
 

 
PÅVIRKNING AF VIBRATIONER  
 

Generelt gælder det at for alle roterende og slående maskiner skal leverandøren angive et vibrationsniveau i 

m/s2. Dette er et udtryk for i hvor mange timer du må arbejde med maskinen/værktøjet sammenlagt i løbet af en 

8 timers arbejdsdag. 

 
I flere tilfælde er der for maskiner blevet udført interne målinger, enten fordi der ikke fulgte oplysninger fra 
leverandøren med maskinen eller fordi oplysningerne ansås for værende ikke realistiske. 
De interne målinger skal følges. 
 

Vi anbefaler man bruger vibrationsdæmpende handsker, når man arbejder med vibrerende maskiner, da interne 

målinger har vist at det nedsætter påvirkningen af vibrationer med ca. 25 %, ved korrekt brug af maskinen. 

Handsker dæmper dog kun vibrationer, der er højfrekvente. De vil derfor dæmpe ”snerten” i slaget fra f.eks. en 

mejselhammer, men risikoen for at få hvide fingre vil ikke være mindsket.  

Tilsvarende gælder for de fleste ”tunge” værktøjer inden for bygge og anlæg. 

 

 

Hånd – arm vibrationer: 
 

Hånd-arm vibrationer opstår især, når man bruger slående, roterende eller vibrerende håndværktøj som fx 
mejselhamre, borehamre, motorkædesave og vibrerende og roterende slibemaskiner. Der kan også opstå 
vibrationer, når man bruger håndførte maskiner som fx vibrationstromler og havefræsere. 
 
De første tegn på skadelig påvirkning fra hånd-arm vibrationer er typisk snurrende eller følelsesløse fingre. Efter 
længere tids belastning er der risiko for at få såkaldte “hvide fingre”. “Hvide fingre” viser sig i anfald, når det er koldt, 
som hvide, kolde og følelsesløse fingre. Anfald kan også opstå ved berøring af fx koldt værktøj. 
 
 

Diagrammet viser risikoen for at få “hvide fingre”. Diagrammets 
ene akse angiver vibrationsbelastningen, mens den anden 
angiver påvirkningstiden. 
 
Den skrå kurve angiver sammenhængen mellem 
vibrationsbelastning og påvirkningstid og viser risikoen for, at 10 
pct. af de eksponerede får “hvide fingre” over tid. (Den stiplede del 
af linjen angiver, at datagrundlaget her er usikkert.) 

 
Eks.: Ved 5 m/s² vil 10 pct. få “hvide fingre” i løbet af ca. seks år. 
Ved 3 m/s² vil 10 pct. få “hvide fingre” i løbet af ca. ti år. Risikoen 
for at få “hvide fingre” regnes for meget ringe ved en 
vibrationsbelastning på under 1 m/s². 
 

 

Man taler om en aktionsværdi og en grænseværdi for den daglige vibrationsbelastning, forstået som et 
”gennemsnit” over en 8 timers arbejdsdag. 
Kortvarige perioder med kraftig vibration er derfor tilladt. 
Dagens samlede aktionsværdi skal helst ligge under 2,5 m/s² og må under ingen omstændigheder overskride 
grænseværdien på 5,0 m/s². 
 

Tabellen her viser i forenklet form, hvor lang tid man dagligt må  
udsættes for vibrationer, hvis vibrationsbelastningen på 2,5 m/s² 
ikke skal overskrides. 
 
 
 
 
 
 

Vibrationsstyrken / vibrationsniveauet for de anvendte maskiner findes under punktet ”Arbejdsmiljømæssige 
oplysninger” i maskinens brugervejledning.  
 
 
 
 

 2,5 m/s²  8 timer 

 3,5 m/s²  4 timer 

 5 m/s²  2 timer 

 7 m/s² 1 time  

 10 m/s² 30 minutter  



 
Anvender man flere forskellige vibrerende 
maskiner på en dag kan man udregne  
den daglige vibrationsbelastning ved at  
anvende dette skema.  
 
Vibrationsstyrken for den enkelte maskine 
anvendes som indgang i tabellens søjle, og  
den tilhørende eksponeringstid findes i  
tabellens række. 
Herefter aflæses antal “vibrationspoint”.  
Man kan umiddelbart se, om man ligger 
under aktionsværdien (grønt område),  
mellem aktionsværdi og grænseværdi 
(gult område) eller over  
grænseværdien (rødt område). 
 
Dette gøres for hver maskine og 
”vibrationspointene” lægges sammen. 
Den daglige vibrationsbelastning findes ved  
at gå ind i 8 timers søjlen med det samlede  
antal “vibrationspoint” og aflæse  
vibrationsstyrken i søjlen yderst til venstre. 
Vibrationsstyrken der hører til den samlede  
vibrationsværdi skal helst ligge  
under 2,5 m/s² og må under ingen  
omstændigheder overskride grænseværdien  
på 5,0 m/s². 
 
Ligger den samlede vibrationsstyrke  
mellem 2,5 m/s² og 5,0 m/s² og der ikke er  
mulighed for at nedsætte evt. brugstid på den  
mest belastende maskine, skal man tage det  
op i sin afdelings arbejdsmiljøudvalg som så  
behandler det i afdelingens APV. 

