
Arbejdstøj / Personlige værnemidler  

Synlighedstøj 
Arbejdstøj udleveres snarest efter ansættelse og vil normalt udgøre 2 sæt sikkerhedstøj (T-shirt, 
sweatshirt og bukser), 1 jakke og 1 par sikkerhedssko.   
Ekstra beklædning skal aftales med administrationen på Springstrup 11 og være godkendt af din 
arbejdsleder. 
 
Arbejdstøj skal beskytte mod mange påvirkninger: regn, kulde, tilsmudsning og andre fysiske 
påvirkninger. Desuden skal arbejdsbeklædning være godkendt klasse 2 eller 3 med intakte 
reflekser.  
 
Det fluoriserende arbejdstøj vi anvender hos IAA giver stor sikkerhed for at blive set i trafikken, og 
det er vigtigt at man er iført reglementeret jakke eller vest og bukser, når man arbejder på 
trafikerede veje. 
Se skema for hvilket tøj du skal bære for at være lovmedholdelig på arbejde ved/på vej. 
 
Tilsyn kan nøjes med en godkendt jakke eller vest i min. klasse 2. 
 

Særlig arbejdsbeklædning 
Plastsmedene skal bære brandhæmmende tøj, når de arbejder med gasfyldte ledninger. 
 
 
Asfaltarbejdere kræver beskyttelse mod sprøjt fra varm asfalt og emulsion. Det kan også være 
kemiske påvirkninger fra brændstofspild og lign. som tøjet skal beskytte imod.  
Det er ikke tilladt at udføre asfaltarbejde, hverken udsprøjtning af emulsion eller udlægning af 
asfalt, i shorts. 
 
For begge gælder dog stadig ovenstående regler for synlighed. 
 

Personlige værnemidler 
De nødvendige personlige værnemidler udleveres af pladsmanden på YV i form af en 
sikkerhedskasse, som også indeholder 1. hjælpsudstyr (Falck-kasse) og øjenskyl. 
Personlige beskyttelsesmidler er hjelm, beskyttelsesbriller, høreværn, åndedrætsværn, handsker, 
vibrationshandsker, særligt arbejdstøj, knæbeskyttere og sikkerhedsfodtøj.  
Alle ansatte har pligt til at bruge de værnemidler de har fået udleveret og instrueret i at bruge. 
   
Det fremgår af arbejdspladsbrugsanvisningerne (APB) og maskinernes brugervejledninger (BRV), 
hvilke værnemidler der er påkrævet ved brug af de forskellige stoffer/materialer og maskiner. Og 
mange maskiner er mærket med de værnemidler der skal bruges.  
 



Foreskrevet sikkerhedsudstyr skal altid benyttes, også selv om du ikke direkte har fået besked om 
dette. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan eller hvornår sikkerhedsudstyret skal bruges, skal du straks rette 
henvendelse til din arbejdsleder eller din arbejdsmiljørepræsentant før arbejdet påbegyndes.  

Hjelm 
Er påbudt ved arbejde med og i nærheden af lastbilkraner, ved arbejde i nærheden af 
gravearmen på rendegraver og minigraver, på mange byggepladser og i øvrigt, hvor man kan 
risikere at blive ramt af faldende eller flyvende genstande.   

Høreværn 
Er påbudt ved støjbelastninger over 85 dB(A). IAA har fået foretaget støjmålinger på en række af 
de maskiner vi bruger: Lufthammer 106 dB(A), jordraket 98 dB(A), vinkelsliber 105 dB(A), 
boremaskine 93 dB(A), luft ud af trykluftsystem ved smøreæg 112 dB(A), Wacker stamper 94 
dB(A), pladevibrator 97dB(A). 
Kophøreværn dæmper generelt bedst (ca. 20dB(A)), mens bøjlehøreværn og ørepropper er 
mindre dæmpende (10-15 dB(A)). 
Man kan derfor generelt sige, at der som hovedregel altid skal anvendes høreværn ved brug af 
maskiner. 
Undlader man at anvende høreværn hvor det er påkrævet, kan man over tid miste hele eller dele 
af hørelsen. 
 
NB!!!  Husk at kollegaen der arbejder tæt på dig også skal bære høreværn! 

Øjenværn 
Skal anvendes, hvor der er risiko for at blive ramt af flyvende partikler, sprøjt fra skadelige væsker 
og lignende eller hvor BRV’en kræver det. 
Se også APB for de kemiske stoffer du anvender 

Åndedrætsværn 
Skal anvendes, når der er fare for at indånde sundhedsskadeligt støv, farlige dampe fra kemikalier 
eller bakterier og virus. Der er forskellige typer af åndedrætsværn: P2 engangsmasker, som er i 
sikkerhedskassen, beskytter mod de fleste typer sundhedsskadeligt støv og væskeholdige 
aerosoler. Halvmasker med udskiftelige filtre bruges af asfaltfolk og på IAAs værksted. Filtertype A 
og AX beskytter mod organiske opløsningsmidler.  
Det fremgår af arbejdspladsbrugsanvisningerne (APB), hvilke filtertyper der skal bruges til de 
forskellige stoffer og materialer. Filtrerende åndedrætsværn må højst bruges 3 timer om dagen.   
 
 



Handsker 
Skal beskytte huden mod skader fra kemiske og fysiske påvirkninger. IAA har forskellige 
handsketyper til forskellige formål. Neopren handsken med og uden for, har vist sig at dække de 
fleste behov.  
Vibrationshandsker bør altid anvendes ved brug af visse slående og roterende maskiner. 
Vibrationer måles i m/s2, som sættes i forhold til, hvor længe man må arbejde med værktøjet, og 
vibrationsdæmpende handsker er blevet målt til at mindske påvirkningen. 
Vibrationstallet på de enkelte maskiner fremgår af brugervejledningen under fanebladet ”BRV”.  
Findes BRV’en for den maskine du anvender ikke, skal du straks kontakte din arbejdsleder. 
De første tegn på skadelige vibrationspåvirkninger er snurrende eller følelsesløse fingre og man 
skal straks standse arbejdet, da der ved vedvarende påvirkning kan opstå bl.a. ”hvide fingre”.  
Der er mere omkring vibrationer under fanebladet ”BRV”. 

Sikkerhedsfodtøj 
Alle arbejdsfunktioner i forbindelse med gravearbejde i marken, kræver at man bruger godkendt 
sikkerhedsfodtøj. Dette gælder også for ansatte på IAAs værksted, entreprenørplads og hvor man 
kan risikere, at få noget ned over eller i foden, f.eks. søm eller skarpe genstande.  
Der må ikke anvendes træsko, hverken med eller uden hælkappe, på vores arbejdssteder. Disse 
vil ikke mere kunne fås udleveret af IAA. 
 

Hos IAA forventer vi, at medarbejderen passer godt på sig selv og sine kolleger, 
overholder gældende regler og gør brug af de værnemidler der er udleveret.  
 


