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Revideret BAR-vejledning  
om stinkskabe

Af Jørgen Stage Johansen

Industriens Branchearbejdsmiljøråd har udgivet 
en revideret udgave af vejledning om arbejde i 
Stinkskabe. 
Vejledningen angiver det niveau og den gode 
praksis, arbejdsmarkedets parter ønsker skal 
være til stede ved arbejde i stinkskabe og andre 
ventilerede enheder. Vejledningen, som også 
har været til gennemsyn og kommentering i 
Arbejdstilsynet, er udarbejdet af COWI A/S.

En god vejledning 

Et stinkskabs evne til at beskytte brugeren mod 
udsættelsen for farlige stoffer og materialer 
afhænger af mange faktorer, bl.a. hvorledes ska
 bet indrettes, anvendes, vedligeholdes, konstru
eres og placeres.
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tigt, at der forefindes vejledninger om, hvordan 
stinkskabe suger, hvordan alarmerne fungerer, 
og hvornår kontrolmålinger er gennemført. 
Endelig må brugerne udvise en adfærd som 
både optimerer sikkerhed og energi. 

Arbejdstilsynets krav til stinkskabe er ikke præ
cise og detaljerede, og derfor er det meget vel
komment med en vejledning, som sammenfat
ter normkrav, anbefalinger og god praksis.
En forudsætning for at arbejdet kan udføres sik
kert er, at stinkskabets sugeevne er tilstrækkelig, 
og vejledningen anbefaler generelt, at “lufthastig
 heden i lugeåbningen skal være 0,5 m/s, når der 
arbejdes i stinkskabet. For at spare på energien 
kan lufthastigheden nedsættes til 0,3 m/s, når lu 
gen er lukket, og der ikke arbejdes i stinkskabet”.
Arbejdstilsynet stiller krav om, at stinkskabe skal 
have en kontrolanordning (alarm), men uden at 
angive nogen alarmgrænse. Derfor er det godt, 
at vejledningen forholder sig til denne faktor: 
“Indstillingen af alarmgrænser har betydning 
for sikkerheden. Hvis alarmgrænsen afviger for 
lidt fra den ønskede lufthastighed, vil brugerne 
blive generet af for mange alarmer. Hvis afvigel
sen er for stor, vil alarmen ikke blive aktiveret, 
selv om suget er utilstrækkeligt. Afvigelser imel
lem 1020% har været diskuteret, og der anbe
fales en maksimalafvigelse på 20%”.
Arbejdspladserne må sikre procedurer for regel
mæssig kontrol af ventilation. Det er også vig
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REKVIRERING 
AF VEJLEDNINGEN

Vejledning om arbejde i Stinkskabe, Indu
striens Branchearbejdsmiljøråd, marts 
2017, kan du som DLF medlem bestille i 
papirform gennem sekretariatet – send en 
email med din bestil
ling til: dlf@hk.dk (angiv 
i din mail HK lagernum
mer: 4418059813). Eller 
find den ved at bruge 
QR koden. 
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