
Et liv – En krop
Pensionsalderen stiger, og det betyder, 
at du skal være nogle flere år på ar-
bejdsmarkedet. Det sker i takt med, 
at vores gennemsnitlige levealder 
også stiger. Men hvis man skal kunne 
klare de sidste år på arbejdsmarke-
det og samtidig have en nogenlunde 

smertefri tilværelse som pensionist, så 
er det vigtigt, at kroppen holdes ved 
lige – og ikke belastes forkert. I byg-
gefagene er der en risiko for ulykker, 
skader og fysisk nedslidning. Derfor er 
det vigtigt, at der er opmærksomhed 
på arbejdsmiljøet og på alle de fakto-

rer, der kan være med til at sikre dig 
et langt arbejdsliv – uden nedslidning. 
Nogle ting kan du selv gøre, og andre 
ting skal din arbejdsgiver eller dine 
kolleger have styr på. Temaet i dette 
nummer af Under Hjelmene handler 
om, hvordan vi holder til et langt ar-
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AVISEN 
ER 

GRATIS
Under Hjelmene er en gratis 

avis, der udgives i fællesskab af 
3F og Dansk Byggeri. 

Du kan få sendt lige så mange 
aviser, du vil, direkte til kontoret 

eller byggepladsen. 

Du skal blot gå ind på Under 
Hjelmenes hjemmeside på 
www.under-hjelmene.dk,  
hvor du kan bestille aviser  

og blive tilføjet vores  
abonnementsliste.

UNDER

HJELMENE
Nr. 1/2017

Avisen om byggeriets arbejdsmiljø

bejdsliv. Der er masser af inspiration 
at hente inde i avisen. Brug det hele. 
Det vigtigste er, at du har fokus på det 
gode arbejdsmiljø og husker, at vi alle 
kun har ET liv og EN krop.

AF MORTEN BROE BICHEL
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U N D E R  H J E L M E N E

Under Hjelmene er byggebranchens avis om arbejds- 
miljø. Bladet er et samarbejde mellem Dansk Byggeri og 
3F, og det er finansieret af Bygge- og Anlægsbranchens  
Udviklingsfond. Har du forslag til næste nummer af  
Under Hjelmene, så send en mail til Morten Broe Bichel 
på mb@kombic.dk.

Kim Borch Dansk Byggeri
Britta Mørk Johansen Dansk Byggeri
Flemming Hansen 3F
Ib Nielsen 3F
Pia Enemærke Becker HHM A/S
Linda Hansen Petri & Haugsted A/S
Mette Bach Christensen CG Jensen A/S
Carsten Bisgaard Icopal
Kenneth B. Barlev I. Anker Andersen A/S

Lars Kjøller-Block A. Villadsen A/S
Anders Østrup Møller Züblin A/S
Peter Kirkegaard Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Morten Broe Bichel Chefredaktør
Kirstine Green Redaktør
Mette Møller Nielsen  Ansvarshavende redaktør,  

Dansk Byggeri
Rosendahls Layout og design
Rosendahls Tryk, 70g offset, oplag 38.000

På byggeriet af det nye hospital uden for Herning belønnes gode ideer til at forbedre arbejdsmiljøet

Hver måned kåres en vinder af 
den bedste idé til at forbedre 
arbejdsmiljøet på hospitals-
byggeriet i Gødstrup uden 
for Herning. Idéerne spæn-
der bredt fra nye stenvogne 
til mursten, støtter til at bore 
i lofter til bedre måder at 
indrette sin arbejdsplads på. 
Sidstnævnte var vinderen i fe-
bruar måned et godt eksempel 
på. En virksomhed havde fået 
lagt fliser på hele gulvet under 
den store teltdug, som udgør 
arbejdspladsen i de næste tre 
år. Dette gør, at man kan gå 

tørskoet og kan nøjes med at 
bruge almindelige palleløftere 
i stedet for at bruge penge på 
en gaffeltruck. Desuden har 
virksomheden indrettet bedre 
arbejdsstationer, hvor man kan 
stå i gode arbejdsstillinger.

Fokus på gode ideer 
Alle de gode idéer, der 
kommer på Gødstrup, 
bliver hængt op i den store 
fælleskantine, men vinderne 
har én særlig plads.

Selvom idéerne jo bruges 
i praksis i Gødstrup, bliver 

de ikke glemt, når byggeriet 
af supersygehuset er færdigt. 
Konsulenterne i Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus gemmer dem 
nemlig – og de bedste kom-
mer til at ligge på bygergo.dk. 
Det er en hjemmeside, hvor 
man kan finde gode idéer til 
at forbedre sit arbejdsmiljø. 
Hjemmesiden administreres 
af Branchefællesskabet for ar-
bejdsmiljø i Bygge og Anlæg. 
Se nærmere på bygergo.dk.

AF KIM BORCH

Gode ideer belønnes på DNV Gødstrup

Du kan beholde 
       sikkerhedsskoene på

Safety2shoes 
gør hverdagen 
nemmere
En helt ny opfindelse, der kan være med til at skabe ’sikre fødder’
Det sker, at håndværkerne skal 
tage skoene af – især i private 
hjem. Det øger risikoen for at 
beskadige fødderne, fx hvis 
man støder foden mod en 
skarp kant eller lign. 

Det fik tømrer Sune Krogh 
til at udvikle en Safety2shoes 
overtrækssko, som både sikrer 
tæerne og forebygger ridser på 
gulvet. Fx hvis en sten sidder 
fast i sålen, eller hvis skoen af-
giver mærker. 

Skridsikre dupper
Safety2shoes er desuden for-
synet med skridsikre dupper, 
så du ikke kommer til skade på 

glatte gulve. Og de er utroligt 
slidstærke sammenlignet med 
fx de tynde, blå overtrækssko 
af plast.

”Jeg kunne ikke forstå, de 
ikke allerede fandtes”
Safety2shoes er opfundet af 
den 26-årige tømrer, Sune 
Krogh. Han fik ideen, da han 
som lærling var ude hos en 
kunde, hvor han skulle bruge 
de tynde plastikovertræk, da 
han skulle frem og tilbage ved 
skæring af lister, hente værktøj 
– ja, alt det, man nu gør som 
lærling. 

- Jeg talte om det hele ve-

jen hjem i bilen, for jeg kunne 
ikke forstå, at de ikke allerede 
fandtes. Jeg spurgte løs og var 
meget optaget af at finde en 
løsning. Ja, faktisk så meget, at 
ham der kørte bilen, til sidst 
bad mig lægge mig til at sove, 
fortæller Sune Krogh.

Sune slap ikke idéen. Han 
gav sig til at eksperimentere 
hjemme på sin mors symaski-
ne, og resultatet blev de nye 
Safety2shoes.

Og jo, alle håndværkere 
kender til den situation, hvor 
man skal ind og færdiggøre de 
sidste små ting i en lejlighed 
eller i huset. Eller hvor man 

skal gennem nogle rum 
for at hente eller afleve-
re noget materiale. Her 
vil Safety2shoes både 
være en hurtig løsning 
ift. at beskytte gulve/
belægning og samtidig 
øge din sikkerhed, da 
du kan beholde sik-
kerhedsskoene på.

AF EVALD ZACHO

Fliserne gør det muligt at bruge en almindelig palleløfter

Med Safety2shoes kan du beholde sikkerhedsskoene på.



Igennem 10-12 år har maskotten ’Skyde Ejnar’ været med 

Helle og Henning på arbejde, når der skal ’skydes’ huller gen-

nem jorden til kabelføring og rør.  Ejnar har sin faste plads i

forruden, hvor han også har ansvaret for det store overblik.

OPSLAGSTAVLEN

RIGELIGT MED VAND

.. og det er ikke den danske sommer, vi her 

snakker om, men derimod vigtigheden af at 

drikke rigeligt med væske, når du arbejder 

fysisk i sommervarmen

En gammel tommelfingerregel er, at du skal 

drikke to liter vand om dagen. Men det er langtfra 

nok, når du har fysisk hårdt arbejde, og du samti-

dig bevæger dig rundt i varme omgivelser – eller 

måske ligefrem udenfor i solen.

Dit behov for væske er naturligvis individuelt 

og selvfølgelig også betinget af, hvor meget du 

sveder. Men hvis du drikker et stort glas vand 

i timen, er du kommet et godt stykke af vejen. 

Allerbedst er det at lytte til kroppens behov for 

væske, men de fleste af os er vant til at udskyde 

vores tørst, og det ødelægger faktisk vores helt 

naturlige trang til væske. Derfor er der også nogle 

andre signaler, som du skal være opmærksom på, 

og det kan være: Hovedpine, træthed, koncentra-

tionsbesvær, svimmelhed, kløe, ømhed i muskler-

ne og mørk urin. Flere af de nævnte symptomer er 

ikke blot til gene for dig, men kan også påvirke dit 

arbejdsmiljø – og måske ligefrem udvikle sig til 

farlige situationer. 

Derfor: Lyt til din tørst, tag mindst et glas vand i 

timen – og husk dine kolleger på at gøre det sam-

me. Sodavand og kaffe er også OK som tilskud til 

væskebalancen, men vand er klart bedre.

AF MORTEN BROE BICHEL

Glad for vores lærling
Et af de friske medlemmer af Under Hjelmenes redaktion 

fik forleden taget dette skud ud af forruden på sin bil – 

mens hun var i heftig kø-kørsel nord for København. 

– Jeg blev simpelthen så glad for at se bilen lige foran 

mig, og virksomhedens tydelige stolthed over deres 

lærling, der havde gjort det så godt i Skills 2016. Her fra 

redaktionen skal endnu en gang lyde et tillykke til Juul & 

Nielsen. Det er dejligt at se, at I er stolte over jeres dygtige 

lærlinge.
… og hvis du vil se mere til den dygtige lærling, kan 

du scanne QR-koden her.

Der er masser af glade budskaber – selv på den kø-benhavnske Ring 3 i regnvejr. Man skal bare kigge 
lidt efter dem.

En app om  
arbejdsliv
Arbejdsliv er til dig, der er interes-
seret i alt det, der påvirker os i en 
arbejdsmæssig sammenhæng. Her 
kan du teste din viden - og tilegne 
dig ny – på en række faglige områ-
der, fx trivsel og arbejdsmiljø.

Ud fra en række multiple 
choice-spørgsmål optjener du 
point, og du kan konkurrere med 
dine kolleger, venner og bekendte.

Du kan følge din egen placering 
på app’ens leaderboard og se, 
hvordan dine venner på Facebook 
klarer sig. Og så har du selvfølgelig 
din helt egen profil, hvor du kan 
følge din udvikling.

Hent app’en i Google Play til 
Android eller på iTunes.

Trofast følgesvend

www.youtube.com/watch?v=uio64qVlElk
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Her på siden vil vi gerne opleve en levende debat på godt og
ondt om arbejdsmiljøet på byggepladserne. Brok vil blive
accepteret, men kun hvis det følges op af konkrete forslag til
forbedringer.

Så fat pennen, computeren eller telefonen og kom med din mening i DeBatMan.
Skriv til Under Hjelmene via vores hjemmeside www.under-hjelmene.dk

Er du klar på det lange arbejdsliv???

VOXPOP

Løft hovedet fra avisen og se dig omkring i skurvog-
nen, kig ud på vejret og på din arbejdsplads. I har 
det godt i sjakket, arbejdet er spændende, og solen 
skinner; Selvfølgelig er du klar til det lange arbejds-
liv, det er jo fedt, kollegaerne er gode kammerater, og 
arbejdet er en del af din identitet.

Men hvad nu, hvis du kommer ud for en ulykke 
eller får ondt i kroppen og skavanker som følge af dit 

arbejde? Du har måske ikke betalt efterlønsbidrag 
og kan så se frem til at skulle arbejde, frem til du er 
mellem 65 og 69 år.

Er du stadig klar til det lange arbejdsliv? Eller 
stopper du lige op og tænker ved dig selv; hvis jeg 
skal blive klar til det lange arbejdsliv, så skal jeg passe 
bedre på mig selv og mine kollegaer – og min ar-
bejdsgiver skal også passe på mig.

Prøv at vende den tanke i skuret, for I skal ikke 
blot være klar til det lange arbejdsliv, I skal også kun-
ne klare det lange arbejdsliv.
• Hvordan stiller det jer?
• Hvad skal I selv gøre/ændre?
• Hvad skal firmaet gøre/ændre?
• Er I allerede på rette vej?

AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Når du hører om Morten Thomsen, der tidligst kan 
få folkepension som 69-årig, hvad tænker du så???

Jeg tænker, ”det skal han ikke tænke så meget over 
nu”.  Der sker meget i løbet af sådan et langt arbejds-
liv, og hans arbejdsliv i dag vil se helt anderledes ud 
om 20 år. Sådan er det. 

Jeg vil sige til de unge, at de skal sørge for at spare 
ordenligt op til pensionen, og at der helt sikkert vil 
komme en ordning for dem, der er nedslidte, så de 
kan trække sig tilbage tidligere.

Selvfølgelig skal de passe på sig selv og undgå 
ulykker og nedslidning. De skal være ærekære om 
deres arbejde og have en positiv attitude, tænk ikke 
”åh nej, der såååå mange år tilbage”.

For mange unge handler det om at tjene gode 
penge. Til det vil jeg bare sige, ”det handler om den 
samlede livsløn: Det kan ikke nytte, du knokler så 
hårdt for at tjene penge, at du til sidst ikke kan arbej-
de, fordi det gør ondt, så tjener du jo ikke noget i den 
sidste ende”.

At jeg blev ved så længe, skyldtes de faste og 
engagerede kollegaer, jeg havde, og at jeg kunne se 
resultatet af mit arbejde. Nogle gange savner jeg da 
mit arbejde, men tidspres i byggeriet var medvirken-
de til, at jeg stoppede.

Morten Thomsen er  
22 år og i lære som 
tømrer i HHM A/S. 
Han startede i lære i 
2014 og kan tidligst 
få folkepension som 
69-årig i 2064

Når du hører om Morten Thomsen, der tidligst 
kan få folkepension som 69-årig, hvad tænker 
du så???

