
   

 

 
OPDATERING AF NY VIDEN OM ARBEJDSMILJØET 

OG FOKUS PÅ MASKINER. 
 
Kurset tager udgangspunkt i nogle af de arbejdsmiljømæssige udfordringer, 
som anlægsgartneren har i dagligdagen.  
    Ved præsentation af et udvalg af maskiner, som anvendes til anlæg og 
pleje i de fleste anlægsgartnervirksomheder, lægger der op til diskussion og 
forslag til forskellige former for løsninger af problemerne.  
    Derudover vil der være opdatering af regler og lovgivning samt eksempler 
på nye ideer til løsninger af arbejdsmiljøudfordringer i virksomheden.  
 

 
 

Dagens program: 

 

Kl. 8.00: Kaffe og morgenbrød og velkomst 
 
Kl. 8.30:  Opdatering af arbejdsmiljøregler og lovgivning v. Bente Mortensen 

- Er det muligt at pulje Arbejdspladsbrugsanvisninger?. Hør mere om 
hvordan  

- Nye regler fra 2019 for entreprenørmaskiner uden for vej. Udfordring 
med partikler. Fra diesel til benzin? Janvier og Kubota kan leve op til 
kravene. V. Forhandler 

- Øvrige nyheder 
 
Kl. 11.30 Frokost 
 
Kl. 12.00 ”Vi sparker dæk” – forskellige stande med udvalgte udfordringer, 
diskussion og forslag til løsninger 
 

a. Hvordan kan vi læsse maskiner af og på bilerne uden for tunge løft? Og 

hvad er kørereglerne ved maskintransport på lastbil eller trailer og 

fastsurring af gods.  

i. Krog på pladevibrator (anden forhandler) 

ii. Kran, spil, taljer (anden forhandler) 

iii. Køreskinner, ladhøjde (Grøn Vækst bil til håndskubbet græsklipper) 

 

b. Hvad har forhandleren pligt til at oplyse, når det gælder maskinernes 

effektivitet, arbejdsmiljø- og miljøforhold? Hvad kan du bruge 

oplysningerne til ved indkøb af maskiner? 

i. Græsklippere – forskellige mærker 

ii. Hækklippere (el og benzin) 

iii. Buskryddere (el og benzin) 

 

c. Hvad er den mest effektive og rentable ukrudtsbekæmpelse på befæstede 

arealer?  

i. Brænding  

ii. Skum  

iii. Varmt vand 



   

 

d. Optimeret græsklipning – økonomi, brændstofforbrug og arbejdsmiljø (fokus 

på helkropsvibrationer) - både når det gælder maskiner og transport.   

3 cases. 

i. Private haver – små arealer, her er et udvalg af maskiner og 

redskaber på lad  

ii. Parker og grønne arealer – primært græsklipning, men kørsel fra 

sted til sted 

iii. Boldbaner -  græsklipning og ingen kørsel 

 

14.15 Opsamling af løsningsforslag  
 
14.45 Afslutning og evaluering  
 
 

 
Målgruppe: Ledelsen og beslutningstagere, arbejdsmiljørepræsentanter 

 

Sted: Sjælland: Tirsdag den 26. februar: A/S Havdrup 
Maskinstation, Salbjergvej 4, 4622 havdrup 

Jylland: Torsdag den 28. februar: Svenningsens, Danmarksvej 32H, 
8660 Skanderborg 

 
Tilmelding: 
Danske Anlægsgartnere på mail ts@dag.dk eller tlf. 33 860 860  
 
 
Tilmeldingsfrist: 
Onsdag 20. februar 2018 
 
 
Kursusgebyr: 
Kurset koster kr. 475,- excl. moms for medlemmer af Danske Anlægsgartnere. 

mailto:ts@dag.dk

