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1 Baggrund 
I begyndelsen af 2010 bestilte EU-OSHA en undersøgelse med titlen "Fremsyn om nye og fremtidige 
risici i forbindelse med nye teknologier frem til 2020" (projektet grønne job). Undersøgelsen, der varede 
to år, blev udført af et konsortium bestående af det britiske Health and Safety Laboratory, SAMI 
Consulting og Technopolis Group. Man anvendte scenarieopbygningsmetoden til at undersøge 
udviklingen af en række teknologier inden for grønne job og deres tilhørende arbejdsmiljørisici inden 
for tre mulige fremtidsscenarier for Europa. 

De frembragte scenarier skal levere oplysninger til EU's politiske beslutningstagere, medlemsstaternes 
regeringer, fagforeninger og arbejdsgivere, således at de kan træffe beslutninger, der skal forme 
fremtiden for arbejdsmiljøet inden for grønne job med henblik på at skabe sikrere og sundere 
arbejdspladser. 

Scenarieopbygning er en anerkendt metode til undersøgelse af fremtiden, der gør det muligt at tage 
hensyn til en række forskellige forandringsfaktorer. Der er ikke tale om forudsigelser, men om 
beskrivelser af mulige fremtidsscenarier, der danner en struktur til strategisk tænkning, som kan fungere 
som grundlag for planlægningen. Eftersom fremtiden sandsynligvis vil omfatte elementer af alle disse 
scenarier, vil det bidrage til at kunne foregribe fremtiden, hvis man gør sig forestillinger om dem. 

I denne rapport beskrives en workshop med udgangspunkt i projektet om grønne job, som blev afholdt 
i Bilbao den 12. og 13. november 2013 for EU-OSHA's knudepunkter. Formålet med workshoppen var: 

 at styrke Focal Points’nes forståelse og interesse for resultaterne af EU-OSHA-projektet "Fremsyn 
om nye og fremtidige risici i forbindelse med nye teknologier frem til 2020" 

 at vise Focal Points, hvordan scenarierne bruges til at understøtte strategiske diskussioner og 
disses anvendelse inden for den politiske beslutningstagning. 

Udviklingen af strategier eller politikker er en kompleks proces, hvor man ofte undlader at tage 
tilstrækkeligt hensyn til det fremtidige miljø, hvor politikkerne skal fungere. Brugen af scenarier til at 
understøtte denne proces blev demonstreret i workshoppen ved hjælp af følgende trin: 

 
Focal Points blev vejledt i processen med at identificere potentielle fremtidige arbejdsmiljørisici i hvert 
scenario og udforme politikker eller foranstaltninger til håndtering af disse. I en sidste øvelse anvendte 
man en proces ved navn "wind-tunnelling" til at sammenlige virkningerne af politikker eller 
foranstaltninger i de forskellige scenarier. Det var hensigten, at gennemførelsen af ovennævnte mål 
ville give Focal Points bedre muligheder for at bidrage med en multiplikatoreffekt i forbindelse med 
videreformidlingen af resultaterne af EU-OSHA's fremsyn i deres egne lande og for at tilskynde til 
anvendelsen af scenarier i nationale politiske beslutningsprocesser. 

 

Det er vigtigt at bemærke, at øvelserne med udformning og afprøvning af politikker blev gennemført for 
at demonstrere de bidrag, som scenarier kan yde til denne proces. De var ikke tænkt som øvelser i 
beslutningstagning, da dette ville være en betydeligt længere proces, der ville kræve yderligere 
analyser.  

Workshoppen blev afholdt over to halve dage. 26 knudepunkter og seks medarbejdere fra EU-OSHA 
deltog. Den praktiske gennemførelse blev forestået af repræsentanter for det britiske Health og Safety 
Laboratory og SAMI Consulting, der havde gennemført projektet om grønne job. 

Dagsordenen for workshoppen findes i bilag 1, og bilag 2 indeholder en deltagerliste. 

Overvejelse af 
arbejdsmiljøspørgs

mål vedrørende 
"grønne job" i 
hvert scenario

Identificering af 
muligheder,

udfordringer og 
overraskelser

Udformning af 
foranstaltninger / 

politikker med henblik 
på at opnå de bedste 

arbejdsmiljøresultater i 
hvert scenario

Overvejelser om, 
hvordan 

politikkerne skal 
gennemføres på 

tværs af alle 
scenarier



Grønne job og arbejdsmiljø: Fremsyn om nye og fremtidige risici i forbindelse med nye teknologier frem 
til 2020 – Workshop for EU's knudepunkter  

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur – EU-OSHA 5 

 

2 Indledning 
2.1 Velkomst og introduktion til fremsynsprojektet 
Emmanuelle Brun (EU-OSHA) gav en introduktion til EU-OSHA's fremsynsaktiviteter, relevansen af at 
foregribe nye og fremtidige arbejdsmiljørisici i forbindelse med nye teknologier i grønne job for 
Fællesskabets arbejdsmiljøstrategi 2007-2012 samt scenariernes rolle. Scenarier er et nyttigt værktøj 
til at: 

 foregribe mulige nye og fremtidige risici 
 integrere arbejdsmiljøspørgsmål i andre discipliner 
 tilskynde folk til at "tænke ud af boksen" i en neutral sammenhæng (fremtiden) uden nutidens 

begrænsninger for at opnå ny indsigt 
 afprøve politikker i forhold til forskellige antagelser for at udvikle fremtidssikrede og 

overraskelsesresistente politikker. 

 

2.2 Introduktion til workshoppen 
John Reynolds (SAMI Consulting) kom med en introduktion til proceduren og "reglerne" for 
workshoppen samt en tidsplan for arrangementet. Workshoppen havde følgende formål: 

 at introducere projektet og de tre scenarier for arbejdsmiljø inden for grønne job frem til 2020 
 at identificere centrale udfordringer og muligheder på arbejdsmiljøområdet for hvert scenario 
 at gennemgå foranstaltninger/politikker for at nå frem til et godt arbejdsmiljøresultat i hvert scenario 
 at udlede konklusioner til brug i scenarierne med henblik på at fastlægge prioriteringerne for 

arbejdsmiljøarbejdet. 

I en indledende øvelse i plenum blev de delegerede opfordret til at fremlægge deres prioriteringer for 
workshoppen, og hvad de håbede, at man kunne opnå med workshoppen. Svarene var samlet i to 
hovedområder: 

 at lære mere om scenariemetoden 

o hvordan scenarier kan bruges inden for arbejdsmiljø 
o casestudier i brugen af scenarier 
o hvordan Focal Points kan bruge scenarierne i deres eget arbejde 

 at høre mere om grønne job og de tilhørende arbejdsmiljøspørgsmål. 

Andre spørgsmål drejede sig om definitionen af grønne job, og hvorvidt arbejdsmiljørisici inden for 
grønne job nødvendigvis er nye. Emmanuelle Brun forklarede, at der findes adskillige definitioner af 
grønne job. Den bredeste omfatter alle job, der hænger sammen med bevarelse eller genoprettelse af 
miljøet(1), som er den definition, der dannede grundlag for projektet. De typer af grønne job, der blev 
behandlet i EU-OSHA's projekt, blev imidlertid naturligt indsnævret af projektets omfang, hvor der blev 
fokuseret på virkningerne af otte nye teknologiske områder inden for grønne job. Projektets fokus var 
arbejdsmiljøspørgsmål snarere end miljøanliggender. 

Nogle af de risici, der identificeres i projektet, er nye, mens andre kan være "gamle" risici, men som 
findes i nye situationer eller i nye kombinationer, der omfatter forskellige arbejdstagergrupper, som 
eventuelt kan være ufaglærte, hvilket ligeledes medfører nye udfordringer for arbejdsmiljøarbejdet. 

 

 

                                                      
1 Definition udarbejdet som led i det fælles initiativ for grønne job for UNEP, ILO, OIE, ITUC (UNEP (2008), Green 

Jobs: Towards decent work in a sustainable, low carbon world, De Forenede Nationers Miljøprogram. Findes på 
adressen: http://www.unep.org/PDF/UNEPGreenjobs_report08.pdf 

http://www.unep.org/PDF/UNEPGreenjobs_report08.pdf
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3 Hvordan fremsyn og scenarier kan understøtte den 
politiske beslutningstagning og introduktion til EU-
OSHA-scenarierne 

John Reynolds præsenterede herefter fremsyn og scenarier og beskrev behovet for fremsyn samt 
scenariernes karakter og anvendelse. Fremlæggelsen blev understøttet af flere casestudier.  

Foregribelse af fremtiden, eller fremsyn, er vigtigt, fordi Europa og verden som helhed oplever en 
periode med en formentlig hidtil uset usikkerhed. Det er også vigtigt at opnå en forståelse af 
drivkræfterne bag det stedse højere tempo inden for forandringer og innovation. Fremsyn udfordrer 
forudindtagede synspunkter og gør det muligt at tage flere muligheder i betragtning og bør medføre 
mere robuste politikker med lavere risiko. Det bør også bidrage til at identificere potentielle muligheder 
for at påvirke fremtiden og fungere som tidlige advarselssignaler for potentielle udviklingstendenser. 

Projektet grønne job bestod af tre faser: 

 Fase 1: Identifikation af centrale forandringsfaktorer i omgivelserne, der kan skabe grønne job 
 Fase 2: Identifikation af centrale teknologier, der kan medføre nye og fremtidige arbejdsmiljørisici 

inden for grønne job 
 Fase 3: Udvikling og validering af scenarier, der beskriver udviklingen af de udvalgte 

nøgleteknologier og de nye og fremtidige arbejdsmiljørisici, som disse kan medføre, samt 
demonstration af deres potentielle værdi inden for den politiske beslutningsproces. 

I fase 1 anvendte man en serie på 25 interview med centrale personer samt en webbaseret 
undersøgelse og afstemning til at identificere de 16 forandringsfaktorer. 

I fase 2 anvendte man en litteraturundersøgelse, en serie på 26 interview med teknologi- og 
arbejdsmiljøeksperter, en webbaseret undersøgelse og en workshop til at identificere otte teknologier 
og teknologiområder. Der var tale om følgende områder: 

• Vindenergi (industriel skala) • Grøn transport 

• Grønne bygge- og 
anlægsteknologier (bygninger) 

• Grønne fremstillingsteknologier og -processer, 
herunder robotter og automatisering 

• Bioenergi og brug af bioteknologi 
til energiformål 

• Transmission, distribution og lagring af elektricitet 
samt vedvarende energi til brug i hjemmet og i 
mindre skala 

• Affaldsbehandling • Nanoteknologier og nanomaterialer 

I fase 3 blev faktorerne fra fase 1 revideret, og man identificerede tre brede klynger, som blev udvalgt 
som akser, omkring hvilke scenarierne ville blive opbygget. Der var tale om følgende områder: 

 økonomisk vækst 
 grønne værdier 
 innovationsgraden inden for grønne teknologier. 

De tre overordnede drivkræfter for fremtidige forandringer, som identificeres ovenfor, blev anvendt som 
akser til udarbejdelse af tre mulige scenarier for 2020. Scenariernes positioner i forhold til to af akserne 
vises i figur 1.  
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Figur 1: Akserne økonomisk vækst og grønne værdier 

 
EN DA 

Green Values Grønne værdier 
Economic growth Økonomisk vækst 
Weak Svag 
Very strong Meget stærk 
Low growth Lav vækst 
High growth Høj vækst 
Deep Green Mørkegrøn 
Strongly green culture and values Meget grøn kultur og meget grønne værdier 
Win-Win Fordele for alle 

High Rate of Innovation in Green Technology 
Høj innovationsgrad inden for grønne 
teknologier 

Bonus World Bonusverden 
Strong growth Global and European Stærk vækst globalt og europæisk 

 

Den tredje akse vises nedenfor i figur 2 og viser de relative fremskridt med grøn innovation adskilt fra 
andre typer af innovation i hvert af de tre scenarier. De tre akser for scenarierne vises i tabelform i tabel 
1. 

 
Figur 2: Innovationsakse 

Innovationsakse 
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(Kun diagramvisning) 

EN DA 
For profit For overskud 
Bonus World Bonusverden 
Win-Win Fordele for alle 
For green growth For grøn vækst 
Deep Green Mørkegrøn 
For Green Future For en grøn fremtid 
Other innovation Andre former for innovation 
Green innovation Grøn innovation 

 
Tabel 1: Akser med scenarier 

Scenario Fordele for alle Bonusverden Mørkegrøn 

Økonomisk vækst Høj Høj Lav 

Grønne værdier Stærk Svag Stærk 

Innovationsgraden 
inden for grønne 
teknologier 

Høj Medium - Medium + 

 

En kort oversigt over arbejdsmiljøforholdene i hvert scenario vises i tabel 2. 

 
Tabel 2: Sammenfatning af arbejdsmiljøforhold i hvert af scenarierne 

 

I scenariet fordele for alle, en blomstrende økonomi, er der midler til rådighed til 
investering i sikkerhed, men innovationen fortsætter i et højt tempo. Den hurtige 
udrulning af nye teknologier og nye produkter og skabelse af nye arbejdspladser, 
der kræver nye færdigheder, betyder, at en større population nu står over for nye 
risici inden for kortere perioder. Derfor er det vigtigt, at der foretages 
arbejdsmiljøvurderinger tidligt i udviklingscyklussen for en teknologi eller et 
produkt, så udviklingstempoet ikke betyder, at arbejdsmiljøet halter bagefter. 