Jeg tænker, godt det ikke er mig (men det er 
det jo næsten, jeg kan gå som 68-årig). Jeg synes 
ikke, man skal arbejde hele sit liv. Der skal også 
være et liv efter arbejdslivet, og det kan jeg ikke 
se for mig. 

Når jeg har arbejdet som murer, til jeg er 68, 
eller Morten som tømrer til han er 69, så er vi så 
trætte, at vi ikke orker at spille bold med vores 
børnebørn. Det er forkert, at man skal arbejde så 
længe, at man nærmest dør med murerskeen i 
hånden. 

Jeg ville gerne kunne gå på pension som  
60-årig.

Du kan tidligst få folkepension i 2064 – hvad 
tænker du om det???

Det er mange år endnu, hvor jeg skal pukle. 
Det er forfærdeligt, at håndværkere skal arbej-
de så længe. Vi har talt om det derhjemme, og 
jeg ser ikke mig selv arbejde som tømrer, til jeg 
er 69 år. Jeg vil måske arbejde som tømrer i 15 
år, efter jeg er blevet svend, og så skal jeg læse 
videre. Man skal passe meget på sig selv og 
helt sikkert vælge sin arbejdsgiver med omhu.

Min mestersvend, Leif, er over 60 og arbej-
der stadig – han har også altid passet på sig 
selv.

Erik Nielsen er 71 år og 
pensioneret maskinfører fra 
HHM A/S. Han startede 
med at arbejde som 16-årig 
og gik på pension, da han 
var 69 år – efter 53 år på 
arbejdsmarkedet.

Morten Hansen er  
50 år og murer i HHM 
A/S. Han startede i lære 
i 1984 og kan tidligst få 
folkepension som 68-årig 
i 2034

Læs meget mere  

om det lange  

arbejdsliv og nedslidning 

i temaet, som du finder i  

midten af avisen. 



SIDE 5 Under Hjelmene nr. 1/2017

SE SVARET HER:

... usikkerhed på 
         området

Når gasflaskerne skal sikres
Da vi i sidste nummer af Under Hjel-
mene kom med noget inspiration til 
at sikre gasflasker mod at vælte, kom 
vi samtidig til at stikke hånden ind i 
noget af en hvepserede. Ikke nok med, 
at vi i redaktionen – forinden – hav-
de taget en grundig snak om regler og 
retningslinjer, men vi havde samtidig 
også afdækket en rimelig stor usikker-
hed på området.

Redaktionen modtog efter udgivelsen 
af Under Hjelmene denne henvendel-
se fra Brand- og redningschefen ved 
Metroselskabet:

Kort tid efter fik redaktionen så endnu 
et venligt brev. Denne gang fra chef-
konsulent ved Arbejdstilsynet, Kell 
Guldager Petersen:
 

Vi er i redaktionen altid glade for at 
kunne bidrage med opklaring – også 
når det viser sig, at det er os, der har 
været ’på gale veje’. Derfor: Bland jer 
endelig i debatten og giv os jeres me-
ninger om det, I læser. Vi lover, at vi 
ikke er bange for at tage de tæsk, vi 
fortjener. Men vi vil alligevel blive ved 
med at prøve at inspirere alle til at ud-
vikle et endnu bedre arbejdsmiljø.

AF MORTEN BROE BICHEL

Den fikse løsning var at flytte trækpunktet 
for slangen ned i bunden af flasken. Men 

den går åbenbart ikke.

Hej Under Hjelmene
 
Jeg sidder lige og læser jeres udmær-
kede blad ”Under hjelmene” og kom-
mer kun til side 3, hvor der under 
emnet – opslagstavlen, er en artikel 
om væltesikring af gasflasker.

 Jeg synes at det er en meget uhel-
dig artikel, da alle flasker under tryk 
– skal sikres mod væltning. Og det er 
ikke kun for arbejdernes skyld, men 
også for at sikre at brandmændene 
ikke får en flaske til at rulle, når de 
køler på den med vand – i tilfælde af 
brand i nærheden af flasken, herun-
der også i flaskens slanger og lign.
  
Med venlig hilsen
Henrik F. Nielsen 
Brand- og redningschef
Metroselskabet og  
Hovedstadens Letbane

Kære Redaktion
 
Først stor ros til ”Under Hjelmene” 
– stadig super blad. Findes ikke ma-
gen. Håber I også får ros fra bran-
chen.
 
Når man laver meget, sker der også 
fejl og det sker også nogen gange for 
”Under Hjelmene”. I dette tilfælde 
er det i nr. 2/2016 på side 3, som 
jeg har fået en principiel henven-
delse om fra vores tilsynssystem. 
Det drejer sig om væltesikring af 
høje gasflasker. De tilsynsførende 
blev i tvivl om, om Arbejdstilsynet 
accepterer løsningen fra ”Under 
Hjelmene”. Se mit svar til tilsyns-
systemet.
 
Hilsen Kell

Hej xxx
 
Høje gasflasker skal være sikret 
mod væltning. De har en vægt, så de 
udgør en ulykkesrisiko, hvis de kan 
vælte. Det gælder især på flade tage, 
hvor de typisk også står ovenpå et 
ikke hårdt underlag, men et under-
lag der kan give sig. Dvs. når de fx 
står ovenpå Rockwool. Denne pro-
blemstilling gælder, uanset om der 
er træk i slangen eller ej, men det 
er naturligvis en forværrende faktor, 
når der også trækkes i slangen.
 
Altså høje gasflasker skal være sik-
ret mod væltning, fx ved at de er 
fastgjort til en fast bygningsdel, 
konstruktion eller står i et stativ el-
ler i en flaskevogn. Præcist som det 
er tegnet i branchevejledningen for 
tagdækning. Se nedenstående teg-
ning. Jeg har også vedhæftet et link 
til vejledningen.

TRANSPORT OG LØFT
• Gasflasker skal altid være fastholdt 

under transport – også i biler og 
materielcontainere

• Gasflasker må ikke anhugges i 
flaskens håndtag eller beskyttelses-
krave

• Brug en speciel løftekurv, hvis flasker 
skal løftes med kran

• Ved levering skal du huske, at gas-
flaskerne også skal være sikret mod 
væltning

BRUG
• Flasker skal være sikret mod vælt-

ning
• Brug kun materiel, der er godkendt
• Kontroller at gasslangerne er i god 

stand
• Branchen anbefaler 3-lagsslanger
• Medbring altid ildslukkere til arbej-

det
• Der skal være en ildslukker pr. bræn-

der + en ekstra

Scan QR-koden, 
hvis du vil vide 
mere om hånd-
tering af gas- og 
trykflasker. Koden 
henviser til bran-
chevejledningen 
om tagdækning.

http://www.bar-ba.dk/media/3544309/tagdaekning-2015-11-print.pdf
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... ”bakken” var et dybt hul  
    på 21 meter

Amager Bakke set med Borebillernes øjne

Siden 2014 har Niels Bille-Hansen, 
chef for borebillerne hos Christiansen 
og Essenbæk, været med i arbejdet 
på Amager Bakke. Arbejdet startede i 
2014, hvor ”bakken” var et dybt hul på 
21 meter ned i jorden. Dengang arbej-
dede Bille og teamet med sekantpæle-
ne til affaldssiloen. Niels Bille-Hansen 
siger om ændringerne i arbejdsmiljø-
forholdene: ”Der er stor forskel på ar-
bejdet i bygningen fra tidligere, hvor 
der kun var betonvægge og en masse 
plads, til nu, hvor der er monteret 
mange tekniske installationer, og hvor 
mange entreprenører arbejder side om 
side”.

Har indført ’Borevagt’
”Til at starte med var der tilstrækkelig 
plads i bygningen, hvor vi anvendte 
lifte til arbejdet, men nu er her be-

Rammerne for sikkerheden og arbejdsmiljøet på en byggeplads kan ændre sig meget i 
løbet af 3 år – som på Amager Bakke. Christiansen og Essenbæks Borebiller fortæller 
her om udfordringer med skiftende rammer, et udfordrende arbejdsmiljø, og hvordan 
de løbende takler det

I dag benyttes stillads. For at undgå at 
slæbe på det tunge værktøj har vi monte-
ret en hejs, som ses på billedet.

På billedet ses et af Christiansen og 
Essenbæks Boreteams. Fra venstre Rune 
Kruuse, Mathias Madsen og fra højre 
Niels Bille-Hansen og Tobias Lejbølle, der 
sammen planlægger dagens arbejde med 
hensyntagen til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Amager Bakke i helbillede taget marts 2017. 

grænset plads, og derfor bruger vi nu 
stillads,” fortæller Niels Bille-Hansen.  

Tobias Lejbølle, som er en del af 
Boreteamet, siger om Amager Bakke: 
”Der er folk fra mange forskellige kul-
turer, der arbejder her. Det mærker vi 
på den måde, at vi er nødt til at være 
ekstra varsomme, når vi fx skal bore 
igennem lofter.” Hvorefter han uddy-
ber: ”Normalt vil vi bare afspærre om-
rådet, men det har vist sig herude af 
flere årsager, at afspærring ikke er nok 
i sig selv. Derfor har vi her indført en 
’Borevagt’, hver gang vi borer gennem 
lofter.”

Opmærksom på arbejdsmiljøet
Tobias Lejbølle fortæller desuden, 
hvordan de er opmærksomme på ar-
bejdsmiljøet ved fx at montere sug på 
alle slagboremaskiner, så det støver så 

Ofte må man gå omveje for at komme 
hen til ens arbejdssted, da mange arbejder 
foregår samtidig, og områder kan være 
spærret af. Her transporterer en Christi-
ansen og Essenbæk-medarbejder sine  
materialer på en trillebør for så til gen-
gæld at undgå at gå for mange gange.  

lidt som muligt. ”Vi bruger også kæde-
taljer for at slippe for de tunge løft og 
hænger kabler og vandslanger op eller 
lægger dem ind til siden for at undgå 
at snuble.” forklarer han.

”Byggeledelsen på stedet har fokus 
på de forskellige arbejder på pladsen,” 
fortæller Niels Bille-Hansen og afslut-
ter: ”Man har på koordineringsmøder 
fokus på sikkerheden og de mange en-
treprenører, men skal selvfølgelig sta-
digvæk til hver en tid passe på sig selv 
og sine kollegaer. ”

Tobias Lejbølle supplerer Niels Bil-
le-Hansen: ”Vi er vores egne sikker-
hedsmænd, så vi skal bruge vores sunde 
fornuft, og mener vi ikke, at sikkerhe-
den er i orden, skal vi sige fra for vores 
egen skyld, men også for de andres.”

AF LARS KJØLLER-BLOCK  

OG CHRISTINA TREBBIEN

Amager Bakke ... er et forbrændingsanlæg, der er 
under opførelse i København. Anlægget forven-
tes åbnet her i 2017. På toppen af anlægget er 
der planlagt en skibakke med 3 pister, klatrevæg, 
løbestier, omklædningsmuligheder og en café.

Borebillerne ... er det team af medarbejdere, der 
blandt andet står for at bore huller mellem  
etagerne i det store byggeri. Chef for team'et er 
Niels Bille-Hansen. Deraf 'Borebillerne'.
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De fleste døjede med 
      smerter i lænd og ryg

Til KAMP mod støvet
TL Byg i Aalborg bygger en biograf i Køge. Det er en totalentreprise med en del 
apteringsarbejde i de enkelte biografsale. Derfor er der også mange aktiviteter 
indenfor, fx montage af udstyr, isolering og andet. Pladsen er desværre plaget af 
en del mudder, som håndværkerne slæber med ind i bygningen, og så sker der det, 
der altid sker. Mudderet bliver til skadende støv! 

Støvsugning, ja tak! 
Virksomheden har derfor besluttet, at der skal støvsuges hver dag, og det hjæl-
per! TL Byg har hyret Nøddekær Entreprise til at stå for det konkrete arbejde, så 
de er sikre på, at forholdene dagligt holdes rene og fri for støv.

Støv er skadende, og alt for mange pådrager sig KOL og det, der er værre. Så 
TL Byg’s indsats skal så sandelig fremhæves.  

AF NIELS ERIK DANIELSEN

Stilladsarbejdere har ikke 
noget langt arbejdsliv – så-
dan har det i al fald været 
i årtier. Stilladsarbejdet er 
hårdt. Der er mange tun-
ge løft, både i forbindelse 
med montage og demonta-
ge af stilladserne, og når de 
transporteres

Tilbage i 80’erne og 90’erne fik Stil-
ladsarbejdernes Landsklub lavet flere 
arbejdsmiljøundersøgelser, der alle vi-
ste, at en stilladsarbejder i gennemsnit 
arbejdede 7 år i branchen. De fleste 
døjede med smerter i lænd og ryg, og 
mange havde problemer med skuldre 
og knæ.

Handleplan gennemført
I starten af 00’erne kom Arbejdstilsy-
net med kraftige opfordringer om at 
få nedbragt nedslidningen, og stillads-
branchen besluttede derfor, at nu skul-
le der gøres noget. Der blev lavet en 
meget ambitiøs handleplan, som skul-
le nedbringe den manuelle håndtering 
af stilladsgrejet. Planen fokuserede 
både på vandret og lodret transport af 
grejet – altså både i forhold til monta-
ge af stilladserne, men også på hånd-
tering af grejet nede på jorden. Pla-
nen blev gennemført fra 2006-2009 
og indebar, at virksomhederne købte 
kranbiler, elevatorer, elektriske hejs, 
transportvogne og meget mere. De se-
riøse stilladsfirmaer investerede over 

Det lange arbejdsliv og stilladsarbejde
en halv million pr. sjak (2-3 mand) i 
indkøb af nye tekniske hjælpemidler.

Løftemængde mindsket med 30 %
Det er desværre ikke alle firmaer, der 
lever op til handleplanen. Vores vur-
dering er, at den daglige løftemængde i 
de seriøse firmaer, hvor planen er gen-
nemført, er mindsket med 30 %.

Det er flot, og da løftemængden tid-
ligere var på 12-15 tons om dagen pr. 
mand, er vi nu nede på 9-10 tons. 
Det næste store skridt, vi har taget, er 
aftalen om, at alle nye i stilladsbran-
chen skal have den 2-årige uddannel-
se som stilladsmontør. En uddannelse, 

som sikrer et højt niveau i branchen, 
men som også sikrer, at kollegerne 
er bevidste om ergonomien, når de 
arbejder. 