 

 
 

 
Helkropsvibrationer: 
 

Helkropsvibrationer er vibrationer, der gennem gulv/fødder eller sæde/baller overføres til hele kroppen, og 
som medfører risiko for den ansattes sundhed og sikkerhed, navnlig lidelser i lænderyg og skader på 
rygsøjlen. 
I bygge- og anlægsbranchen findes belastninger fra helkropsvibrationer primært i forbindelse med 
længere tids kørsel med entreprenørmaskiner på ujævnt underlag. 
 
Helkropsvibrationer kan have følgende virkninger på helbredet: 
· Være årsag til smerter og skader især i lænderyggen, men også i nakke og skuldre 
· Forstærke allerede eksisterende rygproblemer 
· Være årsag til ubehag i kroppen 
· Give forstyrrelser i sanseorganer, koordineringsevne og finmotorik. 
 
Ligesom ved hånd-arm vibrationer taler man om en aktionsværdi og en grænseværdi for den daglige 
vibrationsbelastning, forstået som et ”gennemsnit” over en 8 timers arbejdsdag. 
Dagens samlede aktionsværdi skal helst ligge under 0,5 m/s² og må under ingen omstændigheder overskride 
grænseværdien på 1,15 m/s². 
 
 

Tabellen her viser i forenklet form, hvor lang tid man 
dagligt må udsættes for vibrationer, hvis 
vibrationsbelastningen på 0,5 m/s²  
ikke skal overskrides. 

 

 0,5 m/s²   < 8 timer 

 0,7 m/s²   < 4 timer 

 1,0 m/s²   < 2 timer 

 1,4 m/s²   < 1 time  



Arbejder du med flere forskellige vibrerende maskiner i løbet af en dag kan man udregne  
den daglige vibrationsbelastning ved at anvende nedenstående skema.  
 
Vibrationsstyrken for den enkelte maskine anvendes som indgang i tabellens søjle, og den tilhørende 
eksponeringstid findes i tabellens række. Herefter aflæses antal “vibrationspoint”.  
Dette gøres for hver maskine og ”vibrationspointene”, så kan pointene lægges sammen til en samlet daglig 
vibrationsbelastning. 
Får du mere end 100 vibrationspoint samlet, svarer det til aktionsværdien, og mulighederne for reduktion 
skal undersøges og iværksættes.  
Får du 529 point, er grænseværdien nået, og arbejdet skal stoppes, indtil effektive foranstaltninger er på 
plads.  
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m/s2 0,25T 
15min 

0,5T 
30min 

1T 2T 3T 4T 5T 6T 8T 10T 12T  

2,0 50 100 200 400 600 800 1000 1200 1600 2000 2400  

1,9 45 90 180 360 540 720 905 1100 1450 1800 2150  

1,8 41 81 160 325 485 650 810 970 1300 1600 1950  

1,7 36 72 145 290 435 580 725 865 1150 1450 1750  

1,6 32 64 130 255 385 510 640 770 1000 1300 1550  

1,5 28 56 115 225 340 450 565 675 900 1150 1350  

1,4 25 49 98 195 295 390 490 590 785 980 1200  

1,3 21 42 85 170 255 340 425 505 675 845 1000  

1,2 18 36 72 145 215 290 369 430 575 720 865  

1,15 17 33 66 132 198 265 331 397 529 661 794 grænseværdien 

1,1 15 30 61 120 180 240 305 365 485 605 725  

1,0 13 25 50 100 150 200 250 300 400 500 600  

0,9 10 20 41 81 120 160 205 245 325 405 485  

0,8 8 16 32 64 96 130 160 190 255 320 385  

0,7 6 12 25 49 74 98 125 145 195 245 295  

0,6 5 9 18 36 54 72 90 110 145 180 215  

0,5 3 6 13 25 38 50 63 75 100 125 150 aktionsværdi 

0,4 2 4 8 16 24 32 40 48 64 80 96  

0,3 1 2 5 9 14 18 23 27 36 45 54  

0,2 1 1 2 4 6 8 10 12 16 20 24  

 
 

Det vibrationsniveau der hører til det samlede antal vibrationspoint, kan anvendes i figuren nedenfor. 
Farvekoden (grøn, gul og rød) angiver, hvor alvorligt vibrationsbelastningen er. 

 
De stiplede linjer på figuren angiver  

områder med forskellig helbredsrisiko.  

På figurens ene akse angives  
eksponeringstiden, mens den anden  

akse er den målte vibrationsstyre for den  

værste af de tre måleretninger.  
Vibrationsstyrken i vandret retning skal  

ganges med 1,4 inden der sammenlignes  

med lodret, og figuren anvendes. 
 

Ved eksponering under den nederste  
stiplede linie er der ikke klart dokumenteret  

skadelige heldbredsvirkninger. Mellem  

linierne skal man være på vagt over for  

potentiel helbredsrisiko. Over den øverste  

linie er der helbredsrisiko. 

 
Unødige vibrationsbelastninger skal  

undgås. Vibrationsbelastning bør holdes  

så lav, at der ikke er nogen dokumenteret  
risiko, dvs. under den nederste stiplede linie,  

svarende til 0,45 m/s2 for 8 timers eksponering. 

 

 

 
 