 

I scenariet bonusverden, en sund økonomi, er der midler til rådighed til at 
investere i arbejdsmiljø og gøre infrastrukturen og forretningsprocesserne sikre, 
men arbejdsmiljøet prioriteres forholdsvis lavt af de fleste regeringer. 
Arbejdsgiverne opfatter arbejdsmiljøet som vigtigt som følge af dets indvirkning 
på overskuddet. Nye arbejdspladser og nye produkter kan medføre nye farer, og 
den hurtige udrulning af nye teknologier betyder, at en bred population udsættes 
for disse med kort tid til at konstatere deres mulige virkninger på sundhed og 
sikkerhed. Arbejdsmiljøkrav i lovgivningen er mere effektivt end arbejdsmiljø 
gennem uddannelse. Som i scenariet fordele for alle betyder det høje 
innovationstempo mangel på færdigheder. Dette fører til en polarisering af 
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Der findes mere detaljerede resuméer af de enkelte scenarier i bilag 3. Alle oplysninger om scenarierne 
og scenarieopbygningsprocessen findes i projektrapporten (2). 

 

3.1 Øvelse 1 – Øvelse med overskrifter 
Formålet med denne øvelse var at gøre de delegerede fortrolige med det scenario, som de skulle 
arbejde med. De delegerede var opdelt i tre grupper – en pr. scenario – og blev opfordret til at læse 
den korte sammenfatning af deres scenario (jf. bilag 3), at diskutere potentielt vigtige 
arbejdsmiljøproblemer i scenariet og herefter at udforme mulige nye overskrifter til 2020 for at afspejle 
deres diskussion. Hver af grupperne fortalte om deres resultater på et møde i plenum. De identificerede 
overskrifter findes i tabel 3. 
Tabel 3: Øvelse 1 – overskrifter for scenarier 

 

Fordele for alle 

Gruppens medlemmer mente, at innovationstempoet ville blive et problem, 
hvor arbejdsmiljøet konstant skulle forsøge at "holde trit" med innovationen, 
men hvor gamle risici fortsat ville være betydelige. Spørgsmål om ansvar og 
skyld ville måske også være af betydning. 

Overskrifter for "fordele for alle" 

• "Glid, snublen og fald stadig et problem." 
• "Endnu et allergen." 
• "Frygt for kræft fra nye materialer til daglig brug." 
• "Orkan smadrer vindmøllepark" 

                                                      
2 EU-OSHA — Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Green jobs and occupational safety and health: Foresight 
on new and emerging risks associated with new technologies by 2020, 2013 
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view 

arbejdsstyrken med hensyn til færdigheder, idet arbejdstagere med færre 
færdigheder lettere kan finde beskæftigelse under dårligere og mere risikable 
arbejdsbetingelser. 

 

I scenariet mørkegrøn har lav økonomisk vækst fristet arbejdsgiverne til at skyde 
genvej, hvilket gør det vanskeligere at investere i sikrere og sundere infrastruktur. 
En tendens i retning af decentraliserede, mere lokale og mindre virksomheder 
(navnlig mikrovirksomheder og selvstændige), gør det vanskeligere at få 
arbejdspladserne til at formidle god arbejdsmiljøpraksis og kontrollere 
arbejdsmiljøforholdene. Eftersom vægten er lagt på et lavere forbrug af energi og 
fysiske goder, findes de fleste nye job inden for servicesektoren. Der oprettes 
mange nye mindre virksomheder, ofte med mangel på kvalificeret arbejdskraft, 
for at opfylde disse behov. En fremgangsmåde baseret på princippet "få-til-at-
virke-og-reparer" betyder, at man oftere moderniserer frem for udskifter, så der 
er risici i forbindelse med brugen af gammelt udstyr. I dette scenario er der flere 
vanskelige og "beskidte" manuelle job (inden for reparation, vedligeholdelse, 
affaldssortering osv.) end i andre scenarier med en højere grad af innovation og 
automatisering. Men den forholdsvis langsomme udrulning af nogle nye 
teknologier og produkter giver mere tid til at tilpasse sig nye farer og risici. Der 
findes mange nye grønne processer og virksomheder, som alle kræver nye 
arbejdsmiljøprocedurer og -uddannelser. 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
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• "Vindmøllepark overlever orkan." 
• "XYZ-koncernen afviser ansvaret (igen)." 

 

Bonusverden 

Medlemmerne af denne gruppe valgte også den høje innovationsgrad og 
ligeledes ansvaret for arbejdsmiljøet. Arbejdsgiverne var ikke så motiverede 
med hensyn til arbejdsmiljø, og det var nødvendigt med inspektion for at sikre 
overholdelsen. Vi lever i en verden med stort pres og et højt stressniveau; 
automatisering bidrager til dette, men kan også hjælpe ældre arbejdstagere 
og handicappede arbejdstagere og fjerne en række fysiske risici. Der sker en 
polarisering af arbejdsstyrken mellem arbejdstagere med høje og lave 
kvalifikationer. Nye materialer kan føre til sygdomme med lang inkubationstid, 
der er vanskelige at spore tilbage til arbejdet. 

 

Overskrifter for "bonusverden" 

 

• "Beskæftigelsen når nye højder!" 
• "Nye lægemidler hjælper dig med at arbejde 24 timer." 
• "Vi er ikke kun statistikker – hvad med menneskelige værdier?!" 
• "Hvor er balancen mellem privatliv og arbejdsliv?" 
• "Ny teknologi hjælper handicappede." 
• "De seneste optøjer et resultat af en polariseret arbejdsstyrke." 

 

 

Mørkegrøn 

Gruppens medlemmer anså decentralisering, der skaber problemer med at 
overvåge og håndhæve arbejdsmiljøet i mindre virksomheder, for vigtigt. Dette 
kan føre til lavere arbejdsmiljøstandarder – en opsplittet arbejdsstyrke på 
forskellige placeringer med dårligt uddannelsesniveau, der håndterer en 
række nye materialer. Der er få penge til arbejdsmiljø, som prioriteres lavere 
end miljøet. Gamle risici er stadig betydelige. 

 

Overskrifter for "mørkegrøn" 

 

• "Hold dit affald hjemme, siger folk fra kampagnen." 
• "Pyt med de nye risici; hvad med de gamle?" 
• "Giv os den rette uddannelse i arbejdsmiljø, siger grønne arbejdstagere (ingen lytter til os)." 

 

 

 

4 Præsentation af nye og fremtidige 
arbejdsmiljøproblemer i grønne job, som man har 
identificeret i EU-OSHA's fremsynsprojekt 



Grønne job og arbejdsmiljø: Fremsyn om nye og fremtidige risici i forbindelse med nye teknologier frem 
til 2020 – Workshop for EU's knudepunkter  

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur – EU-OSHA 11 

Peter Ellwood (HSL) præsenterede en række arbejdsmiljøproblemer, som man havde identificeret 
under projektet grønne job. En lang række arbejdsmiljøproblemer for hver teknologi og i hvert af 
scenarierne præsenteres i rapporterne for projektet grønne job. I forbindelse med workshoppen 
diskuterer man et mindre antal problemer. I stedet for at opdele dem efter teknologi har man udvalgt en 
række fælles temaer. Der er tale om følgende: 

 Decentralisering af processer og arbejdspladser i mindre, spredte enheder og mikrovirksomheder, 
eventuelt med dårligere bevidsthed om og kultur for arbejdsmiljø og færre ressourcer til 
arbejdsmiljø. Der vil sandsynligvis blive problemer med at formidle og håndhæve god 
arbejdsmiljøpraksis på spredte arbejdspladser. Af eksempler kan nævnes sektorer inden for 
vedvarende energi med distribuerede anlæg til vedvarende energi i mindre skala, som, navnlig når 
de installeres af nye og uerfarne aktører i sektoren, sandsynligvis ikke vil være standardanlæg, der 
kan udgøre en risiko for vedligeholdelsespersonalet. Avancerede fremstillingsteknikker som 3D-
printere giver større fleksibilitet og kan eventuelt føre til en decentraliseret, lokal produktion med 
distribuerede farer i mindre enheder, således at nye grupper af arbejdstagere udsættes for risici i 
forbindelse med produktionen. En omfattende grad af tilpasning med produktionsserier på en enkelt 
enhed kan også føre til problemer med produktsikkerheden og arbejdsmiljøproblemer, når der kun 
skal fremstilles en enkelt genstand, og det er vanskeligt at definere eller håndhæve 
arbejdsmiljøstandarderne. 

 Nye materialer – der bliver adgang til en lang række nye materialer og modificerede kendte 
materialer. For mange af disses vedkommende er risiciene ukendte. Eksemplerne omfatter 
nanomaterialer, kompositmaterialer, biomaterialer, intelligente materialer, kvantematerialer, 
metalorganiske strukturer og plastikelektronik. Brugen af genbrugsmaterialer eller organiske 
materialer kan også udgøre en arbejdsmiljørisiko. Disse materialer vil være til stede inden for en 
række sektorer, f.eks. fremstillingsindustri, bioteknologi, affaldshåndtering og byggeri. 

 Konflikt mellem miljø og arbejdsmiljø – der bliver truffet foranstaltninger for at beskytte miljøet, som 
kan påvirke arbejdsmiljøet i negativ retning. F.eks. kan tidspres som følge af miljøtilskud og -
støtteordninger og disse ordningers ophør føre til, at arbejdet udføres i en fart, hvilket betyder, at 
nye markedsdeltagere kan dukke op uden de nødvendige kvalifikationer, og det kan bidrage til, at 
arbejdsmiljøet bliver overset. Indretningsarbejde i byggerier i energieffektive og tætte bygninger 
kan udsætte arbejdstagerne for højere koncentrationer af farlige stoffer. Øget pres på 
genbrugsområdet kan øge risiciene inden for denne sektor og ligeledes i andre. Høje afgifter på 
bortskaffelse af affald kan betyde, at affaldsproducenten i højere grad tager sig at affaldet internt, 
så risici i forbindelse med affaldshåndtering overføres fra professionelle affaldsoperatører til 
affaldsproducenter, der måske står helt uden kvalifikationer. 

 Innovation og automatisering – hurtige fremskridt inden for innovation kan betyde, at arbejdsmiljøet 
halter bagefter. En øget automatisering kan betyde, at arbejdstagerne fjernes fra det farlige arbejde. 
F.eks. vil automatiseret fremstilling af modulopbyggede bygninger uden for byggepladsen 
sandsynligvis forbedre sikkerheden på byggepladsen, fordi byggeprocessen flyttes ind på fabrikker, 
hvor det er nemmere at sikre gode arbejdsmiljøforhold. Men samtidig kan en voksende kompleksitet 
inden for processer og grænsefladerne mellem mennesker og maskiner, indførelse af 
samarbejdende robotter (co-bots) inden for produktionen og en overdrevet afhængighed af 
computere f.eks. til førerløse køretøjer og konvojkørsel på transportområdet føre til nye risici. 

 Stigende afhængighed af elektricitet – stigende brug af el- eller hybridkøretøjer kan betyde nye risici 
for de arbejdstagere, der skal udføre vedligeholdelse, og beredskabstjenesterne på grund af 
tilstedeværelsen af højspændingssystemer. Stigende brug af elektricitet til opvarmning af bygninger 
og tilslutning til intelligente net kan medføre risici for installatører, vedligeholdelsespersonale og 
beredskabstjenester. Batterier til køretøjer, der er udtjente til brug i køretøjer, vil i stigende grad 
blive brugt til at oplagre elektricitet i bygninger og vil sammen med den "normale" brand- og 
eksplosionsfare i forbindelse med batterier føre til yderligere komplikationer i form af batterier, hvis 
kvalitet er forringet, der er ved at blive nedbrudt, er umærkede og af ukendt oprindelse og 
konstruktion. 
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 Andre problemer – alle disse forandringer skaber et behov for ny viden og nye færdigheder 
vedrørende arbejdsmiljø, men der kan være tale om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Dette kan 
føre til en polarisering af arbejdsstyrken – højt kvalificerede job versus usikre ansættelsesforhold. 
Dette kan påvirke mangfoldigheden på arbejdspladsen, idet sårbare grupper har færre muligheder 
inden for højt kvalificerede grønne job. 

 

4.1 Plenumdiskussion om arbejdsmiljøproblemer 
Diskussionen efter arbejdsmiljøpræsentationen var fokuseret på brugen af scenarier og potentielle mål 
for resultaterne af scenarieundersøgelserne snarere end arbejdsmiljørisiciene som sådan. De 
diskuterede temaer og bemærkningerne vedrørte bl.a. følgende: 

 Arbejdet med scenarier kan bruges til at informere de politiske beslutningstagere. 
 De frembragte scenarier som led i projektet grønne job er ikke "statiske", endelige 

projektleverancer, men snarere et redskab, der kan bruges som input til yderligere diskussioner. 
Scenarierne kan ændres, så de passer til f.eks. et bestemt land eller en bestemt sektor. 

 Focal Points ville sætte pris på en præsentationspakke om resultaterne af projektet, som de kan 
tage med til deres nationale regeringer. 

 

4.2 Øvelse 2 – Hvad er de fremtidige udfordringer og muligheder 
med hensyn til arbejdsmiljøet i de enkelte scenarier? 

I denne øvelse arbejdede de delegerede i deres grupper og blev bedt om at tage udgangspunkt i 
arbejdsmiljøpræsentationen og diskutere arbejdsmiljøproblemer for grønne job i 2020 inden for deres 
scenario. Der kunne være tale om eksisterende arbejdsmiljørisici, der optræder i nye kombinationer, 
som involverer forskellige og måske ufaglærte arbejdstagergrupper, eller som kan være ændret i 
betydelig grad eller være fuldstændigt nye. 

Herefter blev de bedt om at vælge og blive enige om følgende: 

 de to største arbejdsmiljømuligheder i deres scenario 
 de to største arbejdsmiljøudfordringer i deres scenario 
 et overraskende arbejdsmiljøproblem i deres scenario. 

