
Laboratoriesikkerhed
og Kemikalier

https://amid.dk/regler/at-vejledninger/elevers-praktiske-oevelser-4-01-9/

”Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser”

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/byggeri-og-indretning/godt-skolebyggeri/faglokaler-naar-klokken-ringer/naar_klokken_ringer

”Når klokken ringer. - Branchevejledning til grundskolen og det almene gymnasium (STX)”

https://amid.dk/regler/at-vejledninger/elevers-praktiske-oevelser-4-01-9/
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/byggeri-og-indretning/godt-skolebyggeri/faglokaler-naar-klokken-ringer/naar_klokken_ringer


Peter Hald ?

• Født 1970 (ude vestpå)

• Mat/Kem VK1990

• 8 sabbat-år i Forsvaret

• Kemi/Mol.biologi 1998

• Ba., Cand. Scient., Ph.D.

• 50% Sikkerhedsleder, 50% Lab.-manager @CMC

• (+ forfatter, foredragsholder og en helt masse andre sære ting!)



Hvad er der indtil videre sket i 2019?
• Suspekt person afvist, indbrud i biler

• Fund af dimethylkviksølv

• Fund af trinitrobenzen

• Vandskade III

• Mindre snit- og stikskader

• Gaslugt i alle bygninger

• Rohypnol

• Udfald af ventilation 

• Afmontering af sikkerhedsudstyr

• Evakuering (falsk alarm)

• Fund af uranforbindelser og nitroguanidin

• Mindre eksplosion i skolekemi (tinnitus)

• Piranhasyre i ansigtet (stænk)

• Røglugt (glasblæseren)

• Mindre laboratorieeksplosion

INGEN ALVORLIGE PERSONSKADER!



CLP/GHS 
("Classification, Labelling and Packaging")

2008: CLP forordningen vedtages
2010: Rene stoffer skal mærkes efter CLP
Frem til 2015: Overgangsperiode. Sikkerhedsdatablade er dobbelte
2015: Blandinger skal også mærkes efter CLP
2017: Slut med at sælge fra gamle lagre. Alt skal være CLP-mærket

….. Arbejdstilsynet beslutter, at slutbrugere (virksomheder) også skal ommærke!
2019: Arbejdstilsynets aller-, aller-, allersidste frist for ommærkning hos brugerne.

NYE ETIKETTER!
- Prioriter klar mærkning og brug lejligheden til oprydning
- ”Må først bruges efter ommærkning”
- Tydelig mærkning af opstillinger og opløsninger

Tilstræb enkelhed og klarhed

Jeg designede eksperimentsedlerne i 2014 og fik dem trykt hos Grafisk Trykcenter i Esbjerg.
Referer til Peter Hald og ”Running experiment, så ved de hvad det er.



ECHA C&L

https://echa.europa.eu/da/information-on-chemicals/cl-inventory-database

Database med alle de kemikalier som er i brug i EU.

Der findes harmoniserede klassificeringer med særgrænser som man skal være opmærksom på, de 
kan ikke (endnu) findes i sikkerhedsdatabladet. Nogle gange kan man også finde M-faktorer i 
databasen.

NaOH

Citronsyre

https://echa.europa.eu/da/information-on-chemicals/cl-inventory-database


Eksempler:

0,5 M opløsning af citronsyre

Citronsyre er af leverandøren klassificeret med øjenirritation kat 2, H319.
0,5M = (ca) 9,6% (w/w). 9,6/10 <1 derfor er blandingen ikke klassificeret.
(citronsaft er ca 5% citronsyre og andre syrer).

0,5 M opløsning af citronsyre med 0,1 M æblesyre

Begge er af leverandøren klassificeret med øjenirritation kat 2, H319.
0,1M æblesyre = (ca) 1,3% (w/w). 1,3/10+9,6/10 > 1 derfor skal blandingen klassificeres eye irrit cat 2, H319.

MAN GØR IKKE NOGET FORBUDT VED AT FAREMÆRKE EN OPLØSNING SOM DET RENE STOF



Etiketten:

Citronsyre 0,6M

Advarsel!

Forårsager alvorlig øjenirritation. 
Bær øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

Kemikaliegruppen tlf 12345678   Kemisk Inst., bygn 1510

Varenavn

Signalord

H-sætning(er)

P-sætninger

Farepiktogram

Ejermand, 
tlf nr og 
adresse

SKAL være med 
rød kant

Størrelse (helst) mindst 52x74 mm heraf piktogram 1/15 dog mindst 10x10 mm.



KIROS.dk:

AU’s eget system, udviklet lokalt.
Indekserer næsten 30.000 kemikalier og blandinger.
Print af labels i 2 størrelser.
Brugere organiseret i grupper med administrator/bruger/lagerbrugere.
Grupper i Kiros kan bestille APB for nye stoffer/blandinger.
Grupperne kan registrere deres lokale kemikalielager inkl. mængde, 
lokalt navn og placering.
Grupper på AU kan låne kemi hos hinanden via Kiros.



Affald
• Sortering i kategorier 

(Eksempelvis: Organisk, surt/basisk uorg, ”Z”, kviksølv, dagrenovation)

• Sikkert at opbevare og forsende

• Godkendte dunke/fade

• Aarhus: Ring til kommunen og de henter

• Uforeneligt affald?

