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Arbejdsmiljøpriser

Byggeriet tog halvdelen Sikkerhed i ørkenen

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen 
præsenterer handleplanen på en byggeplads 
på Frederiksberg.

Branchen er derfor blevet enig om  
en handleplan med 50 konkrete 
initiativer, der skal medvirke til at 
knække kurven for alvorlige arbejds
ulykker i byggeriet. Det drejer sig 
om tiltag, der er målrettet unge og 

AVISEN 
ER  

GRATIS
Under Hjelmene er en gratis avis, 
som du frit kan få sendt direkte 
til kontoret eller byggepladsen. 
Du kan få sendt så mange, du vil. 
Du skal blot bestille den via Ser
vicebutikken på www.danskbyg
geri.dk under ’U’. 
Du kan også ringe til Arbejdsmil
jøafdelingen i Dansk Byggeri på 
72 16 00 00 eller maile til bra@
danskbyggeri.dk, hvis du vil skri
ves på bestillingslisten til næste 
nummer.

Der sker fortsat for mange arbejdsulykker på de danske byggepladser. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har 
derfor bedt organisationerne i bygge og anlægsbranchen om at udarbejde en handleplan mod arbejdsulykker.

nyansatte, udenlandsk arbejdskraft 
og små virksomheder. Desuden in
deholder handleplanen forslag, der 
skal forbedre samarbejdet om sik
kerheden på landets byggepladser og 
meget mere.

I temaet på midtersiderne kan 
du læse mere om handleplanen og 
de initiativer, der allerede er gået 
i gang. Men initiativer flytter ikke 
ulykkerne alene. Derfor vil Under 
Hjelmenes redaktion opfordre alle 

på landets byggepladser til at passe 
på hinanden, huske at sige fra – og 
til at tænke fremad, så ulykkerne kan 
forhindres. 

AF ANNE MARGRETHE ANTTILA
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Man skulle tro, der skulle  
    være rejsegilde

Effektiv fliseskæring 
uden støvgener
Sikkerhed er bare en del af dagligdagen som murerlærling. An
dreas demonstrerer her på billedet, hvordan han skærer fliser 
med vinkelsliber. Flisen ligger på en flad kasse, hvor støvsugeren 
er koblet til.

U N D E R  H J E L M E N E

Under Hjelmene er bygge- og anlægsbranchens avis 
om arbejdsmiljø. Bladet er et samarbejde mellem Dansk 
Byggeri og 3F,  og det er finansieret af Bygge- og Anlægs-
branchens Udviklingsfond. 
Har du forslag til næste nummer af Under Hjelmene, så 
skriv dit forslag til underhjelmene@underhjelmene.dk.

Under Hjelmenes redaktion:
Anne Margrethe Anttila Dansk Byggeri
Pia Enemærke Becker HHM A/S
Susanne Nejst Lørup Hoffmann A/S
Finn Hoppmann Contiga Tinglev A/S
Kenneth B. Barlev Petri & Haugsted A/S
Morten Walbeck Jakon A/S
Anders Kabel Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Abelone Lind Andersen Alectia

Lars Kjøller-Block Øens Murerfirma A/ S
Morten Bichel Chefredaktør
Luise Falhof Redaktør
Mette Møller Nielsen  Ansvarshavende redaktør,  

Dansk Byggeri

Rosendahls A/S Layout og design
Skive Folkeblad Tryk, 70 g offset
Oplag 35.000

”Det er vigtigt at få alle på byg 
gepladsen til at føle ejerskab. 
Alle skal føle, at de har et med 
ansvar for at opretholde en høj  
grad af orden og rydelighed, 
men det kræver et konstant 
fokus på opfølgning fra pro
jektlederne: Indtil de høje 
standarder for sikkerhed bli
ver ’normalen’, må lederne på 
byggepladserne ikke slække 
det mindste på kravene, for 
så vil medarbejderne hurtigt 
falde tilbage i de vante ar
bejdsgange.” Sådan lyder det 
fra Jørgen Friis Poulsens ar
bejdsmiljøchef Dorte Hartvig 
Knudsen. Byggeledelsen sæt

ter lige nu speciel fokus på to 
store arbejdsmiljøudfordringer:

  Manglende orden og rydde
lighed

  Manglende brug af værne
midler eller sikkerhedsud
styr

Dorte Hartvig Knudsen vil 
skabe en ny ordens og sikker
hedskultur på byggepladserne, 
så alle aktører føler medansvar.

Øget sikkerhed ved hjælp af 
’nudging’
På byggepladsen opstillede 
man to porte ved indgangen: 
En rød og en grøn. Over por
ten blev der gjort plads til et 
udskifteligt skilt, hvor skiften
de sikkerhedspåstande dagligt 
noteres – eksempelvis: ”Jeg 
går med hjelm”, ”Jeg rydder 
op efter mig selv” eller ”Jeg 
har reetableret rækværk”. Når 
medarbejdere skal ind på byg
gepladsen, skal de altså vælge 
den røde (for nej) eller den 
grønne port (for ja). Porten 
minder alle om at have sikker
heden i orden.