Alle grupperne fik et sæt med 27 kort, der beskrev arbejdsmiljøproblemer fra den tidligere præsentation 
om nye og fremtidige arbejdsmiljøproblemer inden for grønne job som en huskeliste (jf. bilag 4). 

De udfordringer og muligheder, som grupperne identificerede i hvert af scenarierne, vises i tabel 4-6 
herunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 4: Udfordringer og muligheder – Fordele for alle 

Muligheder og udfordringer – Fordele for alle 
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Der er masser af penge til rådighed, og der udbydes flere 
arbejdsmiljøkurser i skolerne til yngre generationer. Det høje 
innovationstempo, navnlig automatiseringen, gør det muligt for 
mennesker, der tidligere blev klassificeret som handicappede og 
uarbejdsdygtige, at finde beskæftigelse. Automatiseringen mindsker 
antallet af fysiske job, som kan være farligere, og der er behov for it-
kvalifikationer. Det høje innovationstempo betyder også, at 
arbejdsmiljøet hele tiden halter lidt bagefter indførelsen af nye 
teknologier. 

Udfordring 

Der er psykosociale problemer i forbindelse med såvel tilpasningen til 
det høje innovationstempo som den manglende adskillelse af 
arbejdstid og fritid (balancen mellem arbejde og privatliv), der 
forstærkes som følge af det stigende pres for at få folk til at arbejde 
hjemmefra for at spare energi på arbejdspladsen. 

Udfordring 

Antallet af nye materialer og teknologier øges, og de potentielle risici 
ved disse er ukendte. Der er for lidt tid til at forske i sundhed og 
sikkerhed ved materialerne, og sygdomme med lang inkubationstid 
tager flere år om at komme i udbrud og kan være vanskelige at spore 
tilbage til eksponeringen. 

Udfordring 

Der er mere stillesiddende arbejde som følge af automatiseringen. 
Lidelser i bevægeapparatet kan også forekomme tidligere hos yngre 
arbejdstagere som følge af den stigende brug (i en lavere alder) af IKT-
enheder som tablets, smartphones osv. 

Mulighed Bedre muligheder for handikappede at finde arbejde. 

Mulighed Arbejdsmiljøarbejdet er ikke dyrt. 

Overraskelse 

Arbejdsmiljøarbejdet betragtes nu som en hindring for innovation. 
Verden har ikke råd til, at arbejdsmiljøbestemmelserne bremser 
innovationen, så arbejdsmiljøet og bestemmelserne skal tilpasse sig. 
Der findes et stigende behov for et bedre samarbejde på et tidligere 
tidspunkt med tekniske udviklere. 

 
Tabel 5: Udfordringer og muligheder – Bonusverden 

Muligheder og udfordringer – Bonusverden 

 

 

Gruppen anså dette for at være et scenario med stigende arbejdsmiljørisici på 
grund af ønsket om overskud kombineret med et stigende innovationstempo 
og brugen af nye materialer. Der ville også være tale om en højere grad af 
interaktion mellem arbejdstagere og maskiner. Det er vanskeligt at overbevise 
arbejdsgiverne om behovet for arbejdsmiljøbestemmelser, og der vil 
sandsynligvis være en tendens til at dække over problemerne.  

Økonomiske incitamenter vil sandsynligvis være den mest effektive metode til 
at påvirke arbejdsgivernes holdning til arbejdsmiljøet. 
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Tabel 6: Udfordringer og muligheder – Mørkegrøn 

Muligheder og udfordringer – Mørkegrøn 

 

 

Gruppen mente, at dette scenario var temmelig negativt, men efter 
diskussionen identificerede man nogle positive træk, f.eks. at folk fik kortere 
arbejdstid og var mindre afhængige af teknologi, f.eks. mobiltelefoner. Dette 
forbedrer balancen mellem arbejde og privatliv med større fokus på lokal 
produktion og mindre stress. Det kan være nemmere at håndtere en 
mangfoldig arbejdsstyrke i et sådan scenario, hvor der fokuseres på lokale 
problemer og lokalsamfundet. Der er få penge til arbejdsmiljø og til 
arbejdsmiljøkurser, hvilket fører til mangel på personer med de rette 

Udfordring 

Polariseringen af arbejdsstyrken vil være stigende, og der bliver flere 
vandrende arbejdstagere. Folk vil skifte job hyppigt, og nogle vil have flere job, 
hvilket gør det vanskeligt at overvåge arbejdstagernes samlede eksponering 
for arbejdsbetingede risici. Den offentlige sektor vil finde det stadig 
vanskeligere at fastholde de nødvendige faglærte arbejdstagere.  

Udfordring 

Med den hastige indførelse af nye teknologier og nye materialer og 
arbejdsgivernes lave prioritering af arbejdsmiljø bliver det vigtigt med kurser i 
arbejdsmiljø og bevidstgørelse af arbejdstagerne. Det bliver nødvendigt at 
overbevise arbejdstagerne om arbejdsmiljøets betydning, så de bliver klædt 
på til at kunne varetage deres egne interesser. Der er behov for en ændret 
kultur, som kan begynde i børnehaven og fortsætte igennem arbejdslivet. 

Mulighed 

En central mulighed i "bonusverden" er det høje innovationsniveau, der kan 
lette indførelsen af nye teknologiske foranstaltninger til understøttelse af 
arbejdsmiljøarbejdet som f.eks. automatisk nedlukning af farlige maskiner. 
Udfordringen består i at overbevise arbejdsgiverne om, at disse muligheder 
skal udnyttes. 

Udfordring og 
mulighed 

Der bliver behov for inspektioner for at opnå acceptable 
arbejdsmiljøstandarder, men det bliver vanskeligt at gennemføre disse på 
grund af problemer med at opretholde de krævede kvalifikationer for 
inspektørerne og arbejdsgivernes holdninger. Teknologi, herunder 
fjernovervågning, vil sandsynligvis være en af metoderne til at opnå et 
acceptabelt minimumsniveau for inspektioner.  

Overraskelse 
Gruppen konstaterede en stigende brug af nye typer af lægemidler for at øge 
ydeevnen på arbejdspladsen. 

Overraskelse 
Man mente også, at dette ville blive et "big brother"-samfund, hvor 
arbejdsgiverne overvåger arbejdstagerne med avancerede – og undertiden 
invasive teknikker – og med inspektører, der fjernovervåger arbejdspladserne. 
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kvalifikationer. Vækst inden for genanvendelse og inden for vedligeholdelse 
og reparation frem for udskiftning fører til større risici. 

Udfordring 
Arbejdsmiljøkurser: Det er ikke noget budget til at afholde kurser, men det 
giver prestige at være uddannet, så folk er motiverede til at uddanne sig og vil 
måske betale selv. 

Udfordring 

Vedligeholdelse er en kilde til ulykker, og manglende vedligeholdelse 
medfører også risici som følge af fejlfunktion eller sammenbrud. Materialer 
genbruges, og arbejdstagerne udsættes for gamle risici, hvoraf nogle kan 
være gået i glemmebogen. 

Udfordring og 
mulighed 

Vandrende arbejdstagere identificeres som både en udfordring og en 
mulighed. Udfordringen hænger sammen med en mulig mangel på viden om 
arbejdsmiljø og opstart af mikrovirksomheder og SMV'er, mens man 
identificerer en mulighed i det øgede fokus på problemer i lokalsamfundet, der 
vil give sårbare grupper mulighed for at blive bedre integreret. 

Mulighed 

Med fokuseringen på lokale problemer og lokalsamfundet begynder folk at 
tage den med ro, arbejde kortere tid, være mindre afhængige af teknologi og 
generelt leve sundere. Dette fører til mindre stress, både hjemme og på 
arbejdspladsen, og folk har en positiv indstilling til arbejdsmiljø. Den 
afslappede indstilling fører til større tolerance, hvilket medfører en positiv 
holdning til mangfoldighed på arbejdspladsen. 

Overraskelse 

Viden, herunder om arbejdsmiljø, kan hurtigt forsvinde. Der blev fortalt en 
anekdote uden forbindelse til arbejdsmiljøspørgsmål om hæren, som bruger 
elektroniske hjælpemidler til navigationssystemer, og som ikke kan læse kort 
mere, når udstyret svigter. Et eksempel inden for arbejdsmiljøområdet kunne 
være manglende bevidsthed om, at gamle bygninger eller strukturer stadig 
indeholder asbest, f.eks. østrigske arbejdstagere, der blev eksponeret for 
asbest under vedligeholdelse af broer. Problemet er, hvor længe 
oplysningerne skal bevares. 
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5 Hvordan kan vi forme fremtiden i retning af bedre 
arbejdsmiljø i hvert scenario? 

5.1 Øvelse 3 – Mulige politikker for fremtidige 
arbejdsmiljøudfordringer 

I denne øvelse arbejdede de delegerede igen i deres grupper og blev bedt om at gennemgå de 
arbejdsmiljøproblemer, de havde identificeret i øvelse 2, og derefter at udarbejde potentielle 
foranstaltninger eller politikker til at: 

 maksimere mulighederne 
 afbøde udfordringerne  
 håndtere et overraskende problem i deres scenario.  

I denne diskussion skulle de også tage hensyn til gennemførelsen af foranstaltningerne/politikkerne. 
De foranstaltninger og politikker, der blev identificeret i de enkelte scenarier, fremgår af tabel 7-9 
nedenfor. 

 
Tabel 7: Foranstaltninger og politikker – Fordele for alle 

Foranstaltninger og politikker – Fordele for alle 

 

Lade arbejdsmiljøbestemmelserne give mulighed for (i stedet for at hindre) innovation 

• indføre arbejdsmiljøvurdering og -prøvning på et meget tidligt tidspunkt 
• skabe balance mellem hastighed og sikkerhed; måske bedst at fokusere på god praksis, 

som allerede anvendes, i stedet for at vente på ændringer af lovgivningen. Fremme 
informationsudveksling og mulighed for at overføre den gode praksis 

• ikke plads til et stringent forsigtighedsprincip. 

Arbejdsmiljøundervisning på skoler/integration af arbejdsmiljø i uddannelser 

• undervisning på skoler 
• undervisningsministeriernes rolle er vigtig, men der er behov for et bedre samarbejde 

mellem ministerierne 
• arbejdsministerierne kan levere input til undervisningen 
• øge de kommende læreres bevidsthed. Når lærerne underviser i elektricitet kan de 

f.eks. medtage undgåelse af risici. 

Adskillelse af arbejde og privatliv 

• gennemføre bevidstgørelseskampagner om betydningen af en god balance mellem 
arbejde og privatliv for at forbedre sundheden 

• anvende en sektorbaseret fremgangsmåde 
• målrette et budskab specifikt til arbejdsgiverne om, at arbejdstagerne ikke altid bør 

være på vagt på trods af de teknologiske fremskridt, der giver mulighed for 24 timers 
skift, og udviklingen inden for IKT, der gør det muligt at arbejde døgnet rundt, uanset 
hvor man befinder sig 

• det er ligeledes vigtigt at øge bevidstheden blandt små virksomheder og 
mikrovirksomheder om betydningen af en god balance mellem arbejd og privatliv. 
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Tabel 8: Foranstaltninger og politikker – Bonusverden 

 

 

 

 

Foranstaltninger og politikker – 
Bonusverden 

 

Nyt uafhængigt organ for arbejdsmiljø – I "bonusverden" står fagforeningerne og arbejdstagerne 
meget svagt, regeringerne har ikke beføjelser på arbejdsmiljøområdet, og virksomhedernes drivkraft 
er overskud på kort sigt. Trepartssystemet vil derfor ikke sikre et acceptabelt arbejdsmiljøniveau. 
Man mente, at det ville blive nødvendigt med et nyt uafhængigt organ med nationale, europæiske og 
internationale ansvarsområder for at rette op på disse mangler. Det skulle finansieres via den 
almindelige beskatning og en arbejdsmiljøafgift på virksomhederne. Til gengæld kunne 
virksomhederne få skattelettelser for gode arbejdsmiljøresultater.  

Det nye organs ansvarsområder kunne omfatte: 

• forskningsprogrammer om arbejdsmiljø 
• sponsorering af internationale aftaler om lovgivning og bestemmelser 
• inspektioner og håndhævelse 
• forvaltning af økonomiske incitamenter til indførelse af et godt arbejdsmiljø 
• sikring af, at en arbejdsmiljøplan er et krav ved registrering af virksomheder 
• sponsorering af bevidstgørelseskampagner om arbejdsmiljø på skoler og arbejdspladser. 

Man erkendte, at det ville blive vanskeligt etablere et sådant nyt organ, men det blev anset for et 
centralt krav for at sikre opnåelsen af acceptable arbejdsmiljøstandarder i dette scenario.  

Bedre grænseoverskridende lovgivning – Større konsekvens i arbejdsmiljølovgivningen rundt om i 
Europa, herunder lovgivningen om virksomheders ansvar for dødsulykker, således at håndhævelsen 
af arbejdsmiljølovgivningen sker konsekvent i alle lande, og for at undgå, at arbejdsmiljøproblemerne 
eksporteres til andre lande, f.eks. behandling af affaldsmaterialer. 

