
LØFT, SKUB OG TRÆK

Unge medarbejdere under 18 år må ikke udsættes for fysiske belastninger, der er skadelige 
for deres sundhed eller udvikling.

De unge er mere udsat for at tage skade af fysiske belastninger end voksne, hvorfor der ved 
fysisk krævende arbejde skal tages hensyn til den unges alder og fysiske udvikling. 

De unge skal have en grundig oplæring og instruktion i, hvad de må løfte, og hvordan de kan 
udføre arbejdet i gode arbejdsstillinger.

Løft

De unge må ikke løfte mere end 12 kg. (= en ølkasse med 30 stk. tomme flasker).

De skal kunne løfte den midt foran og tæt på kroppen, mellem midt på låret og albuehøjde. 

I enkelte tilfælde må de løfte op til 25 kg (= en ølkasse med 30 stk. fyldte flasker). Men kun hvis 
forholdene er optimale, dvs. at man:

• kan løfte varen lige foran dig og tæt på kroppen

• kan løfte varen, så den hele tiden er i niveauet mellem midt på lårene og albuehøjde

• ikke vrider eller bøjer i ryggen

• har et godt greb i varen

• står sikkert.

Bæring

Generelt bør bæring af varer undgås. I stedet bør tekniske hjælpemidler anvendes, fx rullebord, 
t-vogn, palleløfter, sækkevogn og lignende. 

Vejer varen over 12 kg, må den kun transporteres ved hjælp af et teknisk hjælpemiddel. 

Vejer varen under 12 kg, må den bæres ca. 2 meter.

Skub og 
træk

Unge bør ikke transportere last over ca. 250 kg på palleløfteren. (= 10 ølkasser med 30 stk. fyldte 
flasker.)

Hvis underlaget skråner, skal vægten sænkes.

En god tommelfinger regel er, hvis den unge er nødt til at ”ligge vandret i luften”, er palleløfteren for 
tungt lastet.

De unge bør ikke skubbe/trække mere end 10 kundevogne af gangen ved vandret og jævnt under-
lag. Ved fx mere ujævne underlag, stigninger i terrænet eller dårlig vedligeholdte hjul på kunde-
vogne anbefales det, at antallet sættes tilsvarende ned.
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Regler og krav

•  Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 om unges arbejde 
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/u/sam-unges-arbejde-239.aspx

Dette er uddrag af lovgivningen

§ 12 “Unge må ikke udsættes for fysiske belastninger, der på kort eller lang sigt er skadelige 
for deres sundhed eller udvikling, og unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige 
arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås jf. bilag 3, nr. 9) og 10)” 

Bilag 3 nr.9) “Det skal i videst muligt omfang undgås, at unge løfter eller bærer byrder over 
12 kg. Dette kan dog fraviges ved arbejde, der foregår under ergonomisk hensigtsmæssige 
forhold, men det skal tilstræbes, at byrder for den enkelte højst udgør 25 kg.”

Bilag 3 nr. 10) “Det bør undgås, at unge ved andet arbejde udsættes for større belastninger 
end de, der er nævnt i nr. 9)”  
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