
 

 

 Side 1  
 

Tunge løft, bæring. 

 

Manuel håndtering forekommer i stort set alle brancher og omfatter alle former for flytning af 

byrder, der helt eller delvist udføres med muskelkraft. Det drejer sig fx om løft, vipning, bæring, 

støtte, træk, skub, slæbning, læsning, skovling og sortering. Manuel håndtering kan udføres af én 

person eller af flere personer i fællesskab. 

 

Ved løft forstås håndtering af en byrde, så byrden helt eller delvist slipper underlaget. Løft kan 

foregå opad, nedad og i andre retninger. Et løft består altid af en optagning og en afsætning, 

hvorimellem der fx kan ligge længere eller kortere tids bæring. 

 

Håndteringen/løftet mv. er manuelt, når det primært udføres med muskelkraft. 

 

Løftet er tungt, når det indebærer risiko for helbredsskader. Løft af byrder på under ca. 3 kg 

vurderes normalt ikke som tunge løft. 

 

 Fig. 1. 

Rødt område: 

Løft i det røde område anses for klart sundhedsskadelige. Der skal umiddelbart træffes 

foranstaltninger for at imødegå risikoen. 

Gult område: 

Løft i det gule område betyder, at der skal foretages en nærmere vurdering af de øvrige 

faktorer for at afgøre, om de forværrer belastningen, så løftet må anses for 

sundhedsskadeligt: 

I den øverste del af det gule område er løftet kun acceptabelt, hvis det udføres 

under optimale forhold. Det vil sige, at hele løftet foregår midt foran kroppen, 

mellem midtlår- og albuehøjde, at byrden er beregnet til håndtering, at der er 

mindst to minutter mellem løftene, at der ikke udføres bæring, at fodfæstet er 

stabilt, og at klimaet er passende. (se også fig.2.) 

 



 

 

 Side 2  
 

I den midterste del af det gule område er antallet og graden af forværrende 

faktorer afgørende for, om løftet kan være sundhedsskadeligt. 

 

Hvis belastningen ved løftet ligger i nærheden af det grønne område, skal der 

normalt være flere forværrende faktorer til stede, før løftet betragtes som 

sundhedsskadeligt. I nogle tilfælde kan en enkelt faktor, fx arbejdsstillingen, 

være så belastende, at løft nederst i det gule område kan medføre 

sundhedsskade. 

 

  Fig.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønt område: 

Løft i det grønne område er normalt ikke sundhedsskadelige på grund af vægt og rækkeafstand. 

 

Der kan dog være andre - og i sig selv så belastende - faktorer, som gør, at arbejdet kan være 

sundhedsskadeligt. Det er fx dårlige arbejdsstillinger, høj løftefrekvens (se fig. 2) og stor samlet 

fysiologisk belastning. Ved gentagne løft i grønt område vil det oftest være relevant at bruge en 

anden vurderingsmodel - fx vurdering af ensidigt, gentaget arbejde (EGA) eller vurdering af 

arbejdsstillinger og -bevægelser. 

To eller flerpersoners løft kan ikke erstatte brugen af egnede tekniske hjælpemidler. 

 

  

Hvis frekvens og varighed ligger i dette område, vil løft i løfteskemaets (fig.1.) gule 

område normalt ikke betragtes som sundhedsskadeligt. 

 

  

Hvis frekvens og varighed ligger i dette område, vil løft der ligger i løfteskemaets 

øverste 1/3 del af det gule område være problematiske, og Arbejdstilsynet kan give 

påbud efter en konkret vurdering. 

 

  

Hvis frekvens og varighed ligger i dette område, vil løft der ligger i løfteskemaets 

øverste ½ del af det gule område være problematiske, og Arbejdstilsynet kan give 

påbud efter en konkret vurdering. 

 

  

Hvis frekvens og varighed ligger i dette område, vil løft der ligger i løfteskemaets 

øverste 2/3 del af det gule område være problematiske, og Arbejdstilsynet kan give 

påbud efter en konkret vurdering. 