Tilfældige narkotikatests – For at løse problemet med den stigende brug af præstationsfremmende 
stoffer på arbejdspladsen er der brug for et system med tilfældige narkotikatests. Der vil være tale 
om en udvidelse af de tests, som visse store virksomheder og de væbnede styrker i mange lande 
foretager i øjeblikket. Men dette skabte også problemer med overvågning af arbejdstagerne og 
indgriben i sundhedsproblemer og problemer i privatlivet med mulig forskelsbehandling til følge. Der 
er behov for effektive regler om personoplysninger for at forhindre et sådant misbrug. Testningen 
kan også gennemføres og overvåges af ovennævnte uafhængige arbejdsmiljøorgan. Arbejdsgiverne 
bør ikke have adgang til sundhedsoplysninger. 
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Tabel 9: Foranstaltninger og politikker – Mørkegrøn 

Foranstaltninger og politikker – Mørkegrøn 

 

Kombinere ansvaret for arbejdsmiljø og miljø – I lyset af manglen på tilgængelige midler til at sikre 
et godt arbejdsmiljø, og eftersom arbejdsmiljø kommer på andenpladsen efter miljøspørgsmål i en 
verden med høje miljøstandarder, kan man øge bevidstheden om arbejdsmiljøet ved at kæde 
arbejdsmiljø sammen med miljø. Dette kan f.eks. ske ved, at miljø og arbejdsmiljø hører under den 
samme tilsynsmyndighed. Lokalsamfundene, NGO'er og frivillige ville skulle stå for gennemførelsen. 

 

Kampagne fokuseret på vedligeholdelse – Eftersom man har identificeret vedligeholdelse som en 
væsentlig kilde til ulykker i dette scenario, bør der gennemføres en kampagne, der fokuserer på dette 
område. Den kan være billig og være i det grønne samfunds ånd, f.eks. i form af plakatkonkurrencer 
og genbrugsmaterialer. TV-kampagner kan ses på kommunale skærme på mødesteder i 
lokalsamfundet (måske på caféen…) 

 

Uddannelse – Mangel på uddannelse og manglende midler til undervisning blev identificeret som 
problemer i scenariet "mørkegrøn". Det ville være forholdsvis billigt at øge antallet af arbejdstagerne 
med uddannelse i arbejdsmiljø ved at fokusere på lokalsamfundene. Frivillige og NGO'er ville have 
stor betydning og kunne hjælpe med undervisningen. Store virksomheder kunne støtte mindre 
virksomheder, muligvis med tilskyndelser i form af skatteincitamenter. Også her ville en 
sammenkædning af arbejdsmiljø- og miljøaktiviteter styrke arbejdsmiljøarbejdets profil. 

 

5.2 Øvelse 4 – Afprøvning af idéer/foranstaltninger/politikker fra 
øvelse 3 i de forskellige scenarier 

Det er vigtigt at afprøve politikkerne på en række af scenarierne, idet fremtiden sandsynligvis vil omfatte 
elementer fra alle scenarierne i en kombination, der ikke er til at forudsige. En sådan afprøvning kan 
hjælpe med til at identificere, hvilke politikker der er solide nok til at fungere i en række forskellige 
fremtidsscenarier, i modsætning til dem, der kun vil fungere i ét. På denne måde kan man fremtidssikre 
politikkerne. Denne proces kaldes ofte for "wind-tunnelling". 

Denne øvelse foregik i plenum, men den kan også gennemføres i form af gruppearbejde eller en 
separat gennemgang, der foretages af en politikgruppe. Uanset fremgangsmåden skal man sørge for 
at gardere sig imod forudindtagede holdninger til både politikkerne og fremtiden. En åben tilgang giver 
beslutningstagerne mulighed for at overveje og være forberedt på det største antal muligheder. 

De enkelte grupper blev bedt om at aflægge rapport om to af de foranstaltninger eller politikker, der 
blev overvejet for deres scenario. Hver gruppe gennemgik de politikker, der blev frembragt i de to andre 
scenarier, idet man overvejede følgende for sit eget scenario: 

 Relevans – Løser politikken et problem, der vil være betydeligt i deres scenario? 
 Fordele – Er politikken effektiv i lyset af forholdene i deres scenario? 
 Gennemførelse – Hvis en politik potentielt er vellykket inden for deres scenarier, ville den da blive 

gennemført på samme måde? 

På grundlag af disse kriterier blev de to politikker fra hvert scenario afprøvet på tværs af de tre scenarier 
og vurderet på en skala fra +5 til -5. 
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Resultaterne af denne øvelse fremgår af tabel 10: 
Tabel 10: "Wind-tunnelling" af foranstaltninger og politikker 

Politik Placering i 
Fordele for alle 

Placering i  
Bonusverden 

Placering i  
Mørkegrøn 

1. Tidlig arbejdsmiljøvurdering for 
at give mulighed for innovation. 
Forbedret udveksling af god 
praksis og svækkelse af 
forsigtighedsprincippet (foreslået 
af gruppen "fordele for alle"). 

+5 +2 +2 

2. Obligatoriske tests for 
præstationsfremmende stoffer på 
arbejdspladsen (foreslået af 
gruppen "bonusverden"). 

0 +5 0 

3. Kombination af myndigheder, 
inspektorater, NGO'er osv. inden 
for arbejdsmiljø og miljø (foreslået 
af gruppen "mørkegrøn"). 

+2 -4 +5 

4. Undervisning i arbejdsmiljø på 
skoler (foreslået af gruppen 
"fordele for alle"). 

+5 +5 +4 

5. Uafhængigt arbejdsmiljøorgan 
(foreslået af gruppen 
"bonusverden"). 

+2 +5 -4 

6. Kampagne om 
vedligeholdelsesproblemer 
(lavpris, plakater osv.) (foreslået af 
gruppen "mørkegrøn"). 

+3 +1 +5 

 

Det er vigtigt, at de beslutninger, der træffes, ikke udelukkende er baseret på en indplacering af 
politikkerne i forhold til scenarierne. En dårlig placering betyder ikke nødvendigvis, at en politik bør 
opgives. En politik, der som udgangspunkt synes at være scenarieafhængig, kan være gyldig i andre 
scenarier, hvis den gennemføres på en anden måde eller ændres på en eller anden måde. Processen 
bruges til at lette overvejelserne af politikker på tværs af scenarier, og hvis interessenterne er 
engagerede i processen, kan den udgøre en god ramme for at fremme en strategisk diskussion. Under 
diskussionen i plenum udledte man følgende konklusioner om de seks politikker, der blev afprøvet: 
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Politik 1. Denne var beregnet til at løse udfordringen under "fordele for alle" med en høj grad af 
hurtig innovation i et scenario, hvor arbejdsmiljø blev opfattet som vigtigt. En del af den vedrører tidlig 
inddragelse af arbejdsmiljø og var generelt positiv, men mindre relevant for "mørkegrøn", idet 
innovationstempoet var lavere. I forbindelse med "bonusverden" mente man, at det var nyttigt at 
indarbejde arbejdsmiljøet på et tidligt tidspunkt i lyset af det høje innovationstempo, men reduktionen 
af forsigtighedsprincippet ville betyde en yderligere svækkelse af en allerede svag 
arbejdsmiljøsituation. Resumé – Selvom politikken har den samme vurdering på +2 i de øvrige 
scenarier, var de respektive fordele og positive aspekter ved politikken forskellige. 

Politik 2. Denne er rettet mod et bestemt problem med brug af bevidsthedsfremmende stoffer på 
arbejdspladsen i "bonusverden." Dette er ikke et alvorligt problem i de to andre scenarier, så det er 
ikke nogen relevant politik. Resumé – Dette er et eksempel på en scenarieafhængig politik, som 
ikke er negativ i andre scenarier. 

Der kan være gode grunde til, at man bør gennemføre en politik, der er afhængig af et bestemt 
scenario. I dette tilfælde skal analysen anvendes til at overveje, hvordan politikken kan tilpasses, så 
den bliver mere robust i forhold til andre scenarier, og til at overveje risiciene i forbindelse med 
politikken. 

Politik 3. Formålet med denne er at styrke arbejdsmiljøet ved at kæde det sammen med stærke 
"grønne" værdier. I "bonusverden" findes der svage "grønne" værdier, så dette ville have en negativ 
indvirkning på arbejdsmiljøet. Under "fordele for alle" ville den medføre visse begrænsede fordele. 
Resumé – Dette er et eksempel på, hvordan en politik, der prioriteres inden for ét scenario, 
kan have en kraftig negativ virkning i et andet. 

Hvis det blev anset for vigtigt at gennemføre en sådan politik, ville man skulle håndtere de tilhørende 
risici ved et potentielt fremtidsscenario, hvor politikken har en negativ indvirkning. 

Politik 4. Denne har en positiv indvirkning i alle tre scenarier, selvom gennemførelsen kan variere. 
Resumé – Dette er en solid politik, der vil medføre store fordele, uanset fremtidsscenariet. 

Politik 5. Denne er rettet mod trepartssystemets manglende evne til at sikre arbejdsmiljøet i 
"bonusverden." Den ville hverken være praktisk eller gavnlig i "mørkegrøn" og ville have begrænsede 
fordele i "fordele for alle." Resumé – Dette er et eksempel på, hvordan et nyt initiativ kan have 
enten positive eller negative virkninger afhængigt af fremtidsscenariet. 

Politik 6. Denne vedrører et aspekt af "mørkegrøn", men ville blive gennemført anderledes i "fordele 
for alle" og ville være overflødig i "bonusverden." Resumé – Denne politik er scenarieafhængig, 
men gennemførelsen er med lav risiko, fordi den ikke har negative virkninger i andre 
scenarier.  
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6 Konklusion 
Focal Points blev ledt igennem processen med at identificere potentielle fremtidige arbejdsmiljørisici og 
udforme politikker og foranstaltninger til at håndtere disse. Brugen af "wind-tunnelling" af ovenstående 
politikker viste, hvordan de forskellige politikker klarer sig i forskellige potentielle fremtidsscenarier. 
Fremtiden for "grønne job" vil sandsynligvis indeholde elementer af alle tre scenarier.  

Scenarier er et potentielt effektivt redskab, der kan bruges til at bistå med udvikling og afprøvning af 
politikker, og selvom de ikke fjerner usikkerheden ved fremtiden, bør de medføre, at man overvejer et 
større antal politikker og opnår en bedre forståelse af de respektive risici.  

Selvom formålet med denne workshop var at demonstrere scenarieprocessen, var der ikke tid nok til at 
gennemføre en grundig identifikationsproces af politikkerne. Der kræves langt mere tid til at undersøge 
problemerne nærmere. 

Under den afsluttende diskussion i plenum var Focal Points overvejende positive med hensyn til deres 
erfaringer med workshoppen. Da forsamlingen blev spurgt, om de diskussioner, deltagerne havde haft 
under workshoppen, var anderledes end deres sædvanlige diskussioner, rakte ca. to tredjedele 
hænderne i vejret.  

 

Nogle kommentarer fra diskussionen: 

"Jeg var ret skeptisk i begyndelsen af workshoppen, men dette er en god metode, der får en til at tænke. 
Det ville være godt at afholde en lignende workshop ved et af vores nationale arrangementer." 

 

"Interessant at bruge." 

"Den giver mulighed for at være mere kreativ end på almindelige møder, hvor man diskuterer problemer. 
Den åbner dit sind. Et godt redskab til at være kreativ." 

"Denne fremgangsmåde burde anvendes i større udstrækning for at give alle en ny vision og et nyt 
perspektiv. Vi var alle ret skeptiske over for den i begyndelsen, og nu er vi alle meget positive."  

"Fremragende, jeg nød det virkelig. Mange tak." 
 

"Projektet burde udvides. Det giver en ny måde at anskue tingene på. Jeg var skeptisk, men nu er jeg 
positiv efter to dage." 
 

"Beslutningstagerne burde inddrages i diskussioner af denne art." 
 

Men ikke alle var overbevist, og bemærkningerne gik fra forsigtige til ret tvivlende.  
 

"Jeg havde svært ved at identificere mig med scenariet "mørkegrøn"; det er ikke realistisk, men 
metodologien får en til at tænke over forskellige problemer, og den hjælper dig med at udvide dit 
perspektiv."  
 

"Jeg har svært ved at identificere mig med scenariet "mørkegrøn" og svært ved at forstå mine kollegers 
begejstring for de romantiske synspunkter i dette scenario. Efter to dage er jeg endnu mindre overbevist 
om, at dette her "mørkegrøn" er godt, og jeg kan endnu mindre forstå, hvorfor mine kolleger nu er så 
begejstrede." 
 
 
 

"Kan dette påvirke regeringerne med hensyn til arbejdsmiljø?" 
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"En god proces, men farlig i hænderne på de politiske ledere? Politikerne tror, at de har større 
indflydelse på fremtiden, end de rent faktisk har." 

 

Men det er vigtigt at have personer med en række forskellige synspunkter i en sådan proces, eftersom 
forskellige synspunkter giver mulighed for givtige diskussioner. De centrale fordele ved at bruge 
scenarier er, at de udfordrer folks tankegang og burde åbne for overvejelse af et større antal 
muligheder. Scenarierne er et redskab, som understøtter beslutningstagningen, men værdien opstår 
gennem den strategiske diskussion, de giver anledning til, og den opnåede indsigt. (Jf. Scenarios: The 
Art of Strategic Conversation) (3).  

 

Andre deltagere var forsigtige ved begyndelsen af workshoppen, men blev mere positive i løbet af 
processen. 

 

"I begyndelsen var vi meget skeptiske. Nu er vi optimister." 

 

Generelt viste de delegeredes bemærkninger og den livlige atmosfære på workshoppen, at de 
delegerede havde forstået karakteren af arbejdet med scenarier og anvendelsen af det og ville tage 
tilbage til deres hjemland med tilstrækkelig entusiasme til at fungere som fortalere for scenariemetoden. 
Nogle af Focal Points foreslog endda, at denne fremgangsmåde burde anvendes hyppigere ved deres 
knudepunktmøder. 

