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Gode råd 

 Procesudsug skal placeres tæt på og skråt op imod svejseprocessen. 
 Svejsegardiner eller skærme skal effektivt afskærme svejsearbejdspladsen, så direkte og indirekte 

lys fra svejseprocessen ikke kan genere øvrige medarbejdere. 
 Hvis alarmanordningen giver signal i form af lyd eller lys, skal svejsningen ophøre og procesudsuget 

skal kontrolleres. 
 Sørg for at procesudsug og alarmanordninger kontrolleres jævnligt, ca. en gang årligt. 
 Sørg for at medarbejdere, der skal svejse, har det lovpligtige kursus: ”§17 Arbejdsmiljø og sikker-

hed ved svejsning og termisk skæring”. 
 Ved svejsning i forbindelse med reparations- og vedligeholdelsesarbejde, hvor det ikke er muligt at 

anvende et fast eller et flytbart procesudsug, skal der bruges et egnet åndedrætsværn. 
 Der skal placeres sikkerhedsskilte i svejseområdet, der viser, at der svejses, at der ikke må spises 

og drikkes samt at rygning er forbudt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relevante links 

 https://at.dk/regler/at-vejledninger/svejsning-skaering-metal-d-2-16/ 
 https://www.bfa-i.dk/media/kqmhojig/arbejdsmiljoe-ved-svejsning_pdf.pdf 
 https://at.dk/regler/at-vejledninger/ventilation-faste-arbejdssteder-a-1-1/ 

 
 

Fakta om svejsning i metal 

Krav 
Vurdér om: 

 Den faste arbejdsplads er velventileret og indrettet kor-
rekt, så medarbejderne ikke udsættes for luftforurenin-
ger, varme, gnister og svejselys. 
  

 Medarbejderne er beskyttede mod påvirkninger ved 
svejseopgaver i forbindelse med reparation og vedlige-
hold i områder, som ikke er den faste arbejdsplads. 

 
 Der skal udarbejdes en kemisk risikovurdering for svej-

seprocessen. 
 

Arbejdstilsynets regler og praksis 

 På den faste arbejdsplads skal der være etableret et effektivt mekanisk procesudsug, der kan fjerne 
forureningerne fra svejseprocessen. Ved lavtrykssugning skal det kunne fjerne minimum 1000 m3 
luft/time. 

 Udsuget skal være tilkoblet en alarmanordning, der giver signal, når det ikke suger effektivt. 
 

Rådgivningspåbud overvejes ved sundhedsskadelig luftforurening fra en arbejdsproces på faste arbejdsste-
der, hvor: 
1. Der ikke er etableret en effektiv mekanisk udsugning med samtidig tilførsel af frisk erstatning af luft 

med en passende temperatur. 
2. Procesudsuget luft recirkuleres, så den udsugede luft fra den forurenende proces føres tilbage til ar-

bejdsrummet eller andre lokaler. 
3. Der er mange spredte forureningskilder på arbejdspladsen og forureningen ikke fjernes effektivt. 

 