• Gør ”reaktivt affald” håndterbart

• Afskyeligheder?
https://www.frederiksen.eu/inspiration-
forsoeg/kemi/kemikaliesikkerhed/affaldsha
andtering

https://www.frederiksen.eu/inspiration-forsoeg/kemi/kemikaliesikkerhed/affaldshaandtering


Affaldssortering





Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)1)
(Ophævelse af kravet om arbejdspladsbrugsanvisninger m.m.)

• I stedet skal der laves Kemisk APV, herunder risikovurdering

… ansatte, der i forbindelse med arbejdet kan blive udsat for farlige stoffer og materialer, jf. 
§ 2, stk. 2, modtager en effektiv og tilstrækkelig oplæring og instruktion, som basereres på 
arbejdspladsvurderingen, jf. § 6. Oplæringen og instruktionen skal omfatte:

1) de farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen, herunder stofferne eller 
materialernes navn, faremærkning, risici ved arbejde med og udsættelse for dem, 
relevante grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og andre anvisninger,

2) hvordan stoffer eller materialer håndteres, bruges og opbevares sikkerhedsmæssigt og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder eventuelle anvendelsesbegrænsninger,

3) korrekt brug af sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet, herunder værnemidler og 
disses placering på arbejdspladsen,

4) sikkerhedsforanstaltninger ved uheld, f.eks. brand, spild og lignende og

5) bortskaffelse af stoffer og materialer samt værnemidler efter endt brug og øvrig 
håndtering af affald, herunder særligt ………

https://amid.dk/nyheder/at/2019/03/arbejdspladsbrugsanvisninger/

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207711#id5ca7970c-f72a-44dc-b435-06f8365dfceb
https://amid.dk/nyheder/at/2019/03/arbejdspladsbrugsanvisninger/


”Kemisk APV”

• Risikovurdering
• Hvem gør det?

• Hvad laver de (procedurer/processer)?

• Hvad bruger de (kemikalier)?

• Hvad kan (realistisk) gå galt og hvad er konsekvensen?

• Erfaringer!

• ”Tilstrækkelig instruktion”
• Procedure

• Nødprocedure (Stands ulykken, skyl med vand ….forlad lokalet?)

Med en god risikoanalyse og en god plan, så må man lave rigtigt meget i gymnasiet!



https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/fysiskarbejdsmiljoe/risikovurdering/

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/fysiskarbejdsmiljoe/risikovurdering/


Påklædning i lab = Arbejdstøj

• En kittel yderst

• Briller (EN 166-F)

• Ikke tildækket ansigt

• Behageligt og praktisk!

• Ikke for varmt

• Fornuftigt fodtøj (ingen bare fødder og stiletter)

• Ikke stort løst hår, tørklæder eller ærmer man kan
antænde eller dyppe i suppen.



Sikkerhedsbriller



Basalt sikkerhedsudstyr:

• Tilstrækkelig instruktion og kunnen

• Briller/kitler/handsker

• Procesventilation

• Øjenskyl og nødbrus

• Brandslukningsmateriel 

• Førstehjælpsudstyr 

• Evakuering (alarmering, rute, samleplads, kommandoforhold)

• Sikker opbevaring af kemikalier og affald



Indhold:
2 gasmasker (halvmaske)
2 sæt filtratorer til gasmasker (bredspektrede)
3 stk 5 L plastspande. Vermiculit i den inderste spand
Fejeblad og kost
1 pakke fiberklude/engangsklude
1 pakke køkkenrulle
1 rulle affaldssække
5 par sko-overtræk
3 par tykke gummihandsker
5 kompresforbindinger





Brandforebyggelse og bekæmpelse

30.000 ”happy fires” om året!



Brandforebyggelse og bekæmpelse

Ryd op!
Højst 50 oplagsenheder i lab.

Styr på 
antændelseskilderne.

”Låg på 
bøtten”.



Brændslets betydning:

• https://youtu.be/aDNPhq5ggoE 

• https://youtu.be/fsaLCdC3iWw

Brandens spredning? (demo)

https://youtu.be/fsaLCdC3iWw
https://youtu.be/fsaLCdC3iWw




Brandforebyggelse og bekæmpelse

”luk for gassen”
Pulverslukker

Vandslukker
Slangevinde
Nødbruser
Branddasker

”Låg på bøtten”
CO2-slukker
Brandtæppe
Pulverslukker
Sand



Eksplosiv atmosfære

”For mager – LEL – eksplosiv – UEL - ”for fed”



”Indian Crown” før 1. september 2019



Restaurant ”Indian Crown”, Helsingør, 1. september 2019

Billede:Helsingør Dagblad



Brandslukkere:
• Kan jeg klare det her? Skal vi evakuere i stedet?

• Træk splitten

• Gå så tæt på som muligt

• Sigt lavt i målet

• Arbejd dig frem med rolige, fejende bevægelser

• Kontakt evt brandvæsnet selvom ilden er slukket

• Når splitten er trukket, er slukkeren brugt!

• Hvem kontrollerer jeres brandmateriel?
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• Kan jeg klare det her? Skal vi evakuere i stedet?

• Træk splitten

• Gå så tæt på som muligt

• Sigt lavt i målet

• Arbejd dig frem med rolige, fejende bevægelser

• Kontakt evt brandvæsnet selvom ilden er slukket

• Når splitten er trukket, er slukkeren brugt!

• ”Vær beredt”