 

 

                                                      
3 Scenarios: The Art of Strategic Conversation, Kees van der Heijden (2004), Wiley, ISBN: 978-0-470-02368-6. 
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Bilag 1: Dagsorden 
Møde: Workshop om fremsyn for EU-OSHA-Focal Points om nye og fremtidige 

risici i forbindelse med nye teknologier inden for grønne job  

Dato: 12.11.2013 13.11.2013 

Tidspunkt: 14.30–18.30 09.00–13.00 

Sted: Bilbao, Gran Via 35, 7. sal, møderum: Inbisa A 

Deltagere: EU-OSHA-Focal Points 

 

 12. november 

14.30 Velkomst og introduktion til projektet (Emmanuelle Brun, EU-OSHA) 

14.40 Introduktion til workshoppen (John Reynold, SAMI Consulting) 

14.50 Gruppediskussion om prioriteringerne for workshoppen 

15.10 Feedback 

15.30 Præsentation af, hvordan fremsyn og scenarier kan understøtte politisk beslutningstagning 
og introduktion til EU-OSHA-scenarierne. (John Reynolds) 

16.15 Øvelse 1 – Indledende øvelse for at undersøge det tildelte scenario og overveje potentielle 
overskrifter om arbejdsmiljø for 2020. (Knudepunkterne vil blive opdelt i tre grupper og få 
tildelt et af EU-OSHA's scenarier til alle workshoppens gruppeøvelser) 

16.45 Pause  

17.00 Feedback om overskrifter og diskussion af scenarierne 

17.20 Præsentation af nye og fremtidige arbejdsmiljøproblemer i grønne job, som man har 
identificeret i EU-OSHA's fremsynsprojekt (Peter Ellwood, HSL)  

18.00 Diskussion i plenum 

18.30 Afslutning 
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 13. november 

09.00  Introduktion til dag 2  

09.10  Øvelse 2 – Hvad er de fremtidige udfordringer og muligheder for arbejdsmiljøet inden for de 
enkelte scenarier? (Gruppearbejde) 

10.00  Feedback og plenumdiskussion  

10.30  Øvelse 3 – Hvordan kan vi forme fremtiden i retning af bedre arbejdsmiljø i hvert scenario? 
Foranstaltninger/politikker til opnåelse af de bedste arbejdsmiljøresultater (under 
hensyntagen til de respektive udfordringer og muligheder fra øvelse 2) (gruppearbejde) 

11.30 Pause 

11.45 Øvelse 4 – Afprøvning af idéer/foranstaltninger/politikker fra øvelse 3 i de forskellige scenarier  

12.45  Afsluttende diskussion om, hvilket bidrag scenarierne kan yde til analysen af fremtidige 
arbejdsmiljøproblemer, strategisk tænkning og politisk beslutningstagning 

13.00 Afslutning 
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Bilag 2: Deltagere i workshoppen 

Workshop om fremsyn om ny teknologi og grønne job 

 

Bilbao, 12.-13. november 2013 

Navn Organisation Land 

Katalin Balogh National Labour Office (den nationale 
arbejdsformidling) Ungarn 

Eduard Brunner Det statslige sekretariat for økonomiske 
anliggender (SECO) Schweiz 

Kaarre Domaas Det norske arbejdstilsyn Norge 

Martin Duckworth Sami Consulting Ltd Det Forenede 
Kongerige 

Peter Ellwood Health og Safety Laboratory Det Forenede 
Kongerige 

Fatma Gulay Gedikli Arbejds- og socialsikringsministeriet, 
generaldirektoratet for arbejdsmiljø Tyrkiet 

Trosima Gjino Det statslige arbejdstilsyn Albanien 

Aneta Granda Det nationale forskningsinstitut Polen 

Francesca Grosso INAIL (det nationale institut for erstatning 
til arbejdstagere) Italien 

Martina Haeckel-Bucher 
Forbundsministeriet for arbejde, 
arbejdsmarkedsanliggender og 
forbrugerbeskyttelse 

Østrig 

Liisa Hakala Ministeriet for arbejdsmarkedsanliggender 
og sundhed Finland 

Ioannis Konstantakopoulos Ministeriet for beskæftigelse og social 
sikring Grækenland 

Wioleta Klimaszewska Det centrale institut for arbejdstilsyn Polen 

Ljupcho Kochovski Den makedonske 
arbejdsmiljøsammenslutning Makedonien 

Vladka Komel Ministeriet for arbejde, familie, sociale 
anliggender og lige muligheder Slovenien 

Miodrag Loncovic Ministeriet for beskæftigelse og 
socialpolitik Serbien 
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Navn Organisation Land 

Gavin Lonergan Health and Safety Authority 
(arbejdsmiljømyndigheden) Irland 

Linda Matisane Det statslige arbejdstilsyn Letland 

Agim Millaku Ministeriet for arbejde og social velfærd – 
arbejdstilsynet Kosovo  

Eleni Naoum Loizidou Afdelingen for arbejdstilsyn Cypern 

Georgiana Nicolescu 
INCDPM (det nationale forsknings- og 
udviklingsinstitut for arbejdsmiljø 
"Alexandru Darabont") 

Rumænien 

Belen Perez-Aznar INSHT (det nationale arbejdsmiljøinstitut) Spanien 

Alain Piette Forbundsministeriet for beskæftigelse, 
arbejdsmarked og social dialog Belgien 

Kristel Plangi Arbejdstilsynet  Estland 

John Reynolds Sami Consulting Ltd Det Forenede 
Kongerige 

Henk Schrama TNO Work & Employment  Nederlandene 

John Schneider Inspection du travail et des mines 
(arbejds- og minetilsynet) Luxembourg 

Boglarka Bola Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA 

Emmanuelle Brun Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA 

Xabier Irastorza Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA 

Katalin Sas Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA 

Michaela Seifert Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA 

Monica Vega Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA 

   
 

 



Bilag 3 

Resuméer af scenarier 
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Fordele for alle 

 

Kraftig økonomisk vækst 

 

Hvis man kigger tilbage i 2025, vendte væksten i EU og OECD efter en 
langsom start i 2012 tilbage til niveauerne fra før den økonomiske krise 
i 2008. Udviklingslandene oplevede også en kraftig vækst svarende til 
niveauet i 00'erne. 

 

Høje grønne værdier 

 

Fremskridt inden for klimavidenskab begyndte at vise, hvor sårbare vi 
er blevet over for klimaforandringer. Stigende bekymring hos 
befolkningen fik regeringerne til at indføre grønne politikker, herunder 
politikker, der førte til kraftige og gradvise begrænsninger af CO2-
emissionerne. 

 

Både virksomheder og private bakker i høj grad op om grøn adfærd. 
Dette blev forstærket af bekymring over ressourcemangel (fødevarer, 
råvarer, mineraler, vand og energi). 

 

Høj innovationsgrad inden for grønne teknologier 

 

Grøn vækst opfattes i stigende grad som værende af vital betydning for 
en bæredygtig fremtid. Virksomhedernes overskudsgrad og adgang til 
finansiering har understøttet store investeringer i nye 
forretningsmuligheder og infrastruktur. Tempoet i den teknologiske 
udvikling er blevet højere med nøje innovationsniveauer. En stor andel 
af innovationen har været rettet imod opnåelse af grønne resultater og 
generering af fremtidige overskud. 

 

Samfund og arbejde 

 

De fleste mennesker i EU føler sig nu fremgangsrige og lægger større 
vægt på bevarelse af miljøet samt menneskers liv og velfærd. Den 
stærke økonomi giver regeringerne mulighed for at afhjælpe de 
voksende krav om velfærd og at investere i uddannelse. 

 

Der er høj beskæftigelse og mange nye job, og der udvikles nu nye 
produkter med endnu kortere frister, hvilket kan føre til nye farer og risici, 
hvis de ikke udformes med arbejdsmiljøet for øje. 

 

Arbejdsmiljø 

 

Oversigt 

 

I en blomstrende økonomi er der midler til rådighed til investeringer i 
sikkerhed, men det høje innovationstempo og den hurtige udrulning af 
nye teknologier og nye produkter og skabelsen af nye arbejdspladser, 
der kræver nye kvalifikationer, betyder, at en større del af befolkningen 
står over for nye risici i kortere tidsrum. Derfor er det vigtigt, at der 
foretages arbejdsmiljøvurderinger tidligt i udviklingscyklussen for en 
teknologi eller et produkt, så udviklingstempoet ikke betyder, at 
arbejdsmiljøet halter bagefter. 

 

Vindenergi 

 

Risiciene bliver mange gange større på vindmølleparker til havs, som 
potentielt kan blive meget farlige arbejdspladser. Med så mange store 
vindmøller på stadigt større vanddybder og endnu længere fra sikker 
havn er problemer med adgangen det altoverskyggende problem med 
hensyn til arbejdsmiljøet. Arbejdspladserne ligger mere spredt med 
lavere overskudsmargener til at betale for sikkerheden end inden for 
olie- og gasindustrien. Byggeriet er farligt, og det store antal vindmøller 
fører til mangel på kvalificeret arbejdskraft, fordi vindbranchen 
konkurrerer med andre teknologier om de kvalificerede medarbejdere. 
Der er behov for specialskibe til at håndtere de store vindmøller på dybt 
vand, og der er stadig problemer med strategierne for fundamenter 
(især fordi havbunden er forskellig for hver enkelt mølle i en 
vindmøllepark), transport af fundamenter fra værfter og problemer på 
længere sigt med fjernelse af fundamenter. Nye møllekonstruktioner har 
medført ukendte faktorer for ingeniørerne. I det fjendtlige miljø er 
vedligeholdelsen krævende, selvom en mere pålidelig elektronisk 
infrastruktur til overvågning af møllerne minimerer omfanget af 
uforudset vedligeholdelse, og forbedret udstyrskvalitet har bidraget til 
større pålidelighed. Kravet om, at arbejdstagerne skal bo så langt til 
havs, har ført til problemer med arbejdets tilrettelæggelse og til 
psykosociale problemer. Nye kompositmaterialer og nanomaterialer til 
fremstilling af vindmøllerne har muligvis ført til nye sundhedsrisici for de 
arbejdstagere, der arbejder med fremstilling, vedligeholdelse, 
nedtagning og genanvendelse. 

 

Grønt byggeri og modernisering af bygninger 

 

Automatisk fremstilling af modulopbyggede bygninger uden for 
byggepladsen har forbedret sikkerheden på byggepladsen, fordi færre 
opgaver skal udføres på selve byggepladsen. Men når byggeriet rykker 
ind på fabrikkerne, opstår der nye risici, fordi arbejdstagerne udsættes 
for nye stoffer, der i stigende grad anvendes i byggematerialer (f.eks. 
faseskiftende materialer, kemikalier til varmeoplagring, nye 
overfladecoatings, nanomaterialer og fiberbaserede 
kompositmaterialer). 

 

Der opstår problemer på byggepladsen ved blandingen af 
automatiserede og traditionelle, manuelle aktiviteter. Der er risici ved 
tilslutning af forsyningstjenester (f.eks. vand og elektricitet) til 
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præfabrikerede moduler, men med den korrekte konstruktion burde de 
være ubetydelige. Der opstår også elektriske risici, når gamle og nye 
bygninger skal integreres i det intelligente net, ved indbygning af 
intelligente enheder, energilagringsteknologier osv. I stadig mere 
tætbefolkede byer har tendensen med at udnytte underetager ført til 
stadig mere byggeri under jorden med deraf følgende konsekvenser for 
arbejdsmiljøet på grund af arbejdet på begrænset plads, risikoen for 
sammenstyrtende bygninger eller for at bore ind i eksisterende kabler. 

 

Kombinationer af nye energikilder i bygninger (f.eks. solceller, 
jordvarme og biomasse) medfører nye farer og uventede ulykker — især 
fordi der kommer mange nye aktører ind i sektoren. 

 

Med en lang række nybygninger skal der håndteres store mængder af 
gamle byggematerialer fra nedrivning, hvilket udsætter arbejdstagerne 
for nye farer. Modernisering af eksisterende bygninger udsætter 
arbejdstagerne for mere tagarbejde, når de skal montere solceller og 
små vindmøller med risiko for fald og eksponering for bly og asbest, når 
de arbejder med gamle strukturer. 

 

Bioenergi 

 

Oplagring og håndtering af biomasse udsætter arbejdstagere for 
fysiske, kemiske og biologiske risici og for brand- og eksplosionsfare. 
Der anvendes høje temperaturer og nogle gange høje tryk til pyrolyse 
(350–550 °C) og forgasning (over 700 °C). Der er også et potentielt 
problem med øget variabilitet i gas fra biomasse sammenlignet med 
fossile brændsler. Biobrændstof af tredje generation kan give anledning 
til nye biologiske risici. Der kan også være operationelle risici i 
forbindelse med opskalering af fremstillingen af biobrændsel af tredje 
generation fra demonstrationsanlæg til anlæg i kommerciel skala. 

 

Med den udbredte indførelse af bioenergi er mange arbejdstagere udsat 
for potentielle risici. Landbruget vender sig i stigende grad mod 
produktion af biomasse, og arbejdet inden for skovbrug vil sandsynligvis 
blive intensiveret. Affaldsprodukter fra biomasse kan være giftige (f.eks. 
indeholder træaske tungmetaller og er meget basisk). 

 

Affaldshåndtering og genanvendelse 

 

Det politiske pres for at genanvende affald betyder, at arbejdstagerne 
potentielt udsættes for et meget stort antal materialer: Stigende 
affaldsmængder fører til problemer med at identificere affaldets 
oprindelse og sammensætning. Men forbedringer af mærkning, sporing 
og audit af materialer bidrager til identifikationsprocessen. 

 

Arbejdstagerne skal håndtere farligt affald, ikke kun værdifuldt affald, 
herunder materialer fra urban minedrift og genanvendelse af 
industriaffald. Nanomaterialer forekommer også i stigende grad i affald, 

fordi de anvendes stadig mere inden for produktionen. Men den 
stigende brug af robotter til sortering og håndtering af affald bidrager til 
at forbedre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. 