Tanken er, at porten skal 
skabe debat og opmærksom

hed omkring sikkerhedsbri
ster.  For at sikre successen, 
er det besluttet, at folkene på 
pladsen selv skal være med til 
at bestemme, hvilke emner 
der skal sættes fokus på.

Bedre oprydning med faste 
ansvarsskemaer
På en anden byggeplads beslut
tede projektlederne, at man  
ville forbedre oprydningen på 
pladsen. Det blev gjort ved at 
indføre et nyt oprydningssy
stem, der giver de enkelte un
derentreprenører ansvaret for 
oprydningen på skift. På den 
måde undgår man diskussio
ner om, hvem der har ansva
ret.

For at imødekomme den 
øgede indsats blev der ligele
des placeret rengøringsvogne 
til hver etage af byggeriet med 
svaber, støvsuger, sække m.v. 
På den måde kan man ikke 
bruge undskyldninger om, at 
man har glemt grejet til ren
gøring.

Det øgede fokus har med
ført, at der altid er meget 
ordentligt og ryddeligt i byg
ningen. Som arbejdsmiljøchef 
Dorte Hartvig Knudsen ud
trykte det ved et nyligt besøg 
på én af pladserne: ”Man skul
le tro, der skulle være rejsegil
de, så pænt og ordentligt der 
var.”

Fokus på oprydning
Metoder som ’nudging’ og ’systematisk oprydning’ giver succes hos 
entreprenørfirmaet Jørgen Friis Poulsen A/S.

AF GUNNAR FUGLSANG 

CHRISTENSEN

JEG RYDDER 

OP EFTER

MIG SELV? Arne Andersen Vrå A/S har tænkt arbejdsmiljø ind i udførelse 
af tagarbejde på hældningstag på mere end 45 grader. Firmaet 
fik en renoveringsopgave i Lille Tingbakke og besluttede sig for, 
at mest muligt af opgaven skulle løses på jorden. Derved har 
firmaet kunnet minimere de fysiske belastninger, der er forbun
det med tagarbejde i højden, som fx håndtering af tagbrædder, 
isolering, udlægning af underpap og isætning af tagvinduer mv.

Tagkassetter med 
vinduer samles på 
jorden og 
hejses op

JEG RYDDER 
OP EFTER

MIG SELV?

’Nudging’
At ’nudge’ er et forsøg 
på at påvirke menneskers 
valg og adfærd i en forud
sigelig retning – uden at 
begrænse deres valgmulig
heder eller ændre afgøren
de ved omkostningerne, 
hvor omkostninger forstås 
som økonomi, tid eller be
svær.



OPSLAGSTAVLEN
Pjece om flaskegas

I oktober 2013 udkom en revideret 

pjece om flaskegas. Pjecen beskriver 

kort og overskueligt, hvordan du und-

går farlige situationer og tunge løft i 

forbindelse med oplag, håndtering og 

transport af gasflasker. 

Pjecen er et uddrag af velkendte 

regler og vejledninger. Den skal fun-

gere som et praktisk værktøj, som kan 

benyttes i forbindelse med instruktion 

til medarbejderne, til planlægning af 

arbejdet og som opslagsværk ude på 

pladserne.

Gasflasker skal sikres mod væltning

Som noget nyt fortæller pjecen blandt andet, at fyldte gasflasker skal 

stå oprejst og sikres mod væltning. Sikring mod væltning er ikke no-

get nyt i forhold til reglerne, men det nye er, at Arbejdstilsynet nu fører 

tilsyn med det. Husk derfor, at når I anvender gasflasker, skal de sikres 

mod væltning, fx ved at de står på en vogn, i en ”fod” eller at flere 

flasker er spændt sammen med en rem.

Kender du ikke pjecen, kan den downloades fra  

www.danskbyggeri.dk.

Du kan også hente pjecen ved at scanne koden.

Håndtering af F-gas

Tagdækningssektionens Arbejdsmiljøudvalg og 3F Byggegruppen

TEGNET AF NIELS W. FALK

Danmarks bedste lærlinge 
i arbejdsmiljø 2014
Arbejdsmiljøet kom på dagsordenen, da lærlinge og elever fra i alt 18 bygge- og 
anlægsfag dystede i konkurrencen om titlen DM i arbejdsmiljø. Igen i år stod BAR 
Bygge & Anlæg bag konkurrencen, som løb af stablen i forbindelse med DM i Skills  
i januar i Aalborg.

Stort tillykke til alle vinderne!