Stilladsgrejet stadig for tungt
Vi kan allerede nu se, at folk bliver 
længere i branchen, men der er lang 
vej, før vi kan snakke om det lange 
arbejdsliv. Stilladserne skal jo samles 
og skilles ad igen, og det eneste vi kan 
regulere på, er vægten af stilladsgre-
jet. Meget af vores stilladsgrej vejer 
omkring 20 kg, og producenterne er 
ikke særligt villige til at udvikle lettere 
grej, når samfundet ikke tvinger dem 

til det. Enkelte firmaer har dog købt 
nyt grej, så vægten ligger omkring de 
15 kg.

Vi håber derfor, at branchen i fæl-
leskab sætter fokus på lettere stil-
ladsgrej – ellers får vi ikke et langt 
arbejdsliv!

Den positive historie er, at hvor vi 
for 30 år siden havde en 25-års jubilar 
hvert 5. år, så har vi nu 5-10 25-års 
jubilarer om året!

AF JOHN EKEBJÆRG-JAKOBSEN

Frederik Nielsen og Mads Foldager fra TL Byg, som har besluttet at gøre noget ved støvet. 

Stilladsarbejde betyder 
mange tunge løft.

Læs meget mere  
om det lange  arbejdsliv og nedslidning i temaet, som du finder i  midten af avisen. 
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... lidt senere (…) går lyset 
       i tunellen

Klokken er 00.00 ved spor 1 på Nør-
report Station. Michael Anker Nielsen 
og makkeren Kim Jensen fra firmaet 
Christiansen & Essenbæk A/S er klar 
til at gå ud på sporet og arbejde. ”Ti-
den er knap,” siger Michael og fortsæt-
ter ”for om 4 timer og 15 minutter 
skal sporene igen være klar til togene.” 

Tripper utålmodigt
Michael står med den udleverede ra-
dio i hånden og venter på at kunne ta-
ste på walkien og få tilladelse til at gå 
ud på sporene. Længere nede af per-
ronen står der andre håndværkere, der 
tripper utålmodigt rundt og er klar til 
at svare på radioen. Michael svarer på 
spørgsmålet, om det ikke er lidt stres-
sende at stå her og vente foran den lå-
ste dør, når de har meget begrænset tid 
til arbejdet? ”Man kan lige så godt tage 
det med ro, for det nytter ikke noget, 
hvis alle taster. Så kan ingen høre no-
get,” svarer han.

Ved det næste ledige øjeblik på 
walkien taster Michael på radioen, og 
siger: ”SSR til 014”, og der kvitteres 
med et ”014 vi åbner dørene til per-
ronen”. Få øjeblikke efter er teamet i 
fuld gang med at gøre klar til nattens 
arbejde på skinnerne. Michael stil-
ler sig ned på sporene og tager imod 

På sporet om natten

alle dele til skinne-stilladset. ”Det er 
bygget til formålet,” siger Michael og 
fortsætter, ”Det er hurtigt at bygge op, 
og vi kan så skubbe det hen ad skin-
nerne”.

Så går det nedad på skinnerne, og 
skinne-stilladset bevæger sig fremad 
med lidt skubben af teamet, og ind-
imellem tages bremsen i brug. Michael 
har et sæt papirer i hånden. De viser 
de områder, hvor der skal repareres 
små revner i hvælvingen. ”Så er vi lige 
ved at være her”, siger Michael, og 
vognen stoppes. 

Lyset går i tunellen
Kim Jsensen kravler op på øverste 
plade i stilladsdæk og ser nærmere 
på revnen, der skal repareres ”Kan du 
skubbe vognen en smule tilbage,” siger 
Kim. Således opnås den bedst mulige 
arbejdsstilling til arbejdet. Vindretnin-
gen vurderes også mht. arbejdsstilling 
for at minimere borestøv trods per-
sonlige værnemidler som maske og 
sikkerhedsbriller m.m. Borevinklen 
kontrolleres for at kunne ramme midt 
i elementet og opnå størst mulig gen-
nemtrængning.

Lidt senere, mens de er godt i gang 
med at reparere revne nummer to 
denne nat, går lyset i tunnelen. Tilba-
ge er kun nødbelysningen og pande-
lamperne. Heldigvis går der to andre 
entreprenører forbi i samme øjeblik. 
De viser, hvordan man selv kan slutte 
strømmen til igen i et af elskabene. 

 ”Så er den tæt,” konkluderer Kim 
om revne nummer to. 

Michael kigger på papiret med det 
planlagte arbejde. ”Vi kan tage den 
næste revne, der er lige herovre, så må 
det blive den sidste, vi kan nå i nat. ” 
Straks efter er Kim i fuld gang med at 
arbejde på næste revne.

 ”Vi ved aldrig, hvor meget en revne 
skal repareres. Det kan vise sig at rev-
nen har spredt sig inde bagved, og så 
skal vi have tid til at gøre den ordent-
lig færdig, inden vi skal ud af sporet 
igen”, forklarer Michael og fortsætter: 
”Vi skal planlægge, så vi har tid til at 
rydde op efter os på sporene.” Michael 
peger på posen med småsten og affald 
efter nattens arbejde. Så skal vi have 
tid til at nå retur til sporene foran per-
ronen, så vi kan være væk, inden toge-
ne igen skal kunne køre.”

Igen med radioen i hånden afventer 
han nu at kunne bede om at ”014” får 
åbnet dørene og ryddet sporet, så tog-
kunderne igen kan overtage skinnerne.

AF CHRISTINA TREBBIEN



Inden den gamle Lillebæltsbro stod 
færdig i 1935, havde mange, mange 
håndværkere arbejdet på at forbinde 
Fyn med Jylland. Stålkonstruktionen 
skulle selvfølgelig også males, for ikke 
at ruste bort.

25 malersvende – uden højdeskræk 
– ansat hos Malermester Albert N. 
Hansen fra Middelfart, udførte arbej-
det med at male broens overbygning. 
En gitterkonstruktion, hvis samlede 
overflade udgør 145.000 m2. 

Alt stål blev først sandblæst i en 40 
m lang hal, hvorefter der den første tid 
blev påsprøjtet blymønje - helt tradi-
tionel metalbeskyttelse. Her griber Fa-
brikstilsynet dog ind af hensyn til ma-
lernes helbred, og blymønjen udskiftes 
med det nye produkt ”Stålhud”, der 
indeholdt en meget stor procentdel 
zinkpigment i stedet for bly.

Da broen blev indviet den 14. maj 
1935 blev de to arbejdere, der døde 
under det 7 år lange byggeri, mindet i 
Trafikministerens tale.

De døde var en 28-årig arbejds-
mand, Carl Christian Sørensen, som 
blev ramt i hovedet af håndtaget til et 
spil, og tømrer Niels Christensen fra 
Kolding.

Carl Christian Sørensen efterlod sig 
enke og 5 børn, og hans pung, der blev 
udleveret til enken, indeholdt 1,25 kr.

AF PIA ENEMÆRKE BECKER

KILDE: MELLEM LINIERNE  
– OM ENTREPRENØRERNE MONBERG OG THORSEN.

De gode gamle dage
Det var ikke kun i New York,  
der blev arbejdet i højderne
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... de har færre smerter
      i ryg og lænd

Poul-Erik Bernhard viser, hvordan stativet letter arbejdet

Ameringsstativ 
forebygger 
nedslidning
På byggepladsen 8.2 i Ørestad Syd har arbejdsmæn-
dene fra CG Jensen fokus på arbejdsmiljøet. Smarte 
opfindelser aflaster de ansatte

Så er de klippet – med én hånd

SLOPE SYSTEM
AF HELGE HANSEN 

Styre- og følgegruppen, der har arbejdet med 
udviklingen at et hjælpemiddel til udlægning 
af tagpap på skråtage fra 30 grader, er nået til 
vejs ende i projektet. Systemet er i gang med af-
prøvninger og demonstrationer flere steder hos 
landets tagdækkere 

Når der er tænkt og bevilget penge til dette pro-
jekt, bunder det i, at tagdækkerne fremover skal 
undgå for tidlig nedslidning. I vores branche er 
der alt for mange dårlige arbejdsstillinger, som 
giver dårligt helbred. Dette er ikke slut, MEN vi 
er nået et vigtigt skridt på vejen mod et bedre 
arbejdsliv. Så brug de hjælpemidler, der findes.

Michael, Per, Lasse og Robin fra Jysk Tagpap 
Aps. har de sidste måneder udført tagdækning 
på 10000 m2 på den ny Campus i Aabenraa – 
her af har de 4000 m2 været på 50 grader. Da de 
begyndte arbejdet, købte firmaet et anlæg med 
12 m rygskinne, og efter nogle tilpasninger har 
de brugt systemet til denne opgave. 

Med det nye hjælpemiddel trækkes rullen på 
plads. Det foregår med et let træk.

Her ville tagdækkerne normalt bære rullen 
med tagpap op til rygningen, hvilket ikke er til-
ladt efter AT vejledninger.

Bemærk, stigen er fastgjort i rygningsskinnen 
og er derfor nem at flytte for en enkelt mand. 
Den kan forlænges efter ønske, og den har brede 
trin, der er vinklet 45 grader.

Uforandret akkord
Når tagpaprullen er rullet op og klar til på-
svejsning, holdes linen med en let hånd og fires, 

mens svejsningen foregår. Det giver en bedre 
arbejdsstilling for ryggen, og da der samtidig gås 
på stigen med brede trin, der giver et plant og 
sikkert underlag, undgås mange belastninger i 
muskler og led.

Efter lidt tilpasning og tilvænning har Mi-
chael og hans kollegaer fundet den arbejdsryt-
me, der passer i deres arbejde, og gennem efter-
året og vinteren har de lagt 4000 m2 tag med 
Slope System.

Deres akkord indtjening er uforandret, da de 
med hjælpemidlet udfører den samme mæng-
de arbejde som tidligere. Men deres hverdag er 
forandret, og de har færre smerter i ryg og lænd. 
De er ikke så ømme i muskler og led, hvilket 
giver dem lidt mere energi, når arbejdsdagen er 
slut, til fordel for både dem selv og familien. 

Firmaet vil gerne investere i hjælpemidler, 
der hjælper i det daglige arbejde, hvis tagdæk-
kerne vil anvende dem. Det er min opfattelse, at 
der er en vis forbindelse mellem arbejdsmiljøet i 
det daglige arbejde og antallet af sygedage, og et 
antal færre sygedage giver bedre indtægt, både 
for tagdækkerne og firmaet.

Derfor: Brug de hjælpemidler, der er og kom-
mer. Tilpas dem jeres arbejde og lad vær med 
at lege TARZAN. Det er der nok, der har gjort. 
Din krop skal holde i mange år, og pensionsal-
deren er sat op og sættes yderligere op. Derfor: 
PAS PÅ JERES HELBRED og nyd livet og job-
bet som TAGDÆKKER på toppen af de danske 
byggerier.

Vil du set det ’in action’? 
Scan QR-koden og se en film 
på 1.37 min., der viser, hvor-
dan stativet fungerer. 

haft sin vante gang på et utal 
af byggepladser. Så der er ikke 
noget at sige til, at kroppen 
en gang imellem klager lidt. 
Derfor er Poul-Erik også glad 
for, at der løbende er kommet 
mere fokus på at forebygge 
nedslidning, både fra myndig-
hedernes, og ikke mindst fra 
hans kollegaers, side. 

Det gælder måske især hans 
kollega gennem 24 år – sjak-
bajsen Thomas Creutzberg – 
der har vist sig som lidt af en 
Ole-opfinder. 

”Før skulle vi løfte på arme-
ringsjernet, nu kan vi med et 
enkelt svup med håndleddet 
sørge for, at jernet selv finder 
vej ned”, forklarer Thomas og 
peger på et armeringsstativ. 
Poul Erik demonstrerer og 
supplerer: ”Førhen var arme-
ringsjernet iskoldt og vådt her 
om vinteren, derfor blev stof-
handskerne hurtigt gennem-
blødte og kolde, det var hårdt 
for fingrene”. 

I dag dækker Poul-Erik og 
hans kollegaer armeringsjer-
net til med en presenning, og 
deres arbejds hands ker er af en 
helt anden kvalitet. Desuden 
tænker de mere over, om de 
kan klare en del af arbejdet i 
læ for regn og vind end tidli-
gere. 

56-årige Poul-Erik Bernhard 
tager arbejdshandskerne af 
og giver hånd. Gennem 26 år 
har den erfarne arbejdsmand 

Læs meget mere  

om det lange  

arbejdsliv og nedslidning 

i temaet, som du finder i  

midten af avisen. 

Giver en bedre 
arbejdsstilling for ryggen. 

Forebygger dårlige 
arbejdsstillinger.

Hjælpemidlet giver færre 
smerter i ryg og lænd.

Se mere her:

https://youtu.be/AJL5-sVH_a4
www.youtube.com/watch?v=3Ta0M2rWnDU
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Et langt arbejdsliv 
Temaet i dette nummer af Under Hjelmene handler om, hvordan vi holder til et langt arbejdsliv

Spar på kroppen
Du har sikkert hørt mange gange, at 
det er en god idé at spare op til sin 
alderdom. Vi skal jo alle gerne nyde 
vores otium. Men tænker du på, at det 
også gælder din krop? Selvom det er 
sundt at bevæge sig – også på arbej-
det – så er der grænser for, hvor meget 
kroppen kan holde til i længden.

Brug kroppen fornuftigt
I programmet ”Luksusfælden” på TV3 
kan du se almindelige danskere, som 
bruger alt for meget i forhold til, hvad 
de tjener. På samme måde kan man 
overforbruge sin krop. For eksempel 
ved at løfte eller bære forkert eller 
for tungt. Eller ved at ligge på knæ for 
meget og lign. Det kan godt være, at 
du ikke mærker det lige nu, men du 
bruger stadig af ”kontoen”.

Pensionsalderen stiger
Vi skal også arbejde længere tid in-
den folkepension eller efterløn. Med 
alderen bliver kroppen også svagere, 
og måske skal man tænke på, hvordan 
man kan fortsætte med at arbejde i 
sit fag. For eksempel ved at skifte job-
funktion til noget hvor kroppen ikke 
belastes så meget.

