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Asbestsagen i DSB
v. Charlotte Brauer, AMK Glostrup

Arbejds- og miljømedicinsk årsmøde, Nyborg, maj 2008

Avisoverskrifter d. 4.-12. december 2006

S-tog fyldt med farlig asbest
DSB erkender asbest-sjusk i S-tog
Arbejdstilsynet beskyldt for nøl i asbestsag
50 jernbanearbejdere med asbestsygdomme
DSB-ansatte dødeligt syge af asbest
Pendlere frygter følger af asbest
HK Trafik & Jernbane kræver at få alle 
asbest-sager frem i lyset
Asbest i DSB skal kulegraves
DSB åben for helbredsundersøgelser

Møde i DSB den 12. december 2006

Mellem
• DSB
• Fagforeningerne: 

Dansk Jernbaneforbund
Dansk Metal
Fællesorganisationen Jernbanedrift
3F
HK 

• Arbejdsmedicinsk Klinik BBH

Program for kulegravning af sagen

Uvildig rapport fra Rambøll om DSB’s 
efterlevelse af asbestlovgivningen
Undersøgelse om eksponering ved 
JobLiv DanmarkJobLiv Danmark
Vurdering ved arbejdsmedicinere: 
• helbredsrisiko 
• program for regelmæssige 

helbredsundersøgelser 
(evt. af udvalgte faggrupper i DSB)

Arbejdsgruppe
Arbejdsmedicinske klinikker:
Peter Jacobsen (PJ), Niels Ebbehøj, Ann Kryger, Nanna 
Eller, Øyvind Omland, Sigurd Mikkelsen, Jane Frølund 
Thomsen og Charlotte Brauer (CB)

Thoraxkirurgi og onkologi:
Jesper Holst Pedersen og Jens Benn Sørensen

Kræftens Bekæmpelse:
Johnni Hansen og Jørgen H. Olsen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:
Thomas Schneider

Kontaktpersoner til DSB og fagforeningerne: PJ og CB

Niveau af asbestfibre

Udenlandske målinger:
På jernbaneværksteder i 1970’erne målt niveauer 
omkring 5-10 fibre/ml ved fjernelse af asbestholdigt 
isoleringsmateriale eller boring/savning i isolering. 

Ved eftersyn og vedligeholdelse af tog i 1980’erneVed eftersyn og vedligeholdelse af tog i 1980 erne 
og 1990’erne fandtes niveauer under 0,1 fiber/ml. 

I passagerafdelinger og førerrum ligeledes målt lave 
niveauer (0,05 – 0,1 fiber/ml).

(Grænseværdien er i dag 0,1 fiber/ml)
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Danske data om asbestrelaterede 
sygdomme hos DSB-ansatte

Cancerregisteret (1970-2003 )
RR=1,3 for mesotheliom
RR=1,1 for lungekræft

Copenhagen Male Study (Fra 1970-2001)
6 dødsfald pga mesotheliom blandt6 dødsfald pga. mesotheliom blandt 
2000 DSB-ansatte (RR=2,4 men NS).
Ingen overdødelighed af lungekræft

Arbejdsskadestyrelsen (1991-2006) 
22 anerkendte sager blandt DSB-ansatte. 
Heraf havde de 18 arbejdet på DSB’s 
værksteder.

Konklusion vedr. helbredsrisiko

Arbejde med asbest jævnligt gennem mange år sv. til udsættelse 
på værkstederne for flere årtier siden: 
Kan give en øget risiko for kræft i lungehinden, lungekræft og 
lungeasbestose. 

Lejlighedsvis kontakt med asbest f.eks. ved rutinemæssigt 
eftersyn af instrumenter bag paneler med beskadiget 
asbestmateriale:asbestmateriale: 
Let øget risiko for kræft i lungehinden, men ikke for lungekræft 
eller lungeasbestose.

Ophold i lokaler med forurening fra asbestholdige materialer 
uden at man selv har håndteret asbest: 
Ingen eller ubetydelig risiko.

Generelt er risikoen for, at den enkelte person får en 
asbestrelateret sygdom dog lille. 

Konklusion vedr. screening 
af DSB-ansatte

Ikke egnede metoder til screening for 
lungekræft og lungehindekræft
Ingen behandlingsmuligheder ved tidlig 
opsporing af lungeasbestoseopsporing af lungeasbestose 
Utilsigtede skadevirkninger af 
undersøgelserne
Kan ikke anbefales at lave systematiske 
helbredsundersøgelser af ansatte i DSB 

Forløb (1)

12/12-06 21/12-06 22/12-06 29/1-07 5/2-0719/12-06

Forløb (2)

26/02-07 9/03-07 26/03-0722/02-07 13/03-07 19/03-07

Kommunikation af budskabet

DSB udsendte pressemeddelelse

DSB udsendte breve til nuværende og tidligere 
DBS-ansatte om helbredsrisikoen ved forskellige 
typer arbejde og om symptomer, som bør 
foranledige lægekontaktforanledige lægekontakt

DSB informerede i personalebladet

PJ og CB udarbejdede information til de 
praktiserende læger i København
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Rapporten og informationsmateriale 
ligger på vores hjemmesider

b jd di i k dkwww.arbejdsmedicinsk.dk
www.glostruphospital.dk

www.bispebjerghospital.dk