 

Nul-affaldsøkonomien betyder, at man skal håndtere den vanskeligste 
sidste fase af affaldsstrømmen: affald i koncentreret form, der kræver 
specialbehandling. 

 

Grøn transport 

 

Vedligeholdelse af komplekse net kombineret med mangel på 
kvalificeret arbejdskraft udgør en betydelig udfordring for arbejdsmiljøet. 
De fleste nye biler er elbiler eller hybridbiler. Hurtig genopladning eller 
batteriskift kan udgøre farer, og det samme gælder vedligeholdelsen af 
elbiler. Eftersom elbiler i stigende grad vedligeholdes af uafhængige 
værksteder frem for specialister, er der risiko for stød, eftersom 
arbejdstagerne ikke er fortrolige med de høje spændinger. Risikoen for 
brand eller eksplosion er særligt stor ved hurtigladning af elbiler og efter 
ulykker. Førerløse køretøjer og konvojkørsel (gruppering af køretøjer, 
der i realiteten opfører sig som ét) har forbedret sikkerheden for dem, 
der kører som en del af deres arbejde. Men der findes en risiko for 
overdreven afhængighed af teknologien. Derfor er det vigtigt med 
absolut pålidelighed med fejlsikrede tilstande i tilfælde af ulykker, 
problemer eller fejl. 

 

Grøn produktion, robotteknik og automatisering 

 

Den stigende automatisering har forbedret arbejdsmiljøet i nogle 
henseender ved at fjerne arbejdstagerne fra en række farlige opgaver, 
men samtidig har fremvæksten af samarbejdende robotter uden 
beskyttelse medført andre potentielle risici. 

 

Stigende kompleksitet og voksende brug af IKT inden for automatiseret 
produktion har medført problemer med grænsefladen mellem 
mennesker og maskiner. Nogle typer af fejlfunktion ved robotter kan 
være vanskelige at spore, før det er for sent, og kan derfor bringe 
arbejdstagernes sikkerhed i fare. Væksten inden for "just-in-time"- og 
"lean"-produktionsmetoderne fremmes af fleksible produktionssystemer 
og har lagt større pres på arbejdstagerne, hvilket medfører psykosociale 
risici. Arbejdstagerne anvender forbedringsteknologier for at holde trit 
med udviklingen og med deres kolleger samt med robotterne. Der findes 
potentielle ukendte langsigtede helbredsvirkninger af nye grønne 
materialer og nanokompositmaterialer med mindre CO2-aftryk. 

 

 

Vedvarende energi i boliger og i mindre skala 
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Tempoet og mangfoldigheden i forandringerne har ført til mangel på 
kvalificerede arbejdstagere og dermed kompetenceproblemer med 
arbejdet inden for vedvarende energiteknologier. Der findes mange nye 
energiteknologier, hvor der er behov for specifik viden, som endnu ikke 
er udviklet fuldt ud, og hvor den "gamle" viden om arbejdsmiljø og sikker 
arbejdspraksis ikke altid kan overføres direkte. Nye aktører inden for 
branchen har ikke altid et tilstrækkeligt kendskab til de nye risici og 
kombinationerne af disse. Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) 
bruger i stigende grad deres jord til at fremstille elektricitet som et 
biprodukt og kan benytte deres egne arbejdstagere eller 
underleverandører til at installere eller vedligeholde deres vedvarende 
energisystemer på ad hoc-basis, selvom disse arbejdstagere ikke er 
kvalificerede til denne type arbejde. De stadig flere solcelleanlæg har 
medført risici for beredskabspersonel, der skal ud på tagene, fordi der 
stadig er strøm på anlæggene, efter at hovedafbryderen er slukket. 

 

Batterier og energioplagring 

 

Brint er blevet endnu mere populært som energimedium, herunder 
brugen som brændstof til køretøjer, hvilket skaber problemer med 
transport og oplagring. Batterier er den mest anvendte metode til 
oplagring af elektricitet med potentiel risiko for brand og eksplosion, 

eksponering for farlige kemikalier og stød fra højspænding. Baseret på 
erfaringerne med blysyrebatterier har folk generelt en fejlagtig opfattelse 
af, at nye batterier er sikre. I forbindelse med anlæg til søs gælder der 
specifikke arbejdsmiljøbestemmelser for energioplagring i rum sø, der, 
selv om der er tale om et forholdsvis lavteknologisk princip, omfatter 
højspænding og høje effekter i et komplekst miljø, hvilket gør 
installationen og vedligeholdelsen kompliceret. 

 

Energitransmission og -distribution 

 

Kompleksiteten af SuperSmart Grid (SSG) gør det vanskeligt at 
opretholde en hierarkisk styring af nettet og dermed af de tilhørende 
arbejdsmiljøproblemer. Den største arbejdsmiljørisiko skyldes den 
stadig større forekomst af arbejde med strømsatte kredsløb for at holde 
trit med det hurtige forandringstempo. Farerne for stød, forbrændinger, 
brand og eksplosion er velkendte, men omfatter nu forskellige personer 
i forskellige situationer. Stigningen af elektricitetsoplagring er en 
yderligere dimension. Arbejdspresset kan føre til, at man anvender 
uerfarne medarbejdere.  
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Bonusverden 

 

Stor økonomisk vækst 

 

Hvis man kigger tilbage i 2025, vendte væksten i EU og OECD efter en 
langsom start i 2012 tilbage til niveauerne fra før den økonomiske krise 
i 2008. Udviklingslandene oplevede også en kraftig vækst svarende til 
niveauet i 00'erne. En kraftig vækst har ført til høje priser på 
naturressourcer, herunder energi. 

 

Svage grønne værdier 

 

Efter 2012 blev økonomisk vækst prioriteret, og en vis miljøødelæggelse 
blev anset for en uundgåelig konsekvens af de styrkede EU-økonomier. 
Når folk står over for omkostningerne, har de ikke sat tilstrækkelig pris 
på de grønne værdier til, at regeringerne eller erhvervslivet har haft et 
incitament til at levere dem. Den statslige støtte til grøn praksis er 
begrænset til afgifter på de synlige eksterne omkostninger ved 
produktionen (støj, forurening, deponeringsanlæg, trafikpropper osv.). 

 

Mellemhøje innovationsniveauer inden for grønne teknologier 
(rettet mod overskud) 

 

De fleste forbrugere og virksomheder vælger kun grønne produkter og 
tjenesteydelser, hvis de er bedre eller billigere end alternativerne. 
Innovation inden for grønne teknologier er begrænset til de områder, 
hvor det økonomiske udbytte er positivt. 

 

Højt samlet innovationsniveau 

 

Der sker stadige fremskridt med teknologien, der indarbejdes i nye 
produkter og processer. Et højt niveau for kapitalinvesteringer betyder, 
at kapitalintensive teknologier hurtigt kan rulles ud. Virksomhedernes 
overskudsgrad og adgang til finansiering har understøttet store 
investeringer i infrastruktur. De miljømæssige konsekvenser af det 
stigende ressourceforbrug anses for acceptable og nødvendige. 

 

Energividenskaben leverer fortsat forbedringer af effektivitet og CO2-
fattig energi, men nu står det klart, at der vil være behov for alvorlige og 
uacceptable kompromiser for at indføre en fremtid uden CO2. 

 

Samfund og arbejde 

 

De fleste mennesker i EU føler sig nu mere velhavende end i 2012. De 
sætter økonomisk velfærd over miljøet, men er parate til at betale for et 
behageligt miljø i nærheden af, hvor de bor. 

Virksomhederne fokuserer på at skabe overskud nu og i fremtiden. Der 
indføres nye arbejdspladser forholdsvis hurtigt, og beskæftigelsen er 
høj. Der er også stor mobilitet for arbejdstagerne, mens uligheder 
betyder, at arbejdstagere med lave kvalifikationer let kan blive udnyttet. 

 

Højere indtægter og overskud i virksomhederne har skabt 
skatteindtægter, der giver de europæiske regeringer mulighed for at 
betale for bæredygtige velfærdsprogrammer. 

 

Præstationsfremmende stoffer til mennesker anvendes rutinemæssigt 
på arbejdspladsen. 

 

Arbejdsmiljø 

 

Oversigt 

 

I en sund økonomi, er der midler til rådighed til at investere i arbejdsmiljø 
og gøre infrastrukturen og forretningsprocesserne sikre, men 
arbejdsmiljøet prioriteres forholdsvis lavt af de fleste regeringer. 
Arbejdsgiverne opfatter arbejdsmiljøet som vigtigt som følge af dets 
indvirkning på overskuddet.  

 

Nye arbejdspladser og nye produkter kan medføre nye farer, og den 
hurtige udrulning af nye teknologier betyder, at en bred population 
udsættes for disse med kort tid til at konstatere deres mulige virkninger 
på sundhed og sikkerhed. 

 

Arbejdsmiljøkrav i lovgivningen er mere effektivt end arbejdsmiljø 
gennem uddannelse. 

 

Som i scenariet "fordele for alle" betyder det høje innovationstempo 
mangel på færdigheder. Dette fører til en polarisering af arbejdsstyrken 
med hensyn til færdigheder, idet arbejdstagere med færre færdigheder 
lettere kan finde beskæftigelse under dårligere og mere risikable 
arbejdsbetingelser. 

 

Vindenergi 

 

Med mindre vindmøller, der hovedsagelig er placeret på landjorden, er 
opførelse og vedligeholdelse ikke så farlig som i de to andre scenarier, 
men tætheden på befolkningen medfører potentielle risici for en større 
befolkningsgruppe, herunder arbejdstagerne. En hel del af 
vedligeholdelsesarbejdet er udliciteret, så det er vanskeligere at holde 
øje med arbejdets tilrettelæggelse, og der er risiko for, at man skyder 
skylden på andre, og at den egentlige ejer ikke udviser rettidig omhu. 
Omkostningspres kan føre til, at man tager større risici. Mange af 
arbejdstagerne er indvandrere med lave kvalifikationer og en dårlig 
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arbejdsmiljøkultur. Afviklingen af gamle vindmølleparker, der ikke er 
konstrueret til at give mulighed for sikker nedtagning, udsætter 
arbejdstagerne for store risici. Nye komposit- og nanomaterialer til 
fremstilling af vindmøller har muligvis medført nye sundhedsrisici for 
arbejdstagerne inden for fremstilling, vedligeholdelse, afvikling og 
genanvendelse. På den positive side har brugen af standardiserede 
konstruktioner begrænset kompleksiteten og gjort vedligeholdelsen 
enklere. 

 

Grønt byggeri og modernisering af bygninger 

 

Automatisk fremstilling af modulopbyggede bygninger uden for 
byggepladsen har forbedret sikkerheden på byggepladsen, fordi færre 
opgaver skal udføres på selve byggepladsen. Der er risici ved tilslutning 
af forsyningstjenester (f.eks. vand og elektricitet) til præfabrikerede 
moduler, men med den korrekte konstruktion burde de være 
ubetydelige. Men når byggeriet rykker ind på fabrikkerne, opstår der nye 
risici, fordi arbejdstagerne udsættes for nye stoffer. 

 

På byggepladsen forekommer der risici med elektricitet, når gamle og 
nye bygninger skal integreres i det intelligente net, ved indbygning af 
intelligente enheder, energioplagringsteknologier osv. I stadig mere 
tætbefolkede byer har tendensen med at udnytte underetager ført til 
stigende trængsel under jorden. 

 

Med en lang række nybygninger skal der håndteres store mængder af 
gamle byggematerialer fra nedrivning. Sammenlignet med "fordele for 
alle" bliver nyere bygninger revet ned, hvilket udsætter arbejdstagerne 
for nye farer fra moderne materialer. Byggeaffald sendes til 
deponeringsanlæg snarere end genanvendelse. Modernisering af 
eksisterende bygninger udsætter arbejdstagerne for mere tagarbejde, 
når de skal montere solceller, når disse er blevet rentable, med risiko 
for fald og eksponering for bly og asbest, når de arbejder med gamle 
strukturer. Manglen på tilstrækkelig ventilation ved eftermontering af 
isolering er blevet et problem, eftersom denne form for arbejde kan 
tiltrække bygningsarbejdere, der er vant til at arbejde udendørs og 
derfor ikke er opmærksomme på behovet for ordentlig ventilation 
indendørs. 

 

Bioenergi 

 

Som under "fordele for alle" udsætter opbevaring og håndtering af 
biomasse arbejdstagerne for fysiske risici, for kemiske og biologiske 
risici og for brand- og eksplosionsfare: Disse kan afhjælpes gennem 
automatisering. Selv når biomassen håndteres automatisk, er de kedler, 
hvor den anvendes som brændstof, en kilde til røg og støv. For små 
underleverandører, der arbejder under prispres, er arbejdet blevet 
intensiveret med deraf følgende større risici. Tredje generations 
biobrændsler fremstillet af organismer, der er frembragt ved hjælp af 
syntetisk biologi, er en potentiel kilde til biologiske risici. 

 

Affaldshåndtering og genanvendelse 

 

Med en høj grad af innovation, men med manglende opmærksomhed 
om mulighederne for genanvendelse, kan affaldshåndteringsprocessen 
være farlig. Der anvendes en vis grad af automatisering til 
affaldshåndtering, men kun når dette er billigere og ikke ud fra 
arbejdsmiljøovervejelser. Det høje innovationstempo betyder, at nye 
materialer dukker op og finder vej til affaldet, inden man når at tage 
hensyn til arbejdsmiljøet. Vi lever i et smid-væk-samfund, så et stort 
antal arbejdstagere beskæftiger sig med håndtering af affald og er 
derfor potentielt udsat for risici. I en stadig mere kompleks verden drevet 
af ønsket om overskud kan kombineret eksponering være et problem. 
Høje afgifter på bortskaffelse af affald kan føre til, at affaldsproducenter 
gør mere for at håndtere affaldet internt, hvorved risikoen overføres fra 
professionelle affaldsoperatører til affaldsproducenten: f.eks. 
virksomhedsejere (herunder mikrovirksomheder og SMV'er samt 
privatpersoner), der bruger små forrådnelsestanke, 
affaldskomprimatorer eller forbrændingsanlæg. 