Hjælp hinanden med at passe på 
kroppen
Hvis du bliver nødt til at forlade dit 
fag ”før tid”, skal du ikke blot leve med 
et dårligt helbred og mistet indkomst. 
Kan du klare et andet job? Kan du bli-
ve omskolet? Kan du få førtidspensi-
on? Du kommer i hvert fald til at sige 
farvel til faget og kollegerne. Derfor 
skal vi hjælpes ad med at passe på hin-
anden og især sikre, at de unge ikke læ-
rer dårlige vaner af de ældre. De skal jo 
også holde i mange år.

På de næste sider kan du læse me-
get mere om, hvordan vi sammen sik-
rer et langt, men også godt arbejdsliv.

Hvornår kan du stoppe?
Efterløns- og folkepensionsalderen for forskellige aldersgrupper. 

Født Efterløn Folkepension Frem til 1954 60 år 65 år
 01.01.1954 - 30.06.1954 60½ år 65½ år
 01.07.1954 - 31.12.1954 61 år 66 år
 01.01.1955 - 30.06.1955 61½ år 66½ år
 01.07.1955 - 31.12.1955 62 år 67 år
 01.01.1956 - 30.06.1956 62½ år 67 år
 01.07.1956 - 31.12.1958 63 år 67 år
 01.01.1959 - 30.06.1959 63½ år 67 år
 01.07.1959 - 31.12.1962 64 år 67 år
 01.01.1963 - 31.12.1966 65 år 68 år

Ovenstående er, som reglerne er 
nu. Pensionsalderen skal vurderes 
hvert 5. år. Næste gang er i 2020. 
Det formodes, at følgende ændrin-
ger vil komme, som det ser ud nu:

Født Efterløn Folkepension 01.01.1967 - 31.12.1970 66 år 69 år
 01.01.1971 - 31.12.1974 67 år 70 år 
 01.01.1975 - 31.12.1978 68 år 71 år  

Efterlønsalderen er i dag 60 år, og 
efterlønsperioden er fem år. Fra 2014 startede en gradvis forhøjelse af 
efterlønsalderen, så den i 2023 vil 
lande på 64 år. Efterlønsperioden 
bliver samtidig gradvist forkortet fra fem til tre år.

Det er en forudsætning for at få 
efterløn, at du betaler efterløns- 
bidrag. Man kan stadig tilmelde  
sig efterlønsordningen. Det skal  
gøres, senest når du er 30 år, og du 
skal betale til den i 30 år for at  
kunne benytte den.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Se mere her:



LØFT, TRÆK OG SKUB – Hvad siger reglerne?
  Et løft er tungt, når det indebærer risiko for helbredsskader. Løft af byrder 

under 3 kg vurderes normalt ikke som tunge løft.
  Vægt og rækkeafstand indgår i vurderingen af, om løft er sundhedsskade-

lige. 
  Der skal bruges egnede tekniske hjælpemidler, når det er muligt og hen-

sigtsmæssigt og altid, når den manuelle håndtering indebærer sundheds-
fare.

  Unødige fysiske belastninger og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller 
-bevægelser skal undgås. Belastningen skal være så lille, som det er rime-
ligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. 

  Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejde med manuel håndtering planlæg-
ges, tilrettelægges og udføres forsvarligt.

  Arbejdsgiveren skal sørge for, at ansatte, der udfører manuel håndtering, 
instrueres om, hvordan arbejdet udføres forsvarligt. 

  De ansatte skal have alle oplysninger, der er nødvendige for arbejdets 
udførelse, som fx vægten af byrden om muligt.

Bæring
  Det skal så vidt muligt undgås, at byrder skal bæres. 
  Ved bæring af byrder, der falder inden for skemaets gule område, bør 

transportvejen højst være ca. 20 m på plant underlag. Et trappetrin på 
transportvejen svarer til en bæreafstand på ca. 1 m.

  En tommelfingerregel siger, at man højst må bære 20 kg. 20 meter, hvis 
byrden er tæt på kroppen.

To-personers løft
  To eller flerpersoners løft kan ikke erstatte brugen af egnede tekniske 

hjælpemidler.
  Hvis to personer løfter sammen, må vægten ikke overstige 70 % af det, en 

enkelt person må løfte. Hvis hver person fx må løfte 30 kg, må to personer 
sammen kun løfte 42 kg.  Dette skyldes, at vægten forskyder sig under 
fællesløft.

Forværrende faktorer ved løft og bæring
  Skæve løft, vrid i kroppen, bøj til siden eller stærkt forover
  Højt tempo og gentagelser
  Løft fra lave højder
  Løft over skulderhøjde
  Løft med én hånd
  Lang rækkeafstand (uhensigtsmæssig placering af byrden)
  Snævre pladsforhold og utilstrækkelig plads i højden
  Ujævnt, ustabilt og glat underlag
  Kulde, fugt, træk og blæst
  Dårlig belysning (snublefare)
  Dårligt psykosocialt arbejdsmiljø eller travlhed, hvor der tages chancer
  Løftearbejde udført med manglende rutine og uhensigtsmæssig  

arbejdsteknik
  Løft/bæring, der indgår i et arbejde, som i øvrigt belaster ryggen

Træk og skub
  Træk og skub med kørende tekniske hjælpemidler skal foretrækkes frem 

for løft og bæring. Men også træk og skub af tunge byrder kan give sund-
hedsskader, fx ved igangsætning og opbremsning.

  Der er ingen specifik grænse for, hvornår en transportvogn skal være 
motoriseret. Mange igangsætninger, opbremsninger, ujævnt og hældende 
terræn taler for krav om motor.

  Underlag, hvor der skal foregå træk og skub, skal så vidt muligt have lille 
køremodstand og være stabilt, jævnt, vandret og ryddeligt.

  Der skal være mulighed for at arbejde i hensigtsmæssige stillinger ved 
træk og skub, og der skal være tilstrækkelig friplads til at undgå håndska-
der m.v.

  Slæbning af byrder minder meget om træk og skub og kan vurderes efter 
samme kriterier. Her er friktion mod underlaget en vigtig faktor sammen 
med arbejdsstillingen. Friktionen kan ofte reduceres ved brug af glat mel-
lemlag, glidesøm, ruller etc.

Tjek dine løft
Med værktøjet Løftetjek kan du tjekke, om du løfter sundhedsskadeligt på dit 
arbejde. Prøv Løftetjek på Arbejdstilsynets hjemmeside eller hent den som 
app til tablet og smartphone.

En lille animeret 3D-figur guider dig gennem otte trin med spørgsmål som 
fx ”Hvad vejer det, du løfter?” og ”Bøjer du ryggen, når du løfter?”. Til sidst bliver 
du præsenteret for et resultat, der indikerer, om løftet er sundhedsskadeligt 
eller ej. Samtidig bliver du informeret om, hvor løftet belaster kroppen, og om 
de muligheder der er for at forbedre løftet, så det er mindre belastende. 

Når du har gennemført alle trin i Løftetjek, er det muligt at gå tilbage og 
ændre dine svar. På den måde kan du se, hvad der kan ændres på for at for-
bedre løftearbejde.

Et værktøj til dialog
Løftetjek er ikke en facitliste, der giver et entydigt svar på, om et løft er sund-
hedsskadeligt eller ej. Løftetjek kan derfor ikke erstatte den konkrete vurde-
ring, der foregår på virksomhederne. Men værktøjet kan bruges til at give et 
billede af, om der er fare på færde, og som et udgangspunkt for dialog internt 
i virksomhederne – og mellem virksomhederne og Arbejdstilsynets tilsynsfø-
rende.

Prøv Løftetjek på Arbejdstilsynets hjemmeside eller download app’en i App
Store eller Google Play.

Du kan også prøve Løftetjek på din mobiltelefon ved at 
scanne QR-koden her.

MULIGE FØLGER AF SKADELIGE LØFT OG BÆRING
Skader på grund af manuel håndtering kan bl.a. være diskusprolaps, hold i ryg-
gen, slidgigt, uspecifikt rygbesvær, knoglebrud og forstuvninger samt muskel- 
og senelidelser i ryg, nakke, skuldre, arme og ben. Skaderne vil i første omgang 
ofte hindre, at man kan udføre manuel håndtering, men kan føre til varige 
lidelser, invaliditet og tab af arbejdsevne, hvis der ikke træffes foranstaltninger. 
(AT-vejledning D.3.1, Løft, træk og skub)

Grænser for løft på stedet

Grænser for bæring (>2 meter)

Tæt på  kroppen Underarmsafstand ¾-armsafstand

>20 kg >12 kg >6 kg

<20 kg <12 kg <6 kg

http://arbejdstilsynet.dk/da/atforms/apps/loeftetjek#start


Virksomheders ansvar for nedslidning
Fremtiden dikterer et længere arbejdsliv for alle. Derfor er 
der øget behov for at både virksomheder, leverandører og  
medarbejdere tager ansvar for at modvirke nedslidning  
- særligt i de tunge håndværksfag ... 

Så hvordan fastholder virksomhederne sine medarbejdere og sikrer dem et 
godt langt arbejdsliv uden nedslidende belastninger med MSB (muskel-ske-
let-besvær) til følge?

Nedslidning er et massivt problem. Der skal tages hånd om det nu, og 
ingen kan sige sig fri.
Det lange arbejdsliv kan sikres ved et bedre arbejdsmiljø. Bedre arbejdsmiljø er 
flere ting, det er planlægning, brug af tekniske hjælpemidler, ansvar, uddannelse, 
god trivsel, holdninger, holdningsbearbejdning- og ændring med mere.

Den gode planlægning af arbejdsprocessen kan sikres ved at tænke så 
mange brugbare løsninger ind i projektet og arbejdsopgaven som muligt. 
Dette skal først og fremmest ske i projekteringen. Ingeniører og arkitekter, der 
tænker på arbejdsmiljøet, når de projekterer, er med til at mindske antallet af 
ulykker. Undersøgelser viser,  at 1/3 af de ulykker der sker i dag på byggeplad-
serne, sker som følge af dårlig projektering. 

Både projekterings- og udførelsesfasen skal tage hensyn til, at hånd-
værkerne skal kunne anvende de tekniske hjælpemidler, der er på markedet 
og håndværkerne skal bruge dem, selvom det betyder, de måske skal udføre 
arbejdet anderledes end de plejer. Også leverandøren skal presses til at gøre 
mere – fx levere 15 kg sække og mursten på forhøjede paller. 

Holdningsbearbejdning- og ændring er også en vigtig spiller i bekæm-
pelsen af nedslidning. Den unge håndværker knokler på for at tjene mange 
penge i en god akkord. Han tænker ikke over, at han har et langt arbejdsliv 
foran sig. Det bør for håndværkeren handle om den samlede livsløn og ikke 
kun den fede årsindkomst, når man er 30 år. Virksomhederne skal og må sige 
fra, når håndværkere ikke benytter de tekniske hjælpemidler, der stilles til rå-
dighed. Arbejdslivet handler ikke kun om penge, men også om, at mennesker 
skal kunne arbejde uden nedslidning gennem et langt arbejdsliv.

Der skal arbejdes med medarbejdernes holdning til deres eget ansvar for 
eget velvære hele livet, alt andet har store konsekvenser for dem i fremtiden. 
Virksomhederne skal være bevidste om, at med alderen mindskes medarbej-
dernes kapacitet. Derfor kunne forebyggelse af nedslidning fx være tilbud 
om omskoling (uddannelse) til den enkelte medarbejder, så han kan skifte 
arbejdsopgaverne ud eller tage del i en rotation, som vil have stor indflydelse 
på MSB. Flere ideer skal på banen

Ideer/løsningsforslag til debat
  Kunne et tiltag være opvarmning før arbejdets start som en obligatorisk 

ting på byggepladserne?
  Kan der indskrives i ansættelseskontrakterne, at medarbejderne skal dyrke 

motion to gange hver uge i egen fritid? 
  Skal virksomheder tilbyde sport i arbejdstiden?
  Skal der afholdes samtaler med medarbejderne om, hvordan helbredet har 

det?

Afgang fra branchen
  Kun halvdelen af dem, der har en byggefaglig uddannelse, arbejder stadig 

i branchen, når de fylder 50
  I alderen efter 50 er det kun hver tredje, der stadig arbejder i byggeriet
  Mere end hver 10. bygningsarbejder er på førtidspension, når de fylder 60
  Dem der fortsætter udenfor branchen er primært indenfor industri, trans-

port eller erhvervsservice

Aldring og træning
Uanset hvem man er, falder ens fysiske formåen med alderen. Din fysiske 
form (kondition eller iltoptagelse) reduceres med ca. 1 % pr. år, fra du er i 
midten af 20-erne, mens muskelstyrken er på toppen ved 30 årsalderen og er 
omtrent halveret ved 75-årsalderen. 

Du kan dog selv mindske svækkelsen ved at være fysisk aktiv. Fysisk 
aktivitet kan ikke hindre aldringsprocessen, men den udsætter og reducerer 
konditionstabet. Fx har en 60-årig, som har trænet jævnt hele livet, omtrent 
samme kondition som en almindelig 25-årig. Træning kan vedligeholde mu-
skelstyrke, muskelmasse og musklernes udholdenhed.

Selvom du er fysisk aktiv på jobbet, er det ikke nok til at give trænings-
effekt. Derfor kan det være en god idé at træne ved siden af jobbet. Du bør 
både træne kondition og styrke for at få den bedste effekt. Forskning har 
også vist, at er du fysisk aktiv i din fritid, mindskes risikoen for at dø af hjer-
te-kar-sygdomme. Det gælder især personer med hårdt fysisk arbejde.

I kan også træne i fællesskab og fx deltage i DHL-stafetten eller firmafod-
boldturneringer. Ofte kan firmaet også opnå rabat i det lokale fitnesscenter.

Kilde: sundhed.dk og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Kilde: AE-Rådet



Mistet arbejdsevne – hvad så?
Stephan Petersen er socialrådgiver i 3F og involveret 
i hundredvis af sager, hvor bygningsarbejdere har 
problemer med, eller helt har mistet, arbejdsevnen. 
Under Hjelmene har spurgt ham, hvordan mulig-
hederne er for hjælp fra det offentlige, hvis man på 
grund af ulykke eller nedslidning ikke længere kan 
klare et fuldtids byggearbejde.