 

  

Hvis frekvens og varighed ligger i dette område, vil løft der ligger i løfteskemaets 

gule område være problematiske, og Arbejdstilsynet kan give påbud efter en 

konkret vurdering. 
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 Side 3  
 

Der kan også være risiko for uventede belastninger, når flere personer løfter sammen, fx hvis ikke 

alle løfter eller sætter byrden samtidigt, eller hvis en af personerne mister grebet under løftet. 

Byrdens tyngdepunkt, individuelle forskelle mellem de personer, der løfter sammen, og forskelle i 

arbejdsteknik har også betydning for, hvor meget den enkelte belastes under løftet. Hvor to personer 

løfter sammen, kan belastningen variere. Vægten af byrden ved to-personersløft bør derfor ikke 

udgøre mere end ca. 70 pct. af, hvad den enkelte ellers kunne løfte. Det vil sige, at to personer - 

tæt ved kroppen og under i øvrigt fuldt optimale forhold - ikke kan løfte 100 kg tilsammen, 

men højst 70 kg. 

 

Det bør så vidt muligt undgås, at byrder skal bæres.  

Transportveje, hvor der udføres bæring, skal være plane, ryddelige og veloplyste. Underlaget skal 

være stabilt og må ikke være glat. 

Når byrden bæres under gang - det vil sige over en afstand på mere end ca. 2 m - kan skemaet på 

side 9 (fig. 1.) ikke bruges direkte ved vurderingen af belastningen, men den maksimale vægt for 

gult område skal nedsættes væsentligt. Grænsen mellem rødt og gult område vil så gå ved:  

 

• Ca. 20 kg tæt ved kroppen  

• Ca. 12 kg i underarmsafstand  

• Ca.  6 kg i 3/4-armsafstand. 

 

Rækkeafstanden ved bæring vil ofte være mindre end ved selve løftet. 

Transportvejens længde og beskaffenhed skal tages i betragtning. Bæring på trapper er særligt 

belastende og rummer desuden risiko for uventede belastninger, hvis man snubler. Ved bæring af 

byrder med en vægt, der falder inden for skemaets gule område (med ovennævnte nedsættelse af 

grænsen mellem rødt og gult område), bør transportvejen højst være ca. 20 m på plant underlag. Et 

almindeligt trappetrin på transportvejen sidestilles med en bæreafstand på ca. 1 m. 

 

Når bærearbejdet varer længe eller gentages flere gange i løbet af en arbejdsdag, er der tale om 

forværrende faktorer. Det er derfor vigtigt at begrænse vægten mest muligt ved arbejde, der er 

forbundet med bæring af arbejdsudstyr, værktøj o.l. Forekomst af øvrige faktorer skal indgå i 

vurderingen. Ved bæring kan der være tale om langvarig statisk belastning, og der kan ikke angives 

noget grønt område for længerevarende bærearbejde, der svarer til skemaet side 9. 

 

Andre forværrende faktorer kan f.eks. være: 

• at byrden har en størrelse eller form, der giver en uhensigtsmæssig 

arbejdsstilling for arme eller ryg eller begrænser udsynet,  

• at byrden er placeret, så den ikke kan løftes tæt på og midt foran 

kroppen med hensigtsmæssige arbejdsstillinger for både ryg, arme og 

ben,  

• at løftet skal foregå skævt/asymmetrisk i forhold til kroppen, 

 



 

 

 Side 4  
 

• at ryggen vrides, bøjes forover eller til siden, eller især hvis ryggen  

foroverbøjes og vrides samtidig. Belastningen vil stige med graden af 

foroverbøjning, vridning og varigheden, samt når der skal rækkes ud 

efter byrden. 

• at der er snævre pladsforhold 

• at byrder er uhensigtsmæssigt placeret. 

 

 

 

Se At-vejledning D.3.1, - Løft, træk og skub for yderligere oplysninger. 

 