 

Grøn transport 

 

Som med "fordele for alle" er vedligeholdelse og genopladning af 
elektriske køretøjer blevet en vigtig risiko, fordi disse er blevet stadig 
mere udbredte, og arbejdet er flyttet væk fra specialleverandører og 
vedligeholdelsesvirksomheder og ud til den enkelte virksomhed. Risici 
som følge af det stigende antal elektriske køretøjer er ikke begrænset til 
køretøjet som sådan. Udtjente batterier fra køretøjerne anvendes til at 
oplagring af elektricitet i bygninger. Ud over den normale brand- og 
eksplosionsrisiko, der er i forbindelse med batterier, har man derfor den 
yderligere komplikation med batterier, som anvendes til 
energioplagring, at kvaliteten kan være forringet, de er ved at blive 
nedbrudt, er umærkede og af ukendt oprindelse og konstruktion. 
Automatisering af køretøjer viser sig at være positivt for chaufførernes 
arbejdsmiljø, selvom der er et problem med overdreven afhængighed af 
teknologien. Teknologien skal være fuldstændig pålidelig med 
fejlsikrede tilstande i tilfælde af uheld. 

 

Grøn produktion, robotteknik og automatisering 

 

Som i scenariet "fordele for alle" har den stigende automatisering 
forbedret arbejdsmiljøet ved at fjerne arbejdstagerne fra visse 
risikobetonede opgaver. Samtidig har den stigende brug af 
samarbejdende robotter medført andre potentielle risici. Stigende 
kompleksitet og voksende brug af IKT inden for automatiseret 
produktion har medført problemer med grænsefladen mellem 
mennesker og maskiner. Sikkerhed (i modsætning til sundhed) 
indbygges i stigende grad i processer som følge af et ønske om at undgå 
produktionstab, mens arbejdsgiverne interesserer sig mindre for 
helbredsproblemerne på længere sigt. Decentraliserede 
produktionssystemer såsom 3D-printere eller andre hurtige 
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fremstillingsteknikker kan medføre, at nye grupper af arbejdstagere 
udsættes for produktionsrisici (f.eks. skadeligt støv, kemikalier eller 
laserlys), uden at de har den relevante uddannelse til at håndtere dem. 
Der kan opstå nye erhvervsbetingede sygdomme som følge af 
eksponeringen for nye materialer. Uden eksponeringsregistre er det 
vanskeligt at spore sygdommene tilbage til de pågældende job, fordi 
ingen længere bliver ved den samme produktionslinje gennem hele 
deres karriere. 

 

Vedvarende energi i boliger og i mindre skala 

 

I perioden inden solcellerne blev konkurrencedygtige i forhold til 
traditionel elproduktion, førte afskaffelsen af støtteordninger til panik i 
forsøget på at blive færdig inden skæringsdatoen, hvilket betød, at 
arbejdet blev udført meget hurtigt og førte til arbejdsmiljørisici, herunder 
arbejdsrelaterede psykosociale risici. Brugen af billigere importerede 
produkter, undertiden af dårligere kvalitet eller endda forfalskninger, har 
ført til større risici, navnlig når monteringen udføres af nye 
markedsdeltagere i sektoren eller af boligejerne selv. 

 

Batterier og energioplagring 

 

Der dukker til stadighed nye batterityper op, hvilket medfører potentielle 
risici fra kemikalier, kræftfremkaldende metaller, støv, fibre, 
nanomaterialer og brand. Affaldsbehandling af batterier skaber 
problemer med genanvendelse, nedbrydning og brandfare. Det er en 
udfordring at fastslå det præcise indhold af en bestemt batteritype, 
eftersom disse oplysninger ofte behandles som en 
forretningshemmelighed. Batterier, der anvendes til energioplagring i 
bygninger, udgør en risiko, fordi folk ikke er opmærksomme på risikoen 
for overopladning. Brint anvendes som energimedium, men det er 
vanskeligt at håndtere, og der er risiko for brand og eksplosion samt 
risici som følge af dens kryogene flydende form. 

 

Energitransmission og -distribution 

 

Der er risici som følge af strømafbrydelser, eftersom 
omkostningspresset har ført til en reduktion af den ledige 
elproduktionskapacitet. Risiciene opstår som følge af pludseligt mørke 
og strømudfald, navnlig for mobile maskiner, samt andre 
sikkerhedskritiske situationer. Kravene om at presse mere kapacitet ud 
af systemet føre til nye løsninger, men dette mindsker 
sikkerhedsmarginerne. Udskiftning af kobberkabler med aluminium, 
hvilket igen er omkostningsbestemt, eftersom kobber bliver stadig 
dyrere, har ført til øget risiko for gnister og fejl i samlinger. 
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Mørkegrøn 

 

Lav økonomisk vækst 

 

Siden 2012 har der været en svag økonomisk vækst i EU, og nogle 
lande står stadig over for problemer med statsgæld. BRIK-landene er 
ikke vendt tilbage til de tidligere høje vækstrater og har i øjeblikket en 
vækst på omkring 5 % om året. Andre udviklingslande har en vækst, der 
mere eller mindre svarer til deres befolkningstilvækst. 

 

Stærke grønne værdier 

 

De grønne værdier er blevet styrket gennem det seneste årti, og hos 
både virksomheder og private finder man en udbredt og stærk accept af 
grøn adfærd. Dette har givet regeringerne mandat til at lovgive om 
kraftige og gradvise reduktioner af CO2-emissionerne. En lavere vækst 
betragtes som en pris, der er værd at betale for en grøn fremtid. 

 

Fremskridt inden for klimavidenskab har vist, præcis hvor sårbar den 
menneskelige race vil være over for klimaforandringer. Hos 
befolkningen er der stigende bekymring over økosystemers forsvinden 
og ressourcemangel. 

 

Mellemhøje innovationsniveauer inden for grønne teknologier 
(rettet mod større miljøhensyn) 

 

Ønskerne om en grøn fremtid har skabt fremskridt med forbedring af 
effektiviteten og målet om en fremtid uden CO2-emissioner. Der sker 
fortsatte fremskridt inden for teknologien, men begrænsede 
kapitalinvesteringer betyder, at udrulningen af kapitalintensive 
teknologier er foregået langsomt. Kommerciel succes afhænger af 
adgangen til hensigtsmæssige grønne produkter og tjenesteydelser. 
Der har været en betydelig grad af mindre innovationer på lokalt plan for 
at løse miljøproblemer, hvoraf mange har været rettet mod at gøre 
virksomhederne selvhjulpne. 

 

Energividenskaben leverer fortsat forbedringer af effektivitet og CO2-
fattig energi, men nu står det klart, at der vil være behov for alvorlige 
kompromiser for at sikre en fremtid uden CO2. 

 

Mellemhøjt niveau for den samlede innovation 

 

Prioriteringen har været direkte innovation med henblik på at opnå en 
grøn fremtid. 

 

Samfund og arbejde 

 

I løbet af det seneste årti har hovedprioriteten været at bevæge sig i 
retning af en grøn fremtid på bekostning af vækst og andre 
samfundsmål. Dette betyder, at arbejdsløsheden nu er højere og 
virksomhedernes overskud lavere. Det mindre beskatningsgrundlag har 
begrænset EU's regeringers mulighed for at betale for de voksende krav 
til velfærd. 

 

Den større prioritering af miljøet i økonomien og samfundet har medført 
mange nye processer og virksomheder, hvilket har skabt nye grønne 
job. Virksomhederne er fokuserede på overlevelse og nedbringelse af 
omkostningerne, og arbejdstagerne er bekymrede for, om de bliver 
tvunget til at stille sig i den stadig længere arbejdsløshedskø. 

 

Innovationen leverer fortsat forbedringer af effektivitet og lavere CO2-
emissioner, men nu står det klart, at der vil være behov for alvorlige 
kompromiser for at sikre en fremtid uden CO2. Trods vanskelighederne 
anses en grøn fremtid generelt for at være ofrene værd. 

 

Arbejdsmiljø 

 

Oversigt 

 

Lav økonomisk vækst frister arbejdsgiverne til at skyde genvej, hvilket 
gør det vanskeligere at investere i sikrere og sundere infrastruktur. En 
tendens i retning af decentraliserede, mere lokale og mindre 
virksomheder (navnlig mikrovirksomheder og selvstændige), gør det 
vanskeligere at få arbejdspladserne til at formidle god 
arbejdsmiljøpraksis og kontrollere arbejdsmiljøforholdene. Eftersom 
vægten er lagt på et lavere forbrug af energi og fysiske goder, findes de 
fleste nye job inden for servicesektoren. Der oprettes mange nye mindre 
virksomheder, ofte med mangel på kvalificeret arbejdskraft, for at 
opfylde disse behov. En fremgangsmåde baseret på princippet "få-til-at-
virke-og-reparer" betyder, at man oftere moderniserer frem for udskifter, 
så der er risici i forbindelse med brugen af gammelt udstyr. I dette 
scenario er der flere vanskelige og "beskidte" manuelle job (inden for 
reparation, vedligeholdelse, affaldssortering osv.) end i andre scenarier 
med en højere grad af innovation og automatisering. Men den 
forholdsvis langsomme udrulning af nogle nye teknologier og produkter 
giver mere tid til at tilpasse sig nye farer og risici. Der findes mange nye 
grønne processer og virksomheder, som alle kræver nye 
arbejdsmiljøprocedurer og -uddannelser. 

 

Vindenergi 

 

Problemer med udtjente anlæg og vedligeholdelse er de centrale 
arbejdsmiljøovervejelser. Økonomien kræver, at ældre anlæg holdes 
kørende, og der er et pres for at holde systemerne i gang uanset vejret. 
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Ældre vindmøller er ikke blevet moderniseret med sikkerheds- eller 
ergonomifunktioner på grund af omkostningspresset. Dette betyder, at 
de fysiske risici ved klatring og arbejde i tårnene er blevet betydelige, 
især fordi et stigende antal ældre arbejdstagere ikke kan gå på pension. 

 

Grønt byggeri og modernisering af bygninger 

 

Med forholdsvis få nybygninger kommer de største risici for 
arbejdstagerne fra eksponering for nye materialer i forbindelse med 
modernisering og håndtering af affald fra modernisering (inklusive 
asbest) og fra montering af vedvarende energiteknologier, der 
indebærer arbejde i højden og tilslutning til elnettet. Eftermontering 
udsætter også arbejdstagerne for støv og farlige kemikalier. Mangel på 
tilstrækkelig ventilation kan være et problem, navnlig fordi denne form 
for arbejde kan tiltrække ufaglærte arbejdstagere, inklusive "gør-det-
selv"-montører, der ikke er opmærksomme på risiciene. 

 

Bioenergi 

 

Brand- og eksplosionsfaren og eksponeringen for kemikalier og 
biologiske risici er de samme som i de andre scenarier, men 
fokuseringen på lokal produktion og brug — med mange mindre 
producenter — skaber risici, der er vanskeligere at regulere. Nye 
aktører, der er mindre fortrolige med risikoen ved håndtering af 
brændstoffer (f.eks. landmænd, der producerer små mængder, eller 
virksomheder, der begynder at bruge deres eget affald som energikilde, 
f.eks. inden for tekstil- eller fødevareindustrien), kan være udsat for en 
særlig risiko. Der kan også være problemer med kvaliteten af deres 
produkter og dermed sikkerhedsproblemer samt medindvirkningen på 
gasrørledningerne fra biogas eller syntesegas, der ikke er i 
overensstemmelse med den krævede gasspecifikation. 

 

Affaldshåndtering og genanvendelse 

 

Generelt er affaldsmængderne faldende som følge af stærke grønne 
værdier og den økonomiske situation, men der vil stadig være gammelt 
affald, der skal håndteres, og der produceres store mængder 
byggeaffald som følge af modernisering. Der fokuseres på lokal 
håndtering af affaldet i mindre skala — hvilket betyder en potentielt 
dårligere arbejdsmiljøkultur og flere problemer med at begrænse 
arbejdsmiljørisici i et decentraliseret system — og der er tale om et 
kraftigt manuelt element med en forholdsvis lav grad af automatisering. 
Kvaliteten af affaldsstrømmen er blevet forbedret, men udvinding af 
råstoffer fra deponeringsanlæg er i fremgang på grund af de stigende 
råvarepriser, så arbejdstagerne risikerer at blive udsat for såvel 
sikkerhedsrisici som ukendte sundhedsrisici. Øget brug af biomasse i 
dette scenario medfører eksponering for støv, allergener og andre 
toksiner. Genbrug af genstande kan true sikkerheden og sundheden 
(f.eks. stål fremstillet af genanvendte metaller, der indeholder bly). 

 

Grøn transport 

 

Som i scenariet "fordele for alle" og "bonusverden" er vedligeholdelse 
og opladning af elektriske køretøjer de centrale arbejdsmiljøproblemer. 
Men på grund af behovet for at spare og de stærke grønne værdier er 
der sket en stigning i brugen af tohjulede køretøjer til person- og 
varetransport samt til levering af tjenesteydelser, som eksponerer 
brugerne for risikoen for kvæstelser og ulykker. Mange 
"mobilitetsselvstændige" har set jobmuligheder på dette område i 
fremgang inden for transportsektoren. Men selvstændige har ofte en 
dårligere arbejdsmiljøkultur og mindre adgang til arbejdsmiljøtjenester 
som arbejdsmiljørelateret lægeovervågning; desuden er de normalt ikke 
omfattet af lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagerne. 