Hvad er de typiske skader, du støder på i dit 
arbejde for bygningsarbejderne i 3F?

Af 3F’s tal om anerkendte arbejdsskader kan vi se, 
at på bygningsområdet er det alt lige fra forstuvnin-
ger til åbne brud og alt for mange nedslidningsskader. 
Det går ud over kroppen, især knogler, muskler, se-
ner og bindevæv, når du arbejder i akavede stillinger, 
foroverbøjet, vredet ryg, laver uventede bevægelser 
og mangler hjælpemidler samtidig med kortvarige 
intensive, kraftfulde påvirkninger, og når du belaster 
kroppen for meget over for lang tid.

Efter overbelastninger kan vi se, at det er faldulyk-
ker og skæreulykker, der fører til, at vi får problemer 
med at arbejde.

Hvis du har fået dårlig ryg eller knæ, er der 
så hjælp at hente, hvis man gerne vil fortsætte i 
branchen?

Det er helt klart svært at fortsætte i byggebran-
chen, har du først fået en alvorlig erhvervssygdom. 
Så skal du måske videreuddannes til et mindre hårdt 
erhverv.

Er skaden først sket, kan du søge revalidering i 
kommunen. Det er en rigtig god idé, at du tidligt i 
forløbet kontakter din arbejdsmiljørepræsentant 
(AMR) og din fagforening for at få hjælp. Mange 
offentlige ordninger er blevet kraftigt indskrænkede. 
Du bliver overrasket over de lave ydelser og over, at 
sagsbehandlingen tager meget lang tid, fordi din 
arbejdsevne skal afklares.

Hvis man er så skadet, at man slet ikke kan fort-
sætte på fuld tid, hvilke muligheder har man så?

Hvis ikke du gennem revalidering kan vende 
tilbage til branchen eller et andet fag, så er det 
fleksjob eller førtidspension. 

Når kommunen, langt om længe, indstiller til fleks-
job, skal du have varige eller væsentlige begrænsnin-
ger i din arbejdsevne, der gør, at du ikke kan fortsætte 
med det, du tidligere har arbejdet med. 

Når kommunen, om endnu længere tid, indstiller 
til førtidspension, skal det være, fordi din arbejdsev-
ne er helt ubetydelig. Snak med din AMR og søg 
rådgivning i fagforeningen. Gør det, mens du stadig 
er i arbejde, for det er afhængig af din alder, din 
funktionsevne og dit helbred.  

På baggrund af de erfaringer, du har fra dit 
arbejde, hvad vil du så råde folk til?

Først og fremmest skal I passe på jer selv og hin-
anden på arbejdspladsen. Tænk langsigtet, reager 
tidligt, planlæg opgaverne og forebyg ulykker og 

nedslidninger. Brug de hjælpe- og værnemidler, der 
beskytter kroppen på langt sigt.

Er skaden alligevel sket, skal du kontakte fagfor-
eningen hurtigst muligt og sikre dig, at skaden er 
anmeldt. Bliver du usikker og kan mærke, at du ikke 
kan fortsætte med dit arbejde resten af dit arbejds-
liv, så er der rådgivere ansat i 3F, der hjælper dig med 
at finde rundt i de sociale ydelser, A-kassen, arbejds-
skadeforsikringer og pensionskasser.

Stopper mens legen er god
En tømrer overvejer at læse til konstruktør, en anden fortæller om sin beslutning om 
at forlade byggebranchen, sit nye arbejdsliv, og om at han savner det gamle tømrerliv

1/3 af 3F’erne forlader arbejdsmarkedet, før de fylder 
60, hertil kommer de, som vælger at skifte til en helt 
anden branche. Det er beskæmmende, at vi mister 
gode håndværkere og deres viden, fordi de helt må 
stoppe med at arbejde eller skifte til andre brancher 
med et bedre arbejdsmiljø. Beskæftigelsen stiger, vi 
har brug for alle håndværkere på byggepladserne 
samt til at give viden videre til lærlingene, der skal 
danne næste hold på de danske byggepladser.

Jens Skjødt, 44 år og uddannet tømrer, arbejder 
som tømrer og arbejdsmiljørepræsentant i HHM.

Hvorfor overvejer du at forlade håndværker-
faget? ”I 1995 blev jeg svend, og ud over et par år 
i forsvaret har jeg altså arbejdet som tømrer i 20 
år. Det er for helbredets skyld, efter mange år med 
fysisk hårdt arbejde og megen sport, har jeg et knæ, 
der ikke fungerer godt og da slet ikke, når det er 
koldt. Derfor vil jeg inden for de næste 2-3 år starte 
på konstruktøruddannelsen”. 

Hvad forventer du af dit nye arbejdsliv? ”Jeg 
forventer et nyt og spændende arbejdsliv med nye 
udfordringer på den anden side af skrivebordet. 
Hjernegymnastik på en anden måde”

Tror du, du vil savne tømrerlivet? ”Jeg vil helt 
sikkert komme til at savne de gode dage med godt 
vejr og den friske luft, men om vinteren bliver det 
godt for mit knæ.”

Tomas Lodberg, uddannet tømrer, forlod branchen 
i en alder af 39, til fordel for et job som teknisk ser-
vicemedarbejder på en lokal skole.

Hvorfor forlod du byggebranchen? ”Det er tre 
år siden. Dengang var tiderne dårlige i branchen, og 
de lange arbejdsdage med megen kørsel passede 
dårligt med mit familieliv. Jeg kunne efterhånden 
også mærke tidens tand på min krop.  Jeg har arbej-
det som tømrer, siden jeg kom i lære som 16-årig, 
derfor besluttede jeg mig for at prøve noget nyt, da 
muligheden bød sig”.

Hvordan er dit nye arbejdsliv? ”Buen er ikke 
spændt så hårdt, og jeg har frihed til at planlægge  
mit arbejde på en helt anden måde. Det kollegiale er 
også anderledes, vi ”modarbejder” ikke hinanden for 
at få mest ud af vores akkorder, da der her arbejdes 
på timeløn. Jeg møder hver dag ind på skolen og 1-2 
dage om ugen er jeg ude på nogle af kommunens 
andre institutioner, og så har jeg tilkaldevagt, hvis 
der sker noget med bygningerne. Jeg har 5 minut-
ters kørsel på arbejde på cykel, og det er rigtigt 
dejligt ikke at skulle bruge så meget tid på at køre til 
og fra arbejde”.

Savner du tømrerlivet? ” Lige i dag savner jeg at 
gå og rejse spær (Under Hjelmene ringede til Tomas 
den 31/3 - det var solskinsvejr og næsten 20 grader), 
men om vinteren NEJ!”.Jens Skjødt drømmer om et job som konstruktør

Tomas Lodberg i sit nye job som teknisk sevicemed- 
arbejder

Stephan Petersen, socialrådgiver i 3F, er indvolveret i 
mange sager
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Fem gode 
        råd

Der er også brug for 
sikkerhed i bilen

AF MORTEN BROE BICHEL

Erhvervsbilerne er indblandet i hver tredje dødsfald i 
trafikken, og dermed er de også overrepræsenteret i sta-
tistikkerne. Men det er ikke den eneste årsag til at tage 
arbejdsmiljøet i bilerne alvorligt. For der er langt flere 
risici forbundet med hyppig erhvervskørsel – end blot at 
køre galt eller at være indblandet i et færdselsuheld

I et samarbejde mellem Byggeriets Ar-
bejdsmiljøbus og Rådet for Sikker Tra-
fik, fik parterne for nogle år siden sat 

fokus på den risiko, håndværkerbilerne 
udgjorde for arbejdsmiljøet og 
trafikken. I den forbindelse udgav man 
en pjece, som skulle lede til større 
opmærksomhed om problemerne og 
inspirere virksomhederne til at lave 
en politik for køretøjerne og brugen 
af dem.

Her på siden genopfrisker vi nu 
nogle af de mange råd – og opfordrer 
igen til, at man kigger nærmere på Rå-
dets hjemmeside for inspiration til at 
skabe sikkerhed for trafikanterne og et 
godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Fem gode råd til føreren af en varebil

Spænd selen
Det føles måske upraktisk at tage selen af og på, hvis du skal meget ind og 
ud af din varebil. Men din risiko for at komme til skade stiger markant, hvis du 
kører uden sele og bliver involveret i en ulykke. Uanset hvor kort eller langt, 
du skal. Hvert år ville fire passagerer eller førere af varebiler redde livet, hvis de 
huskede at bruge selen. Selen er ligeså vigtig i varebilen som i din personbil – 
også for passagerne.

Kend din bil
En varebil reagerer anderledes end en almindelig personbil. Vær opmærksom 
på, at varebilen er højere og tungere, så du ikke mister kontrollen, hvis du skal 
bremse hårdt op eller undvige i trafikken.

Undgå alkohol
Der er langt flere, der kører med spiritus i blodet blandt førere af varebil end 
blandt bilister generelt. Straffen for at køre alkoholpåvirket er den samme som i 
personbiler, men personskaderne er langt større, når varebiler er indblandet. 

Kør bil – når du kører bil
Uopmærksomhed er ofte medvirkende til ulykker med varebiler. Manglen på 
opmærksomhed skyldes ofte, at føreren er distraheret af samtaler, telefonsam-
taler, SMS’er eller at føreren er træt.

Pas på løse genstande
Sørg for, at værktøj og andre tunge ting er sikret, så det ikke 
kan kastes rundt i bilen og ramme dig, hvis du bremser hårdt 
op eller bliver involveret i en kollision.

Scan koden og se mere på Rådets hjemmeside.

Gode råd
Arbejdsmiljø i bilen

Her får du 
gode råd til, 
hvordan du 
stiger ind og 
ud af din bil, 
så du skåner 
ryggen mest 
muligt.

Kørestilling
Sid rigtigt, når 
du kører. Så 
kan du bl.a. 
undgå spæn-
dinger i dine 
muskler. Selv 
om du sidder 
godt, er det ikke sikkert, at du 
sidder rigtigt, check derfor din 
kørestilling.

Indstigning
1.  Åben døren helt.
2.  Sæt dig baglæns ind på sædet –
 lige eller lidt skråt
3.   Løft benene samtidigt og drej 

ind unden at vride i ryggen. Tag 
fat  i rat eller andet for at lette 
drejebevægelsen.

Udstigning
1. Åben døren helt.
2.   Løft benene og sving dem ud 

uden at vride ryggen. Brug rat 
eller andet til at igangsætte be-
vægelsen.

3.  Læn dig fremover og rejs dig 
op. Brug gerne dørstolpe eller 
andet til at skubbe fra på.

 

Mobiltelefoni
Håndfri betjening af mobiltele-
fonen under bilkørsel er lovplig-
tigt. Når trafikken kræver ekstra 
opmærksomhed, kan du med 
fordel slå din telefonsvarer til.

❏  Er din bil en sikker arbejdsplads?
 Sæt kryds, hvis din firmabil har et højt sikkerhedsniveau

❏   Orienterer du om fejl og mangler på din firmabil?
  Sæt kryds, hvis du altid giver besked om fejl og mangler på din  

firmabil, så snart du opdager den.

❏   Læsser du dit køretøj sikkert?
  Sæt kryds, hvis du altid sørger for, at din last er placeret og  

fastspændt forsvarligt.

❏   Tjekker du dine dæk en gang om måneden?
  Sæt kryds, hvis du minimum én gang om måneden tjekker  

dæktrykket i dækkene på din firmabil.

❏  Har du opmærksomheden på trafikken? 
 Sæt kryds, hvis du ikke bruger mobilen, mens du kører.

❏  Tager du en powernap, når du er træt? 
  Sæt kryds, hvis du kører ind til siden og tager en powernap  

på 15-20 minutter, når du bliver træt eller søvnig.

❏  Overholder du fartgrænserne, og kører du  
 efter forholdene? 
  Sæt kryds, hvis du altid overholder fartgrænserne.

❏  Er selen altid spændt? 
  Sæt kryds, hvis du altid har spændt selen.

https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/varebil
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statere, af opfølgningen er 
med til at fastholde virksom-
hederne i den positive udvik-
ling,” fortæller Almut Kaiser 
fra Dansk Byggeri.

Vi tjener 
    5-10% mere

Mere end 60 virksomheder 
har på nuværende tidspunkt 
gennemført et Bedre Bund-
linje-forløb. Det betyder også, 
at der efterhånden er skabt 
nogle rigtigt gode datasæt, der 
dokumenterer effekten af ind-
satsen.  Og gennemgår man 
resultaterne, så er det ikke 
bare de økonomiske fordele, 
der springer i øjnene. Det er 
også den lange række af ar-
bejdsmiljøforbedringer, som 
også kommer virksomheder-
ne til gode. ”Især kan man se, 
at når det kommer til rod og 
ryddelighed, så er der nogle 
hurtige gevinster,” fortæller 
Almut Kaiser, Bedre Bund-
linjes projektleder i Dansk 
Byggeri. ”Men på den længere 
bane påvirker metoden også i 
høj grad virksomhedens kul-
tur omkring kommunikation 
og aftaler, og det har effekt i 
forhold til sikkerhed. Og hvis 
man ser endnu længere ud i 

horisonten, påvirker det også 
trivsel og det psykiske arbejds-
miljø.”

Medarbejderne involveres
Forudsætningen for at få for-
bedringsforløbet til at køre i 
virksomheden er, at man som 
ledelse er interesseret i at in-
volvere medarbejderne – og i 
at give dem øget ansvar. Tilsva-

rende er succesen betinget af, 
at medarbejderne også ønsker 
at engagere sig. De primære 
målsætninger for projektet er, 
at der skal skabes bedre sam-
arbejde, øget produktivitet og 
en bedre bundlinje for både 
mester og medarbejdere. Men 
erfaringerne viser altså også, at 
arbejdsmiljøet vinder på den 
konto. 

