsmiljøorganisationen er underlagt

Mand

Bek. om arbejdets udførelse
§ 7. Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både 
en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i 
arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske 
sundhed.

§ 11. Stk. 2. Det skal sikres, at kun ansatte, der har fået passende instruktion, har adgang til 
områder, hvor der er en særlig fare.

§ 18. Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og 
varighed får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på 
farefri måde.
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Hvad siger loven…?
Hvilken ramme er det Virksomheden og Arbejdsmiljøorganisationen er underlagt

Maskine:
Bek. Anvendelse af tekniske hjælpemidler.

§ 4. Anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt 
forsvarlig måde.

§ 5. Et teknisk hjælpemiddel, der anvendes ved udførelsen af et arbejde, skal være egnet eller 
tilpasset hertil, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig.

§ 14. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et 
teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand



Praktikken hjemme



Hvad skal vi have styr på.

OpgavenOpgaven

MaskinenMaskinen

MandenManden



Planlægning:
• APV, risikovurdering
• Hvem skal udføre opgaven – Kompetence, erfaring, uddannelse mv.
• Hvordan ser adgangsforholdene ud til det området og i det område der 

skal arbejdes – Tilkørselsveje til arbejdsområde grøfter, el-ledninger, 
blødt underlag, mv.

• Hvilken maskine /maskiner skal bruges
• I hvilke områder der arbejdes med maskine
• Hvor ligges træet
• Udefrakommende chauffører 
• Aftale om, hvor medarbejderen på jorden må opholde sig under drift.
• Procedure ved driftstop – fastkørsel mv.
• Kommunikation, både i skoven (mand –maskine)og hjem til…
• Hvis der sker uheld – hvordan finder ambulancen jer og hvordan 

kommer den ind til jer.

OpgavenOpgaven



Manden på jorden skal vide følgende:

• Hvor han må opholde sig under 
drift

• Hvis han skal flytte sig til et andet 
område – hvad gør han.

• Handle på forudsete situationer
• Hvad gør han vis han skal i 

kontakt med maskinføreren
• Ved uheld
• Hvis kommunikationen sviger

Manden i maskinen skal vide følgende

• Hvor der ”må” arbejdes
• Hvor er manden på jorden
• Hvis manden på jorden flytter sig 

ud af et aftalt område
• Hvad gør han hvis han skal i 

kontakt med manden på jorden
• Hvis der opstår uheld
• Hvis kommunikationen svigter

MandenManden

Skal aftales inden arbejdet igangsættes – hver gang!



• Hovedeftersyn skal foretages mindst hver 12. måned.
• Det skal foretages oftere, hvis det er nødvendigt efter leverandørens brugsanvisning.
• Hovedeftersynet skal foretages af leverandøren eller en anden sagkyndig.

Det vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har kendskab til 
redskabets tekniske opbygning og funktion herunder:

• Den nødvendige uddannelse samt oplæring i service og vedligeholdelse af 
redskabet.

• Kendskab til redskabets brugsanvisning.
• Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til redskabet, specielt vedrørende 

anmeldelse, prøvebelastning og journal.
• Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet, fx 

færdselsmyndighederne vedrørende truck, brandmyndighederne vedrørende 
redskaber i eksplosionsfarlige områder eller El-rådet vedrørende 
stærkstrømsreglementet.

• Kendskab til eventuelle krav om autorisation/certificering til specielle 
arbejdsopgaver, fx svejsning eller elinstallationer – reparation!

MaskinenMaskinen



Er maskinen egnet til det, den bruges til?

Eksempel på overvejelser:

Må den bruges til fritrækning og hvordan
Hvad bruges der af kæde eller wire

Hvor fastgøres ovenstående
Hvordan er medarbejderen i maskinen beskyttet

Hvor er manden på jorden placeret

MaskinenMaskinen



Hvad kan vi gøre der ude.



Hvad kan vi gøre der ude
Afmærkning

Arbejdsområde: 

Kørselsveje ind i området:

Hjælp til udefra kommende chauffører og ambulance Afmærkning af 
arbejdsområde: 



Hvad kan vi gøre der ude
Påklædning



Hvad kan vi gøre der ude
Kommunikation



Hvad skal der til for at få planlagt og udført opgaven.



Arbejde ensrette i hele virksomheden med - IGLO

Individet Gruppen

OrganisationenLedelsen

Arbejdsmiljø



Min tilgang til arbejdsmiljø

Hvis du ikke har viden 
omkring arbejdsmiljø kan 
du ikke risikovurdere og 
dermed ikke forbygge. 
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Snak sammen to og to

Hvad tænker I skal I hjem og gøre?



Tak for jeres opmærksomhed

Gå hjem og pas godt på din 
kollega


