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17. Arbejdsmiljø 
Ligesom det er tilfældet med flis, virker træpiller ikke som et ”farligt” 
produkt. Men som for andre brændsler gælder at produktion og anven-
delse af træpiller medfører sundhedsrisici, der bør tages alvorligt. Disse 
sundhedsrisici kan dog imødegås og bør derfor ikke afskrække nogen 
fra at anvende træpiller. 
 
Dette afsnit beskriver baggrund og løsningsmuligheder for arbejdsmil-
jøproblemer med hensyn til: 
 

støv • 
• 
• 

trægasser 
mikroorganismer 

17.1  Støv 
Støv er den vigtigste risikofaktor under arbejdet med træpiller, særligt 
ved aflæsning, flytning og påfyldning af pillerne. De meget fine partikler 
hvirvles let op og kan holde sig svævende i luften længe og være årsag 
til irritation af slimhinder og lungevæv.  

Figur 17.1: Træstøv-
partikel forstørret 400 
gange /1/ 

 
I mikroskop er træstøv små samlinger af vedceller, der ligger vinkelret 
på hinanden. Cellernes ender er spidse og stikker ud fra  partiklen. Et 
mikroskopbillede illustrerer hvorfor træstøv virker irriterende bl.a. for 
slimhinderne – se figur 17.1. 
 
Træstøv kan medføre en lang række lidelser. Nogle af de mest almin-
delige er irritation af slimhinderne i øjne og luftveje, hoste, nedsat lun-
gefunktion samt en øget risiko for at få kronisk bronkitis. Træstøv kan 
udløse både allergi og astma. Astma er hyppigere blandt træarbejdere 
end i befolkningen i øvrigt. Desuden kan høje koncentrationer af 
træstøv være kræftfremkaldende og forårsage næsehulekræft, når man 
udsættes for dem gennem længere tid. Processer, der danner træstøv, 
er derfor på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende arbejdssitua-
tioner. 

 

 
Håndtering af piller med gummiged er et særligt problem. Den hård-
hændede håndtering slider hårdt på pillerne og udvikler derfor en mas-
se træstøv. En gummiged bør altid have filtrerende indsugning.  
 
Risikoen for støvgener er størst ved transport af løse piller på åbne 
vogne og under omhældning af piller i sække. Pneumatisk påfyldning af 
pillesiloen fra lukkede vogne er forbundet med færre støvgener, forud-
sat at pillesiloen er monteret med cyklon og støvfilter. 
 
I forbindelse med håndtering af piller ser det ud til, at der opstår så høje 
koncentrationer af støv, at det langt overstiger lovens krav om max. 2 
mg træstøv/m3. Lovkravet er lavet ud fra en risikovurdering og skal ikke 
forstås som en garanti for et sundt arbejdsmiljø. Hvor meget støv, der 
skal til, inden man bliver syg er individuelt, men risikoen stiger, jo mere 
træstøv man indånder. Al unødig støv bør undgås. 

Lovkrav – hvor meget 
støver det 
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Grundtanken i støvbekæmpelse er at afskærme de støvende proces-
ser. Hvor der alligevel kommer støv ud i lokalet, skal der etableres ud-
sugning så tæt på kilden som muligt. Er al anden bekæmpelse umulig, 
og er eksponeringen kortvarig, skal man bære personlige værnemidler 
som f.eks. en P3- halvmaske.  

Løsninger 

 
Man skal selvfølgelig altid være opmærksom på de ovennævnte pro-
blemstillinger. Ved kortvarig arbejde med piller bør der anvendes ånde-
drætsværn med P3 filter (figur 17.2). Da personlige værnemidler sjæl-
dent er behagelige at arbejde i, bør de kun anvendes til kortvarige eks-
poneringer. Ved konstant høj forurening med støv eller mikroorganis-
mer skal der foretages ændringer af arbejdsforhold og ventilationssy-
stem. 
 

 
Figur 17.2:  Åndedrætsværn med P3 filter til brug ved kortvarig støv-
eksponering /1/ 

Generelt anbefales det at støvsuge frem for at feje. 

17.2  Trægasser 
Træ påvirker os på to måder. Dels er selve træstøvpartiklerne irriteren-
de, dels fordamper træets forsvarsstoffer (terpener, tannin, phenol 
m.v.), når cellerne brydes. Disse stoffer påvirker vores immunforsvar. 
 
Gassernes sammensætning afhænger af træarten. Gasserne fra dan-
ske træarter er i forskellig grad allergifremkaldende og slimhindeirrite-
rende. Der findes eksotiske træarter, der er så giftige, at al forarbejd-
ning af træet skal meddeles det lokale arbejdstilsyn, og særlige sikker-
hedsprocedurer skal overholdes. Der er ikke fundet nogen dokumenta-
tion for gaskoncentrationen i forbindelse med pilleproduktion og hånd-
tering.  

Trægasser 
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17.3  Mikroorganismer 
Mikroorganismer er et mindre problem under arbejdet med piller. Dette 
skyldes hovedsageligt det lave fugtindhold i piller, som gør, at bakterier 
og især svampe har vanskeligt ved at etablere sig i større antal. Her 
har piller en klar fordel frem for træflis og halm, hvor svampe og bakte-
rier kan udgøre en betydelig helbredsrisiko. 

17.4  Referencer 
 
/1/ Skov, S., ”Støv fra træpiller.” Artikel i Dansk Bioenergi Nr. 65. 

Oktober 2002. 
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