I Bedre Bundlinje tilbyder 
konsulenterne virksomheder-
ne et gratis dagsforløb, hvor 
alle relevante medarbejdere er 
til stede. En konsulent fra hver 
af organisationerne deltager, 
og dagforløbet afholdes ty-
pisk i skurvognen, hvor sven-
de, ledelse og arbejdsmænd 
er til stede på lige fod. I lø-
bet af dagen lærer deltagerne 
at dokumentere de områder 
og processer i virksomheden, 
hvor tingene kan gøres bed-
re. Inden dagsforløbet har der 
typisk været et forudgående 

møde med folkene fra Bedre 
Bundlinje, hvor der er sket en 
forventningsafstemning med 
virksomheden, og et par uger 
efter dagsforløbet følger man 
op sammen med virksomhe-
den og medarbejderne.

Praktisk og balanceret
”Jeg kan godt lide den meget 
praktiske tilgang til det. Værk-
tøjerne er meget ligetil, og 
alle kan forstå dem – uanset 
om man er tømrer eller pro-
jektleder. Det hele er meget 
praktisk anvendeligt,” fortæl-
ler Carlo Chow, der er besty-
relsesformand og økonomi-
chef i Daurehøj Erhvervsbyg 
A/S. Virksomheden er en af de 
godt 60 virksomheder, der har 
været igennem et Bedre Bund-
linje-forløb.

Organisationerne fremhæ-
ver også, at virksomhederne 
er glade for, at både arbejdsgi-
ver- og medarbejderside er re-
præsenteret, når konsulenter 
møder virksomhederne: ”Det 
er en af de helt klare meldin-
ger, som vi får, når vi kommer 
ud” siger Michael Dalsgaard, 
der er konsulent i 3F. ”Der er 
ingen tvivl om, at det er med 
til at sikre, at både mester og 
svend føler sig hørt og får til-
godeset deres behov.”

Opfølgning
For at holde fast i den positive 
udvikling i virksomheden og 
for at sikre forankring, afhol-
des der – som sagt – en opfølg-
ning på virksomheden. ”Her 
får vi styr på, hvad der er sat 
i gang, og hvad der mangler at 
blive gjort. Vi ved jo godt, at 
det kan være svært at indføre 
nye rutiner i en virksomhed, 
der er præget af travlhed og 
fokus på kunder og opgaver. 
Men vi kan i hvert fald kon-

Bedre Bundlinje forbedrer  
også arbejdsmiljøet
Der er et solidt samspil mellem en forbedret virksomhedsøkonomi og 
arbejdsmiljøet. Det dokumenterer Bedre Bundlinje i sin tredje version, 
hvor konsulenter fra 3F og Dansk Byggeri tilbyder et gratis dagsforløb, 
der sætter gang i helt håndgribelige forandringer i virksomheden
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Dette er de seneste resultater, som kommer fra de medvirkende virksomheder i Bedre Bundlinje. På 
figurerne ses tydeligt, at halvdelen af de ’forhindringer’, der er for at udføre arbejdet optimalt, handler 
om, at der er en masse uudnyttet viden i virksomheden. I forhold til løsningerne ligger de primært i at 
arbejde med øget information, ligesom det forberedende og forudgående arbejde også skal priorite-
res højere. På den baggrund konkluderer organisationerne, at der er virkelig meget at hente på både 
bundlinje og arbejdsmiljø, da de gevinster først høstes efter et stykke tid. På den kortere bane – og 
mens projektet kører - oplever virksomhederne i højere grad, at de får glæde af ting, der kan knyttes 
til pladsen, materialerne, fejl og mangler.

Hvor kan vi sætte ind?Hvad forhindrer os i at gøre det bedre?

”Efter Bedre Bund-
linje dagsforløbet kan 
jeg se, at vi tjener 
5-10 procent mere 
på vores sager. Det 
gør vi ved at inddrage 
medarbejderne og 
fortløbende bruge 
forbedringsmetoden.”

TØMRERMESTER  

MADS STADSGAARD.

AF MORTEN BROE BICHEL

”På Bedre Bundlinje 
dagsforløbet arbej-
dede vi med optime-
ring af lager og plads. 
Vi spottede hurtigt 
nogle forbedringer, 
som vi er ved at 
implementere. Frem-
adrettet kan vi spare 
mindst en årsløn.”

CHRISTIAN ANDREASEN,  

NORDJYSK GRUNDVANDS-

SÆNKNING.

Du kan se meget mere om 
Bedre Bundlinje på hjem-
mesiden www.bedrebund-
linje.dk

Her kan du blandt andet 
læse om metoden, om 
andre virksomheders erfa-
ringer, om arrangementer, 
om værktøjer - og se film 
om projektet. Det er også 
muligt at tilmelde sig via 
hjemmesiden.

Der er forskellige krav i 
forbindelse med deltagelse. 
Blandt andet medlemskab 
af Dansk Byggeri og 3F.

Du kan også se mere ved 
at scanne denne QR-kode.

Dokumentation og resultater 
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Deltagerne dokumenterer områder og processer, der kan forbedres. 

http://www.bedrebundlinje.dk/
http://www.bedrebundlinje.dk
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Om vi havde ondt i ryggen 
           ved fyraften?

På Asbest-huset.dk som er BAR Bygge- og Anlægs nye 
interaktive asbesthjemmeside, kan du se, hvordan  
arbejdet med asbest kan foregå sikkert

I bygninger opført før 80´erne er der 
stor sandsynlighed for, at der er asbest. 
Og ved nedrivning, reparationsarbej-
de og ombygninger er der risiko for at 
komme i kontakt med det. Bar Byg-
ge og Anlæg har lavet to vejledninger 
omhandlende henholdsvis regler og 
baggrund, og hvad du skal gøre helt 
lavpraktisk, når du møder asbest. For 
der er faste regler, du skal følge, før, 
under og efter arbejdet. Det gælder 
instruktion, uddannelse, sikkerheds-
foranstaltninger, velfærdsforhold, ar-
bejdsplaner, rengøring m.m.

Udsættelse for asbestfibre er yderst 
sundhedsskadeligt. Fibrene er så små, 
at de kan trænge helt ned i lungernes 
mindste dele, hvor de kan forårsage 
kræftsygdomme og sygdommen asbe-
stose.

Asbest-huset giver praktiske 
anvisninger
På asbest-huset.dk er informationen 
fra vejledningerne lagt ind, så du får 
praktiske anvisninger til, hvordan du 
helt konkret skal forholde dig, lige 

præcis der hvor arbejdet skal foregå, 
så det kan foregå sikkerheds- og sund-
hedsmæssigt forsvarligt. 

Gå på opdagelse i Asbest-Huset og se:
• Hvor findes der asbest?
• Hvordan ser asbest ud?
• Hvornår skal du være opmærksom 

på, at der måske kan være asbest?
• Hvilke sikkerhedsforanstaltninger 

skal du tage, når du støder på as-
best?

Så grib musen og kollegaen og tag en 
tur rundt i www.asbest-huset.dk, in-
den I skal ud og arbejde med asbest.

Du kan også scanne koden  
og besøge hjemmesiden

Hvis du vil se mere om regler og  
baggrund om asbest, kan du scanne 
denne kode

Gå på opdagelse i Asbest-huset

Et liv efter fyraften – afskaffelse af tunge løft
I HHM har tingene ændret 
sig for betonerne de  
seneste 6-7 år. Simple 
tekniske hjælpemidler og 
kreativ tankegang hjælper 
frem mod et langt  
arbejdsliv

2010: Skulle vi bygge et 
hus på 110 m2 i 

grundplan med Lecaterm 39 blokke, 
skulle der sættes 230 blokke af 20,5 
kg – i alt 4,7 T. Blokkene blev sat ma-
nuelt, og derefter skulle soklen også 
berappes. Det gav rigtig mange tunge 
løft og to en halv arbejdsdag i forover-
bøjet stilling. Om vi havde ondt i ryg-
gen til fyraften? Jo, det havde vi – bare 
se på billedet herover af min kollega 
Anders. ”Når jeg kom hjem til fyraf-

ten, måtte jeg lige ligge fladt strakt ud 
på trægulvet og måske spise en smer-
testillende pille, før jeg kunne klare 
resten af aftenen,” fortæller Lennart 
Pedersen fra HHM.

2017: Et hus på 110 m2 i 
grundplan kræver 

blot 38 skawblokke, og de er så tun-
ge, at de heldigvis kun kan sættes ved 
hjælp af en løftetang og en gravema-
skine. Det er også hurtigere, nu tager 

det kun en dag at sætte et hus af den 
størrelse. Bagefter skal soklen stadig 
berappes, men det er heller ikke noget 
problem. I HHMs betonsjak ”Anders 
og Henning” bruger de en kornskovl til 
at trække berapningen på soklen – så 
dårlige, foroverbøjede arbejdsstillinger 
er faktisk fortid – og ”det er verdens-
klasse,” lyder det fra Anders Viekær. 
Anders’ makker, Henning Damgaard, 
er 64 år og still going strong på bygge-
pladsen, ”hvis det ikke havde været for 

skawblokkene og løftetangen, så var 
jeg stoppet med at arbejde for længe 
siden, det var simpelthen for hårdt til-
bage i 2010”.

AF SØREN EGGERT BECK

2010 - 1,2,3,4,5…230 stk. lecablokke 2010 - av min ryg Thomas Ørsted demonstrerer hvordan 
soklen sættes i 2017

… og hvis du vil vide mere om, hvad 
du gør, når du støder på asbest, kan 
du se det ved at scanne denne kode

Læs meget mere  
om det lange  arbejdsliv og nedslidning i temaet, som du finder i  midten af avisen. 

Nu hedder 'BAR Bygge og Anlæg' i stedet 'Bran-
chefællesskab for Arbejdsmiljø i Byggeri og Anlæg' 
(BFA-BA). Pr. 1. januar blev de 11 branchearbejds- 
miljøråd nemlig lagt sammen til 5 branchefælles-
skaber for arbejdsmiljø og skulle alle hedde BFA. 

http://www.asbest-huset.dk
http://www.bar-ba.dk/media/3683545/naar-du-stoeder-paa-asbest-regler-og-baggrund-16.pdf
http://www.bar-ba.dk/media/2213435/naar-du-stoeder-asbest-saadan-goer-du.pdf
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… det store årlige 
       Danmarksmesterskab

Arbejdsmiljøprisen til DM i Skills 2017
DM i Skills blev afholdt i Aalborg d. 26. – 28. januar 
2017. 18 fag i bygge- og anlægsbranchen dystede også 
om årets Arbejdsmiljøpris

DM i Skills er det store årlige Dan-
marksmesterskab for unge fra er-
hvervsuddannelserne. Omkring 300 
unge er med som deltagere, hvor de 

kæmper inden for de forskellige fag 
om at blive landets bedste. Men der 
bliver også dystet om at have det bed-
ste arbejdsmiljø. I år var 18 fag i byg-

ge- og anlægsbranchen med. De unge 
er under konkurrencen blevet bedømt 
på deres brug af sikkerhedsforanstalt-
ninger og deres måde at arbejde for-
svarligt på. Arbejdsmiljøprisen blev 
uddelt af Peter Vesterheden, direktør 
for Arbejdstilsynet, Flemming Han-
sen, formand for BAR Bygge & An-
læg, Mette Møller Nielsen, næstfor-

mand for BAR Bygge & Anlæg samt 
Karen-Marie Petersen, projektleder i 
ICM.

Udover de 18 fag blev der også ud-
delt 3 priser for ”Årets sikre Faglærer” 
for at inspirere de unge og samtidigt 
indarbejde arbejdsmiljøet i den faglige 
undervisning.

Svanemærket byggeri er en gevinst for arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøchef Anne M. Anttila, miljømærk-
ningskoordinator Signe Walther og projektleder Ja-
cob Skelbæk-Bundesen fra Bonava. Under Hjelmene 
møder dem ved byggeriet af 38 rækkehuse i to planer 
på Toppen i Roskilde. Byggeriet er virksomhedens 
første svanemærkede byggeri i Danmark under fir-
manavnet Bonava. Under det gamle firmanavn NCC 
Bolig har der også været svanemærkede byggerier. 

Svanemærkningen gør, at der kommer mere fokus 
på arbejdsmiljøet, og man kan sige, at mærkningen 
smitter af på arbejdsmiljøindsatsen. Gennem mærk-
ningen kommer der meget fokus på de stoffer og 

materialer, der bruges til dette byggeri, specielt de 
kemiske stoffer i byggematerialer er der fokus på. De 
tre fra Bonava erkender, at der ikke er mange gifti-
ge stoffer i nyt boligbyggeri i dagens Danmark. Men 
Svanemærkningen øger alligevel kontrollen med 
byggeriet og derved med arbejdsmiljøet. Der er fx 
en modtagekontrol på alle produkter, der skal ind på 
pladsen. Det forhindrer, at der lige er en medarbej-
der, der kører til et byggemarked og køber noget, der 
evt. er farligt eller mangler et sikkerhedsdatablad. 
Ved Svanemærkningen er der også et forsigtigheds-
princip, hvilket betyder, at der fx ikke kan bruges 
nanoprodukter i byggeriet. 

Mere oprydning og bedre adgangsveje
Svanemærket stiller også krav til byggeaffaldssorte-
ring, hvilket giver en bedre ryddelighed på pladsen. 
Materialevalg sker grundliggende på baggrund af 
projektering i udførelsesfasen, hvilket også er med 
til at skabe opmærksomhed på arbejdsmiljø i projek-
teringsfasen. Svanemærkningen giver mere kontrol 
med byggeriet. Organisationen, der står bag Svane-
mærkningen, kontrollerer materialer, der bruges i 
byggeriet, og kommer også på kontrolbesøg.  

Jan Nordvang er arbejdsmiljørepræsentant for 

de ansatte fra Pahn Beton, som udfører støbning 
af fundamenterne. Jan kan klart mærke, at der på 
pladsen er meget mere fokus på arbejdsmiljø end på 
andre pladser, han har arbejdet på. Der er mere op-
rydning og bedre adgangsveje. Jan kunne dog godt 
have tænkt sig noget mere information om Svane-
mærkningen. Bonava har givet generel information 
om Svanemærkningen, men Jan efterlyser mere om 
ideen bag Svanemærkningen, fx hvor den gælder 
etc.? Jan erkender, at der er grænser for, hvad Sva-
nemærkningen kan dække, men generelt virker det 
som om, at der er en positiv afsmittende effekt af 
Svanemærkningen.