 

Grøn produktion, robotteknik og automatisering 

 

Der er sket en mindre automatisering end i de andre scenarier, så gamle 
arbejdsmiljøproblemer kan vare ved, fordi producenterne klarer sig med 
aldrende infrastruktur og maskineri. Den stigende tendens til at 
udlicitere vedligeholdelsestjenester til mindre virksomheder har medført 
større risici for vedligeholdelsespersonalet, der skal håndtere mange 
forskellige typer af udstyr for at forlænge dets levetid. De usikre 
leverancer af vedvarende energi (f.eks. på grund af afhængigheden af 
vind og sol) betyder, at mængden af skifteholdsarbejde er steget, hvilket 
fører til stigende sundhedsproblemer og psykosociale problemer samt 
andre risici såsom ulykker. Eksponering for nye materialer i SMV'er og 
mikrovirksomheder, der arbejder med decentraliseret produktion (f.eks. 
3D-printning), har udsat flere arbejdstagere for en potentiel 
eksponering. Procesintegration betyder, at industrielle processer, der 
tidligere blev udført på forskellige steder (f.eks. fremstilling og 
genanvendelse), samles, hvilket fører til et stigende antal risici på et 
enkelt anlæg. Dette kræver nye kvalifikationer og teknisk viden. Men der 
opstår mangel på kvalifikationer, når produktionen flyttes tilbage til EU 
som følge af ændringer på verdensplan, og tabet af viden og erfaringer 
udsætter arbejdstagerne for risici. 

 

Vedvarende energi i boliger og i mindre skala 

 

En række forskellige distributionssystemer og installationer, der ikke er 
standard, medfører elektriske risici for vedligeholdelsespersonalet. 
Kombinationen af teknologier (f.eks. kraft-varmeanlæg og 
solvarmeanlæg) skaber øget kompleksitet og dermed øget risiko. Mere 
primitive installationer, som måske er gør-det-selv, kan ligeledes 
potentielt være farlige. Bioenergiproduktion i mindre skala fører til 
brand- og eksplosionsfare og risiko for eksponering for giftstoffer. 
Distribueret forsyning, især fra små klynger af huse eller mindre 
virksomheder, er vanskelig at regulere. Nødtjenesterne udsættes for 
risici, når de skal arbejde med installationer, der ikke er standard. 
Fremtidige teknologier kan generelt være ansvarlige for virkninger med 
lang inkubationstid, som endnu ikke har manifesteret sig. 
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Batterier og energioplagring 

 

Batterier giver anledning til elektriske risici og risici fra giftige kemikalier 
og brand. Mere miljøvenlige batterier kan være farligere, fordi antallet af 
tilladte materialer begrænses af miljøbestemmelserne. 
Sammenkoblede kombinationer af enheder med forskellige 
energilagringsteknologier, navnlig kombinationer, der er sammensat af 
gør-det-selv-entusiaster, medfører uventede risici som sådan, for 
vedligeholdelsespersonalet og for beredskabstjenesterne. Brint 
anvendes til energioplagring, hvilket fører til brand- og eksplosionsfare 
på grund af dens kryogene flydende form. 

 

Energitransmission og -distribution 

 

Arbejdsmiljøproblemerne omfatter problemer med at bevare den 
hierarkiske kontrol med nettet, efterhånden som antallet af distribuerede 
produktionskilder stiger. Man har udført omfattende arbejder for at 
modernisere nettet, hvilket har betydet mere arbejde på strømsatte 
anlæg. Systemer, hvis levetid er blevet forlænget, medfører flere risici 
end nye systemer. Biogasdistribution har ført til risici for forgiftning, 
kvælning, eksplosion og kvalitetsproblemer. 

 

 



Bilag 4 

Arbejdsmiljøkort til øvelse 2 

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur – EU-OSHA 36 

 

DECENTRALISERING Decentralisering af arbejdspladser i mindre, spredte enheder, herunder en 
stigning i antallet af underentrepriser, selvstændige og mikrovirksomheder. 
Dårligere arbejdsmiljøbevidsthed/-kultur og færre ressourcer til arbejdsmiljø. 

DECENTRALISERING Decentralisering af arbejdspladser til mindre, spredte enheder. 

Vanskeligt at håndhæve gode arbejdsmiljøforhold og sikre arbejdsmetoder på 
spredte arbejdspladser, der er vanskeligere at nå ud til, med dårligere adgang 
til arbejdsmiljøtjenester (arbejdstilsyn, forebyggelsestjenester, uddannelse 
osv.). 

DECENTRALISERING Decentraliseret produktion: 

 spredte placeringer 
 omfattende tilpasning af produktionen 
 vanskeligt at definere og håndhæve standarder for sikkert arbejde, fordi 

produkterne kun fremstilles i et enkelt eksemplar 
 produkternes integritet 
 udbredt opbevaring og brug af en række forskellige kemikalier til en række 

produkter, der kun fremstilles i ét eksemplar 
 uerfarne arbejdsstyrker. 

DECENTRALISERING Decentraliseret produktion af vedvarende energi 

 distribuerede mindre anlæg 
 ikke-standard installationer: risici for vedligeholdelsespersonalet 
 nye markedsdeltagere uden de nødvendige kvalifikationer 
 underentrepriser 
 risici for montører af solceller 
 risici for brandvæsenet i forbindelse med solceller. 

DECENTRALISERING Modernisering af gamle bygninger med moduler til vedvarende energi 
og/eller energieffektivitetsforanstaltninger 

Eksponering for støv, bly, asbest, menneskeskabte mineralfibre, isocyanater, 
arbejde i højden osv. – risiciene er ikke nye, men i nye situationer. 

NYE MATERIALER En række nye materialer, der udgør (ukendte) risici, som muligvis kan 
forårsage nye arbejdsrelaterede sygdomme med lang inkubationstid, der 
påvirker flere forskellige sektorer. 

Problemer med at spore sygdomme tilbage til job uden eksponeringsregistre, 
eftersom ingen bliver i det samme job hele livet. 

NYE MATERIALER Miljøvenlige bygningsmaterialer, herunder nye materialer (f.eks. 
faseskiftende materialer, ny isolering osv.) med potentiel eksponering for 
kemikalier, organiske materialer (bambus, halm, fåreuld) og genanvendte 
materialer.  

Tæt håndtering og langvarig eksponering. 

NYE MATERIALER Sikkerhed ved tredje generations biobrændsler og eventuelle biprodukter og 
forurenende stoffer. 

Biologiske risici fra nye organismer og syntetisk biologi. 

NYE MATERIALER Nul-affaldsøkonomi. 

 håndtering af den mest problematiske sidste del af affaldsstrømmen i 
koncentreret form. Hastigt voksende risiko, f.eks. frigivelse af nye 
materialer såsom nanomaterialer under mekaniske operationer i 
forbindelse med affaldsbehandling; mere manuel affaldssortering på 
byggepladser osv. 
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KONFLIKT MELLEM 
GRØNNE PRINCIPPER OG 
ARBEJDSMILJØ 

Politisk pres – tilskud, subsidier 

 arbejdsmiljørisici på grund af arbejde, der hastes igennem, inden 
støtteordninger ophører 

 risikoen flyttes fra professionelle til ufaglærte arbejdstagere (f.eks. intern 
affaldsbehandling hos affaldsproducenten i stedet for professionelle 
affaldsvirksomheder på grund af høje bortskaffelsesafgifter for affald.) 

KONFLIKT MELLEM 
GRØNNE PRINCIPPER OG 
ARBEJDSMILJØ 

Konflikt mellem grønne principper og arbejdsmiljø 

Indførelse af materialer og processer, der er miljørigtige, men farlige for 
arbejdstagerne. 

KONFLIKT MELLEM 
GRØNNE PRINCIPPER OG 
ARBEJDSMILJØ 

Få-til-at-virke-og-reparer og renovering: 

 arbejdsmiljørisici ved genbrug af gammelt udstyr 
 stigende behov for vedligeholdelsesarbejde 
 stigning i manuelt reparationsarbejde for at genanvende og genbruge 

udstyr. 

KONFLIKT MELLEM 
GRØNNE PRINCIPPER OG 
ARBEJDSMILJØ 

Tætte bygninger 

Stadig flere bygninger gøres tætte for at spare på energien. Dette fører til 
begrænset ventilation under indretningsarbejdet og øget eksponering for støv, 
flygtige organiske forbindelser fra maling eller klæbemidler osv. 

NUL-AFFALDSØKONOMI Udtjente produkter – Genanvendelse 

Lovgivningen kræver i stigende grad, at produkter skal fremstilles under 
hensyntagen til bortskaffelsen, f.eks. biler og elektrisk udstyr. F.eks. skal man 
fjerne væsker fra biler, der kan føre til koncentrationer af potentielt farlige stoffer. 

INNOVATION OG 
AUTOMATISERING 

Innovation og automatisering 

 stigende automatisering inden for alle sektorer kan føre til et mere sikkert 
arbejdsmiljø 

 den stadig større kompleksitet af processer og af grænsefladen mellem 
mennesker og maskiner kan dog medføre risici, f.eks. stress og lidelser i 
bevægeapparatet 

 overdreven afhængighed af computere kan føre til risici. 

INNOVATION OG 
AUTOMATISERING 

Automatisering af køretøjer og konvojkørsel 

Automatisering af køretøjer er potentielt meget positivt for arbejdsmiljøet, 
selvom de skaber problemer med overdreven afhængighed af teknologien og 
med teknologiens absolutte pålidelighed. 

NUL-AFFALDSØKONOMI Nul-affaldsøkonomi: Genbrug af materialer og produkter overfører risici til 
nye miljøer, f.eks. udtjente batterier fra køretøjer, der genbruges til oplagring af 
elektricitet i bygninger. 

INNOVATION OG 
AUTOMATISERING 

Fremstilling af bygningsmoduler uden for byggepladsen har forbedret 
sikkerheden på byggepladserne. 

Nye risici ved brug af nye stoffer og materialer. 

Problemer på byggepladser med blanding af automatiserede og manuelle 
aktiviteter. 

VOKSENDE 
AFHÆNGIGHED AF 
ELEKTRICITET 

Elektriske køretøjer 

 risiko ved vedligeholdelse 
- arbejdstagerne er ikke opmærksomme på højspændingen (360-500V) 

 risici for beredskabstjenester 
 risiciene er ikke begrænset til køretøjet 
 risici fra brændselsceller. 
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MANGEL PÅ 
KVALIFICERET 
ARBEJDSKRAFT 

Adgang til faglært arbejdskraft. 

 nye teknologier kræver folk med kvalifikationer, og det tager lang tid at
erhverve kompetencer 

 stigende risiko for polarisering af arbejdsstyrken (faglærte versus
ufaglærte) 

DECENTRALISERING Små klynger af husholdninger med deres egne økosystemer 
(minikraftvarmeværker, biologiske forrådnelsesanlæg, solcelleanlæg osv.) er 
formentlig den mindst sikre størrelse for aktiviteter af denne art, fordi ingen 
central myndighed eller "tovholder" har ansvaret for en sikker drift. 

ARBEJDSMARKEDSSAMM
ENHÆNG 

Den stigende grad af udlicitering inden for industrien fører til 
omkostningsreduktion og dårlige arbejdsmiljøbetingelser. 

INNOVATION OG 
AUTOMATISERING 

Hurtig innovation kan føre til en række forskellige arbejdsmiljørisici med nye 
materialer og nye processer med et begrænset tidsrum til at vurdere potentielle 
helbredsrisici og til at lære at bruge dem sikkert. 

ARBEJDSMARKEDSSAMM
ENHÆNG 

Sammensat arbejdsstyrke: færre jobmuligheder i højtkvalificerede, grønne 
job for sårbare grupper, herunder kvinder/ældre/indvandrere/handicappede 
arbejdstagere. 

ARBEJDSMARKEDSSAMM
ENHÆNG 

Usikre arbejdsforhold og polarisering af arbejdsstyrken: højt kvalificerede 
job versus usikre arbejdsforhold. Stigende automatisering og kompleksitet kan 
føre til færre faglærte manuelle arbejdstagere og stadig flere usikre 
arbejdsforhold, f.eks. kan kontrakter på nul timer føre til polarisering af 
arbejdsstyrken med dårligere arbejdsmiljøbetingelser for ufaglærte 
arbejdstagere. 

INNOVATION OG 
AUTOMATISERING 

Automatisering vil sandsynligvis være positivt for sikkerheden på længere 
sigt. 

Nye processer medfører risici, men automatiseringen vil sandsynligvis være 
positivt for arbejdsmiljøet. 

INNOVATION OG 
AUTOMATISERING 

Samarbejdende robotter 

Intelligente, ikke-afskærmede robotter, der arbejder tæt sammen med 
mennesker, kan medføre risici i tilfælde af fejlfunktion. 
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Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 

12 Santiago de Compostela 
(Edificio Miribilla), 5th Floor 
E-48003 Bilbao, SPANIEN 
Tlf: + 34 944-358-400 
Fax: + 34 944-358-401 
E-mail: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-
OSHA) bidrager til at gøre Europa til at 

sikrere, sundere og mere produktivt sted at 

arbejde. Agenturet forsker i, udarbejder og 

formidler pålidelige, afbalancerede og 

upartiske arbejdsmiljøoplysninger og 

tilrettelægger tværeuropæiske 

informationskampagner. Agenturet blev 

oprettet af Den Europæiske Union i 1996 og 

har hjemsted i Bilbao i Spanien. Det samler 

repræsentanter fra Europa-Kommissionen, 

medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiver- 

og arbejdstagerorganisationer samt førende 

eksperter i hver af EU's medlemsstater og 

lande uden for EU. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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