AF NIELS ERIK DANIELSEN

AF KIM BORCH

Du kan scanne  
koden og læse 

mere om 
vinderne her:

Svanemærkningen sætter fokus på stoffer, materialer og 
affaldssortering.

Jan Nordvang, arbejdsmiljørepræsentant fra Pahn Beton.

http://www.bar-ba.dk/undervisning/arbejdsmiljoeprisen
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Opfølgning på emnet ’Arbejdsmiljørepræsentanten’, som var tema i sidste nummer af Under Hjelmene.  
AMR er en vigtig rolle i virksomhedens arbejdsmiljøprofilering, og her er synlighed vigtig

Arbejdsmiljørepræsentanten 
er med til at skabe værdi. Med 
andre ord: Arbejdsmiljørepræ-
sentanten tjener penge. For når 
kollegerne støtter op om deres 
repræsentant, og repræsentan-
ten får lov til at repræsentere, 
og være netop den bannerfø-
rer for arbejdsmiljøet, som vi 
gerne vil ha’ – så kan det blive 
rigtigt godt!

Det har vist sig mange ste-
der, at det kan være en proces 
at få AMR-rollen i spil som 
den værdiskaber, den faktisk 
kan være. At bruge AMR som 
et aktiv og en styrke i virk-
somheden sker dog først, når 
tilliden til AMR-rollen bliver 
synlig. Altså når kollegerne og 
virksomheden bakker op om 
og støtter AMR i dagligdagen.

En platform til AMR
Hos Züblin A/S har de valgt, 
at der skal synlighed til for 

at få alle til at tage ejerskab. 
”Kend din AMR” er et af til-
tagene for at få synliggjort og 
italesat rollen. AMR’s ansvar 
er blevet meldt ud til alle, og 
så ligger der en forpligtelse fra 
kolleger og ledelse om at ska-
be den platform, som AMR 
kan arbejde på. Den platform 
er nødt til at være synlig. Det 
betyder ikke, at AMR skal stil-
le sig op på en ølkasse og råbe 
ud til folk. Det betyder, at der 
er et klart og tydeligt ansvars-
område, som AMR står på mål 
for, og det ved både kolleger-
ne og ledelsen. Det er rigtigt 
vigtigt.

AMR har brug for input
AMR deltager i sikkerheds-
runderinger og sikkerhedsmø-
der. Her er det AMR, der taler 
om udfordringer og forbedrin-
ger. De udfordringer og løs-
ninger, AMR har med her, har 

han med fra kollegerne. Fra jer, 
der har valgt ham.

AMR er også med til at 
udrede og undersøge nærved-
hændelser og ulykker. Og også 
her har AMR brug for hjælp 
og input fra kollegerne. Lige-
som det er vigtigt, at AMR har 

de værktøjer, de skal bruge – 
fx til at undersøge ulykker og 
uønskede hændelser. 

Brug jeres Arbejdsmiljøre-
præsentant, vi bliver alle sam-
men tryggere, når vi ved, at 
der er styr på arbejdsmiljøet.

AMR’erne er klædt på til at 
skabe værdi ude i projekterne. 
Grøn hjelm og vest lavet til dem, 
så alle kan se hvem de er (og 
se dem vi gerne vil ha’ de skal 
være….)

Inden den 1. juni 2017 skal alle etiketter for kemikalie-produkter 
være mærket efter CLP-reglerne (Classification, Labelling and Pac-
kaging), og de syv gamle kendte orange faresymboler bliver skiftet 
ud med ni nye rød/hvide farepiktogrammer. 

Signalord 
De gamle farebetegnelser, som lokalirriterende, sundhedsskadelig 
m.m., der står under de orange faresymboler, forsvinder. Der indføres 
et nyt begreb, som er signalord, der beskriver graden af fare ved et 
kemikalie. Der er to, som er ”Fare” og ”Advarsel”, og ”Fare” angiver 
den største fare. 

Risiko- og Sikkerheds-sætninger forsvinder
R-sætningerne erstattes af faresætninger, som hedder H-sætninger 
(Hazard), og S-sætningerne erstattes af sikkerhedssætninger som 
hedder P-sætninger (Precautionary).

Udskiftning
Brugere af produkterne skal huske, at de lovpligtige ArbejdsPlads-
Brugsanvisninger (APB’erne) skal udskiftes med nye reviderede fra 
leverandørene, og at emballage med kemiske blandinger med gam-
mel mærkning ikke er gyldig efter denne dato og skal bortskaffes. 

Husk, at medarbejdere skal informeres om betydningen af de nye 
symboler.

Brug jeres 
     arbejdsmiljørepræsentant …

AMR = Synlighed, synlighed, synlighed …

Arbejdsmiljørepræsentanterne 
(AMR’erne) mødes hver 3. må-
ned, på tværs af deres afdelinger. 
Her taler vi om AMR rollen og 
værdier. AMR’erne får tøj, hjelme 
og ”værktøjer” så de kan løse 
deres opgaver – og så de er synlige 
i dagligdagen, for alle vores kolle-
ger; danske, tyske og polske.

AF LINDA HANSEN

Nye farepiktogrammer

AF ANDERS ØSTRUP MØLLER
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Påbud – påbud – påbud
Arbejdstilsynet (AT) har i slutningen af 2016 afgivet 
nogle påbud, som kan være vigtig viden for alle. Det 
ene påbud drejer sig om adgangsveje. En bygherre fik 
påbud om at udbedre mangler i plan for sikkerhed og 
sundhed. AT skriver: Byggepladstegning skal løbende 
opdateres, således at det er sikkerhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt at færdes på byggepladsen, og så den an-
svarlige entreprenør for etablering og rengøring/ved-

ligeholdelse af adgangsvejene kan opfylde sine forplig-
tigelser.

Det andet påbud handler om valg af arbejdsmiljø-
repræsentant. En entreprenør er blevet påbudt at få 
valgt en arbejdsmiljørepræsentant, da der er beskæf-
tiget mere end 5 ansatte i 14 dage.

Tredje påbud omhandler nedstyrtningsfare fra et 
rullestillads. AT skriver: To ansatte arbejdede med 

opsætning af loftsplader. Arbejdet foregik fra rulle-
stilladser. Stilladserne var kun forsynet med rækvær-
ker på gavle og den ene side. Der lå materialer på 
stilladsdæk, og der var oplag af materialer med mere 
på gulvet i arbejdsområdet. I denne sag vil AT tillige 
vurdere, om der er grundlag for at melde virksomhe-
den til politiet eller give den en bøde.

AF NIELS ERIK DANIELSEN

… arbejdet er i 
        konstant forandring

Ny statistik fra Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet har offentliggjort nye tal for arbejds-
skader. For byggebranchen ser det stadig skidt ud. 
Mens der i 2013 og 2014 var fald i arbejdsskader på 
hhv. 2,4 og 3,1% var der i 2015 en stigning på knap 
10% og i 2016 en stigning på 6%.

De alvorlige ulykker, dem med mere end 3 ugers 
fravær, faldt også i 2013 og 2014 med hhv. 4,5 og 
6%, men i 2015 steg de med 2,6% og i 2016 med 
7,5%. Beskæftigelsen steg kun med 3,8% Så det går 
altså den gale vej.

Bøder for dårligt arbejdsmiljø
57% af alle de bøder, der er givet de sidste 4 år for 
overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne, er givet til 
byggebranchen, selvom branchen kun udgør 6% af 
arbejdsstyrken i Danmark.

Både tallene for ulykker og tallene for bøder viser, 
hvor alvorligt det står til med sikkerheden i bygge-
branchen. 

De nye tal gav i april en del omtale i medierne, 
og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udtal-
te i den forbindelse, at det er nødvendigt at skærpe 

Arbejdstilsynets indsats i byggebranchen og afviste 
ikke, at der skal tilføres flere midler. Det er godt med 
signalerne fra ministeren, men det er samtidigt nød-
vendigt, at alle byggeriets parter tager ansvar med 
tiltag, der kan gøre branchen mere sikker at arbejde i.

AF FLEMMING HANSEN

Tabel 1: Anmeldte arbejdsulykker 2011-2016 inden for bygge- og anlægsbrancherne fordelt på branchegrupper

Antal ulykker 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

01 Anlægsarbejde 622 650 620 617 649 707 3.865

02 Opførelse og nedrivning af byggeri 2.288 2.403 2.301 2.215 2.515 2.636 14.358

03 Færdiggørelse af byggeri 1.629 1.650 1.669 1.615 1.717 1.834 10.114

03 Bygge og anlæg 4.539 4.703 4.590 4.447 4.881 5.177 28.337

Procentuel årlig ændring 3,6 -2,4 -3,1 9,7 6,1

Stadig for mange ulykker i byggeriet

Modelfoto: Problemer med adgangsveje udløste påbud. Modelfoto: Et andet påbud blev givet på grund af mang-
lende arbejdsmiljørepræsentant. 

Modelfoto: Husk at være ekstra opmærksom på sikker- 
heden, når du arbejder på rullestillads.  
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Kriminalitet er heldigvis 
       ikke det store problem

Når man åbner en højskole på Zanzibar i det østlige Afrika, er der  
rigeligt at holde styr på. Alt omkring kultur, sikkerhed og miljø er helt 
anderledes, end det plejer

Det handler ikke om,
hvem du er – men om, 
hvordan du opfører dig

afsted til et fire måneders ophold syd 
for ækvator, hvor de lærer swahili, får 
undervisning i kultur- og miljøforstå-
else, laver lokale samarbejdsprojekter, 
dyrker sport, dykker, kitesurfer, tager 
på adventure ture i Tanzania og de 
omkringliggende lande – og meget 
meget mere. 

Sikkerhed og ansvarlighed
Der er mange sikkerhedsperspektiver, 
som skal håndteres, når man vil drive 
en højskole under fremmede himmel-
strøg, hvor eleverne skal udvikle sig, 
have fantastiske fremmedartede op-
levelser, lære nyt – og samtidig leve 
under ordnede forhold og trygge ram-
mer, fortæller højskoleforstander Jan 
Iversen.

”Som udgangspunkt skal eleverne 
selvfølgelig selv opføre sig ansvarligt: 
Derfor skal de opfatte sig selv som 
’backpackere’ og være omfattet en 
rejseforsikring. Men når det er sagt, så 
handler det naturligvis om at forebyg-
ge uheld og ubehagelige oplevelser. 
Derfor har vi taget en del initiativer, 
som er med til at gøre opholdet på 
Zanzibar Højskolen sikkert,” siger Jan 
Iversen.

Et af de største risikoelementer er 
forbundet med transport, og derfor 
samarbejder højskolen med bestemte 
vognmænd, der har styr på sikkerhe-
den. Det samme gælder dykkercentre 
og andre udbydere af adventuresport. 
”Vi har simpelthen besluttet os for, at 
vi gerne vil betale lidt mere for, at tin-
gene er godkendt og i orden, ” fortæl-
ler Jan Iversen. 

Fødevarer og beredskab
Sarte danske maver kan også udgøre 
et problem i troperne, og derfor har 
Zanzibar Højskolen gjort meget for 
at undgå, at maden sætter eleverne ud 
af spillet. Dels har medarbejderne på 
højskolen gennemgået et obligatorisk 

hygiejnekursus, og dels har skolen sit 
eget vandrensningssystem, der sikrer 
rent drikkevand og muligheden for at 
skylle fødevarer uden risiko for infek-
tion. 

En anden praktisk foranstaltning er 
opstået i forlængelse af den noget upå-
lidelige elforsyning, der præger Tan-
zania. ”Derfor har vi også vores egen 
transformator, og vi har sørget for, at 
kabelføringen på højskolen er i orden, 
så der ikke er risiko for at få stød, eller 
at der opstår brand,” siger Jan.

Beredskabet på skolen er i øvrigt 
udviklet omkring en række anbe-
falinger fra elever på katastrofe- og 
risiko manageruddannelsen på profes-
sionshøjskolen Metropol. Det bety-
der blandt andet, at der også løbende 
afholdes beredskabsøvelser og første-
hjælpskurser, ligesom alle eleverne har 
personligt førstehjælpegrej.

”Vi har også en vagttelefon, hvor 
man hele tiden kan komme i kontakt 
med en af de seks skandinaviske lærere 
på højskolen, hvis der skulle opstå en 
situation, som man ikke kan klare selv.”

Kriminalitet er heldigvis ikke det 
store problem på Zanzibar, men allige-
vel råder højskolen eleverne til at fær-
des i grupper efter mørkets frembrud.

Det store perspektiv
Men én ting er alle de forholdsregler, 
som selvfølgelig skal være på plads, for 
at Zanzibar Højskolen overhovedet 
kan fungere på et praktisk plan. For 
når alt kommer til alt, er opholdet en 
dannelsesrejse i mellemfolkelig forstå-
else, der gerne skulle sætte sig spor, der 
er langt større end fødevaresikkerhed 
og beredskabsplaner. 

Jan Iversen:
Grundlægger og forstander ved 
Zanzibar Højskolen. 
Jan har blandt andet arbejdet som 
bygningshåndværker, inden han i 
slut 90’erne rejste rundt i det syd-
lige Afrika. I 1999 etablerer han en 
lille hyggelig strandbar på Zanzibar, 
og det er i den forbindelse, at han 
lærer nogle af de lokale at kende, 
som senere hjælper ham i gang 
med højskolen. Samtidig går det op 
for ham, at skandinaverne kan lære 
meget ved at komme i nærkon-
takt med de lokale i Tanzania – og 
omvendt. I årene mellem 1999 og 
2003 pendler han mellem Tanzania 
og pædagogstudiet i Danmark, 
men det er også i de år, at drømmen 
om Zanzibar Højskolen skabes. 
Mens han samler det første hold af 
højskole-elever i 2003 arbejder han 
som både misbrugskonsulent og 
tømrer, og i 2004 er højskolen en 
realitet.

Zanzibar Højskolen:
Zanzibar er en øgruppe og autonom del af Tanzania i Østafrika. Højskolen 
ligger ved landsbyen Paje på den østlige side af den største ø. Skolen bygger 
på klassisk grundtvigiansk tankegang, som vi kender den fra højskolerne her i 
Danmark. Der er i alt 40 ansatte på højskolen.
De fire måneders ophold er sammenstykket således:
Uge 1: Introduktion, Teambuilding og Swahili
Uge 2-3:  Aktiviteter, Dykning og Workshops
Uge 4-8:  Sport, Miljøkundskab, Kulturforståelse, Swahili og Projekt
Uge 9-10:  Adventure tur (Safari/Hiking)
Uge 11-13:  Sport, Miljøkundskab, Kulturforståelse, Swahili og Projekt
Uge 14:  Rejseuge, Backpacking (fx Kilimanjaro/Zambia)
Uge 15-16:  Undervisningsuger og afslutning
På højskolen afholdes også korte sommerkurser for 30+grup-
pen - af to ugers varighed.
Hvis du vil se mere, kan du finde Zanzibar Højskolen på  
www.zanzibar-hojskolen.dk
… eller ved at scanne QR-koden.

Allerede i 2003 begyndte Jan Iversen 
at samle højskoleelever til det før-
ste hold, der skulle opleve samspillet 
mellem skandinavisk kultur og lokal-
befolkningen på den eksotiske ø Zan-
zibar ud for Tanzanias kyst. Drømmen 
var at etablere en permanent højskole 
med fokus på mellemfolkeligt samar-
bejde, kulturudveksling og bæredyg-
tighed. Og det lykkedes: Nu rejser 
75 unge hvert år i februar og august 

AF MORTEN BROE BICHEL
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Det kan gå
     grueligt galt

Du har sikkert prøvet det. At glemme 
hjelmen. Eller have lidt for travlt til at 
prioritere sikkerheden. Måske ”skulle 
du bare lige”. 

Men det kan gå grueligt galt. Her-
under kan du læse om en konkret 
ulykke, der var tæt på at koste menne-
skeliv. Og som efterfølgende har ført 
til nye rutinetjek hos entreprenøren.

Det var i de sene formiddagstimer 
under opførelsen af et shoppingcenter 
på Sjælland, at en fatal fejl, af en ellers 
erfaren elementmontør, var tæt på at 
koste tre menneskeliv. 

En ansat havde netop monteret en 
sølje. Da den endnu ikke var under-
støbt og dermed ustabil, skulle den 
efter reglerne fastholdes af to rørstøt-
ter. Det havde elementmontøren også 
sørget for. Hvad han overså var, at sik-
kerhedssplitten ikke var indsat korrekt 
i den ene rørstøtte. Derfor stod søljen 
udsat. Og med risiko for at vælte ned 
i et fire meter dybt hul, som samtidig 
var en aktiv arbejdsplads for flere ar-
bejdere, der var i gang med at arbejde 
på en underliggende etage.

I de efterfølgende timer blev der 
arbejdet ufortrødent videre rundt om 
den ustabile søjle. Snart var en kranfø-
rer i gang med at flytte et trappetårn, 
lige indtil han ramlede ind i søljen. 

Den væltede på stedet. Men heldig-
vis ikke ned over hullet og arbejderne. 
Men det var rent held i uheld, at fald-
retningen blev en anden. Menneskeliv 
kunne nemt være gået tabt.

Episoden har efterfølgende med-
ført, at medarbejderne tjekker op på, 
om sikkerhedssplitterne er rigtig ind-
sat i søjlerne.

AF METTE BACH CHRISTENSEN

Kunne have kostet tre liv

En medarbejder mistede sin lillefinger, da en slibning af et fladjern 
gik grueligt galt. Nu deler han sin historie, for at det samme ikke 
skal ske for andre 

Medarbejderen skal rense maskiner, og til det 
bruger han et fladjern (fig. 1), som er slebet 
som en mejsel. Han sliber fladjernet på en 
båndsliber (fig. 2). 

En simpel fejl
Ved slibningen vender han fladjernet i en for-
kert vinkel (fig. 3). Båndsliberen ”sluger” flad-
jernet, og da han forsøger at holde igen, trækker  
slibebåndet hans hånd med ned på beskyttel-
sespladen. Hans lillefinger kommer i klemme 

mellem fladjern og slibebånd og bliver slebet i 
stykker. En kollega var lige i området og kunne 
slukke maskinen, yde førstehjælp og tilkalde 
hjælp. Medarbejderen mistede de to yderste 
led af lillefingeren i selve ulykken. På hospi-
talet valgte de af fjerne hele lillefingeren, da 
det resterende led ville være til besvær. Ulyk-
ken vurderes heldigvis ikke at påvirke hans 
arbejdsevne. Medarbejderen var rutineret 
og instrueret i korrekt brug, og alligevel sker 
ulykken. Derfor: Brug den rigtige metode.

Mister lillefinger i  
båndsliber-ulykke

Fig. 5

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 4Fig. 3

Hvad kan vi lære af hændelsen? 

  Vi skal sikre os, at vi udfører 
vores arbejde korrekt i henhold 
til elementmontering

  Vi skal sikre os, at vi orienterer 
os, så vi ikke rammer ting ved 
kranarbejder

  Vi skal have fokus på den 
afspærringszone omkring det 
arbejde, der forgår med kranar-
bejde. Man ved aldrig, hvad der 
kan ske

Døde i byggeriet 

i Danmark 

2017

Den 18. januar 2017
En arbejder bliver begravet af 
jord under lægning af dræn-
rør. Under arbejdet sker der et 
jordskred, hvor den ene side af 
udgravningen skrider sammen.  

Den rigtige metode
Den rigtige – og sikre – metode 
er at placere fladjernet i mod-
løb (fig. 4) eller vinkelret på 
(fig. 5).

AF CARSTEN BISGAARD
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Alle kan deltage i konkurrencen og blive de 
heldige vindere af de flotte præmier

1. præmie: En iPad, en lækker Under Hjelmene-taske og en t-shirt.
Blandt de øvrige besvarelser trækker vi lod om Under Hjelmene-
tasker og t-shirts.

SÅDAN DELTAGER DU!

  Kig godt på billedet!

  Sæt ring rundt om de steder, hvor du mener, der er noget galt 

  Ta’ et billede og send en MMS til 27 89 72 00. Du kan også  
lave en liste over fejlene og sende den som SMS

HUSK Uanset hvilken metode du vælger, skal vi have dit navn og adresse,  
så vi kan sende en eventuel præmie til dig. 

HUSK OGSÅ Vi skal have dit svar senest  
den 15. oktober 2017. 

  Konkurrence: 
           Find fejlene

Lad konkurrencen begynde!

Hvor mange fejl
kan du finde

på billedet?

Hej Under Hjelmene
Hold da op for et billede på side 20. I det mindste er der da ingen personer på stillad-
set! Men når det er sagt, så har jeg følgende bemærkninger:

-  Et stillads må ikke flyttes på denne måde. Det skal demonteres, transpor-
teres adskilt og samles på ny

-  Der er løse genstande på øverste platform. Der er risiko for, at de falder 
af under flytningen

- Der er åbent mandehul på øverste platform

-  Den faste afspærring forrest på billedet er ikke sikret, den ligger løst i 
bøjlen

- Den faste afspærring forrest i billedet mangler sikring i livhøjde.

- Der er ikke spærret af for færdsel under den hængende last

-  Flere biler er parkeret på det skrå stykke mellem de opmærkede båse og 
det nye fortov. Faldrisiko ved færdsel på skråt og ujævnt underlag

-  Tilsyneladende står der en håndværker ved det nye fortov nederst til 
højre i billedet. Kan ikke se om der er hjelm på hovedet

Med venlig hilsen
Per Kokborg, Otis Elevator, Ellekær 9a, 2730 Herlev

Vi har fået en besvarelse fra Joakim K. 
Johansen. Joakim skriver, at han ”vil 
mene, at der er mange ting galt med 
det billede. Sjovt nok er det samme 
bygning, hvor der væltede en mobilkran 
tidligere på året (2016)”.

Hej, jeg hedder Dennis 

Hald Skrædderdal.

Jeg er den heldige  

VINDER af jeres konkur-

rence, så vil gerne sige 

mange tak for t-shirten. Jeg fremsender 

hermed et par billeder til jeres gode 

avis. 

Mvh. Dennis Skrædderdal

FLERE VINDERE:

Ausra Galnyte Olesen
Broholms Alle 35
2920 Charlottenlund.

Jesper Andersen
Langelandsgade 50
9000 Ålborg 

TIDLIGERE VINDERE...

Endnu en glad vinder
Her har vi endnu et foto 
af en af vore glade vinde-
re, Michael Gaarde, der er 
projektleder i tømrervirk-
somheden Kurt Kirkegaard.

Vind en iPad, 

en Under Hjelmene-

taske og t-shirts

Vindere af Under Hjelmene-tasker og t-shirts

VINDERSVAR 

Vinderen af hovedpræmien: 
En iPad, en lækker Under Hjelmene-taske og en t-shirt

Charlotte Kristensen
Porsborgvej 75a, 
9530 Støvring
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Brug din sundhedsordning, 
så kroppen kan holde til hele  
arbejdslivet
Din krop skal holde i mange år. Derfor er det vigtig at fore-
bygge, så små skader ikke vokser sig store. Heldigvis er der 
hjælp at hente i din sundhedsordning i PensionDanmark

Spørgsmålet er; Hvornår skal du be-
stille tid hos en behandler i sundheds-
ordningen? 

”Det skal du, hvis du fx konstant er 
øm i musklerne, eller hvis du har fået 
en pludselig skade,” siger fysioterapeut 
Christian Madsen, der er en af de be-
handlere, som medlemmerne kan få 
hjælp hos via sundhedsordningen 

Venter du for længe med at bru-
ge sundhedsordningen, kan det ifølge 
Christian have store konsekvenser:

”Problemerne og smerterne bliver 
værre, hvis du venter for længe, og det 
kræver flere behandlinger. Det er vig-
tigt, at du kommer afsted til behandle-
ren tidligt, så slid- og overbelastnings-
skader ikke bliver alt for voldsomme,” 
siger Christian.

Som fysioterapeut hjælper han bl.a. 
med målrettede øvelser, der afhjælper 
smerterne, og forebygger at de kom-
mer tilbage. 

Garanteret behandling inden for 24 
timer i akutte tilfælde 
Med PensionDanmark Sundhedsord-
ning kan du få hjælp til fx rygproble-
mer hos en fysioterapeut, kiropraktor, 
massør eller zoneterapeut. Du er ga-
ranteret behandling inden for 24 timer 
i akutte tilfælde og ellers inden for fire 

døgn. Du kan få behandling på et af de 
godt 125 sundhedscentre, der er for-
delt over hele landet. 

Sundhedsordningen giver også mu-
lighed for at blive hurtigt udredt, samt 
for telefonrådgivning, psykologhjælp 
og misbrugsrådgivning. Du kan be-
stille tid til behandlinger og finde det 
sundhedscenter, der er nærmest dig, 
via PensionDanmarks APP, hjemmesi-
den pension.dk/sundhed, eller ring 70 
10 08 06, alle hverdage kl. 8 til 21.

På hjemmesiden pension.dk/sund-
hed kan du finde nogle simple øvelser 
– brug øvelserne og vær selv med til 
at forebygge skader i led, muskler og 
sener.

SIDE 20

Arbejdsmiljø på Årsdag
Arbejdsmiljøet havde igen i år en stand på Byggeriets 
Årsdag, hvor der blev delt viden med deltagerne om  
nye apps, tekniske hjælpemidler og generelle fif  
omkring sikkerhed

Under Hjelmenes redaktion var na-
turligvis også på pletten for at lodde 
stemningen, og vi kunne konstate-
re, at interessen var god. Og specielt 
var det godt at konstatere, at der var 
god opmærksomhed rettet mod de 
udstillede trinskamler og platformsti-
ger, og at der også var god kritisk sans 
blandt deltagerne, når det drejede sig 
om både muligheder for anvendelse 
og om, hvorvidt de forskellige ting 
nu også levede op til Arbejdstilsynets 
krav.

Temaet på årsdagen, der hvert år 
arrangeres af Dansk Byggeri, var den-
ne gang ’den teknologiske udvikling’, 

og også her fik arbejdsmiljøet taletid. 
Især på et af dagens temamøder, ”Ny 
teknologi – forbedring af produkter og 
processer i morgen?” var der meget af 
debatten, der også havde arbejdsmil-
jøaspekter.

Alt i alt en dag, hvor branchen fik 
lov til at demonstrere, at den tekno-
logiske udvikling rummer både udfor-
dringer og muligheder. Men også at 
det ikke kun handler om 3D-print og 
Virtual Reality-briller - og at der også 
er stor lyst til at bruge teknologien til 
at sende arbejdsmiljøet i positive ret-
ninger.

AF MORTEN BROE BICHEL

Den ultimative løsning?

Dygtige snedkere fra Logik & Co har bygget denne smukke sauna til vinterbaderne på 
Helgoland – ægte håndværk. Fotograf: Brian Berg

Fremtiden er her allerede – det er nu muligt 
at flytte ind i et hus, der er printet i beton 
af en 3D printer – her er ingens krop blevet 
overbelastet. Men er det det, vi vil???

Vil vi hjernens værk? En stor 3D printer 
er flot ingeniørarbejde. 

Eller
Vil vi håndens værk? Snedkerarbejde 

kræver sin håndværker.
Spørgsmålet er,  om ikke den ultimative 

løsning er en fælles løsning? Bygherrer skal 
tænke på arbejdsmiljøet, når de drøm-
mer. Arkitekter og ingeniører skal tænke 
på arbejdsmiljøet, når de projekterer. Og 
entreprenører og håndværkere skal tænke 
arbejdsmiljøet, når de bygger. 

Dette hus er 
printet i beton – 
scan QR koden 
her ved siden af 
og se hvordan

... smerterne bliver værre, 
        hvis du venter for længe

Læs meget mere  
om det lange  arbejdsliv og nedslidning i temaet, som du finder i  midten af avisen. 

AF MICHAEL KLOCKMANN NIELSEN

AF PIA ENEMÆRKE BECKER

https://www.youtube.com/watch?v=xktwDfasPGQ