•  Tagdækker Sebastian Skjødt - HN Tagentre- 
prise ApS - EUC Nordvestsjælland

•  Tækkemand Jacob Ranch Enemark - Tækker 
Toft ApS - Den Jydske Haandværkerskole

•  Anlægsstruktør Kristoffer H. Andersen - 
Millinge Maskinstation A/S - AMU Fyn 

•  Brolæggere, Makkerparret Niklas Eghøj Madsen 
- Brolæggeriet og Andreas Gram-Hanssen -  
PP Brolægning - begge fra Københavns 
Tekniske Skole, Glostrup

•  Maler Tanja Christensen - Fjenneslev 
Farvehandel og Marlerfirma - Selandia

•  Flisemurer Mathias Peter Sejling - BTN Byg ApS 
- EUC Nordsjælland

•  Murer Daniel Pedersen - Murermester Christian 
Nielsen - Selandia

•  Glarmester Bjørn Johannes Fhager - Zederkop 
A/S - EUC Nordvestsjælland

•  Bygningsstruktør Johannes Maimann Olsen - 
NCC Construktion A/S - EUC Sjælland

•  Tømrer Daniel Kirk Hansen - Carsten Fisker 
Nørhår Tømrer og Snedker - EUC Nordvest

•  Møbelsnedker Frederik Vangsgaard - Malte 
Gormsen - Københavns Tekniske Skole

•  VVS- og energispecialist Daniel Krabsen -  
B. Lyhne VVS A/S - Roskilde Tekniske Skole

•  Bygningssnedker Nicolai Nordberg 
Rahardarian - Krone Vinduer - EUC Nord

•  Gulvlægger Adrian Madsen - H. Olesen,  
Bredal Møbler A/S - Mercantec

•  Isolatør Allan David Pedersen - Svale Isolerings 
Entreprise - EUC Nordvestsjælland

•  Maskinsnedker Sheena Zaedow Larsen - 
Bygholm Maskinsnedkeri - Herningsholm 
Erhvervsskole

•  Møbelpolstrer Rikke Pedersen - Krumnålen - 
Skive Tekniske Skole

•  Elektriker Rasmus Sørensen PH-EL ApS - TEC

Du kan nu opleve  
de tidligere numre  
af Under Hjelmene  
som interaktive  
aviser. 
Prøv at scanne  
koden – og se, hvordan.

LÆSERBREV

Kære TarzanJeg ved godt, du ikke er død. Ja, du lever faktisk nogen steder i bedste 
velgående. Selvom du er over 100 år gammel, så formår du stadig at klare 
de tunge løft og knokle rundt i meget dårlige arbejdsstillinger med fare for 
at ødelægge dine ben, din nakke, dine skuldre og din ryg. Du er i familie med 
’plejer’, som ellers er død i rigtig mange virksomheder. Men du skal vide, at 
du ødelægger arbejdsmiljøet for dem, der gerne vil beskytte deres bevæge
apparat – dem, der også gerne vil arbejde, efter de er fyldt 45 år. 

Jeg ved, at du overtræder de fleste regler for tunge løft, og du er en dårlig 
rollemodel for alle de unge. Samtidig er du er i konkurrence med de virksom
heder, der fremsynet bruger tekniske hjælpemidler, og mon ikke du taber den 
konkurrence, selvom du er forbandet sejlivet. Spørgsmålet er derfor, om du ikke skulle fise ud i junglen, mens der stadig
væk er noget tilbage af den.
Med venlig hilsen, Niels Erik Danielsen
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Det er vigtigt at give sig tid og ro til 
at reagere efter en dramatisk hændelse 
og give sine nærmeste og sig selv om
sorg. De fleste har behov for at tale om 
hændelsen flere gange med andre, og 
dette vil oftest være en god bearbejd
ning.

Det kan være rart at være alene, 
men du bør ikke isolere dig fra per
soner, som står dig nær. Du bør forsø
ge at få en normal kost, være på job, 
undgå sygemelding, motionere, og at 
være forsigtig med alkohol og undgå 
narkotika.

For mange er det godt at komme på 
arbejde og få et pusterum fra sorgen, 
og for nogle kan det føles tungt. Husk, 
at arbejdsgiveren kan hjælpe med at 
tilrettelægge arbejdet og arbejdstiden 
for dig.

Reaktioner kan være så stærke, at 
man har behov for professionel hjælp 
og eventuelt en sygemelding. Det er 
helt normalt.

Hvis du har vanskeligheder i daglig
dagen som konflikter eller belastnin
ger, der er knyttet til arbejde, samliv, 
økonomi, rusmidler eller psykiske pro 
blemer, kan det være nødvendigt at 
søge professionel hjælp.

Hvis du tidligere i livet har oplevet 
voldsomme hændelser, som du stadig 
tænker meget på, bør du også overveje 
at få professionel hjælp.

Som kollega kan det føles som et 
svært emne at berøre, men vær aldrig 

bange for at tage hul på snakken. Du 
ville jo heller ikke selv blive ked af det, 
hvis andre var interesseret i at hjælpe 
dig. 

AF SUSANNE NEJST LØRUP

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 underhjelmene@underhjelmene.dk

Kan du hjælpe din kollega 
i en svær situation?
Bliver du eller en af dine 
kollegaer udsat for en 
traumatisk hændelse, er 
kollegerne ofte den bedste 
støtte. 

Eksempler på reaktioner:
Angst forekommer helt naturligt efter en dramatisk hændelse. Angst kan give 
udslag i kropslige gener som:

  Rystelser/svedtendens
   Hovedpine
  Pres i brystet/hjertebanken
  Maveproblemer/kvalme og op-

kastning
  Svimmelhed/kraftløshed
  Spændinger i kroppen

  Uvirkelighedsfølelser og indre 
tomhed

   Søvnproblemer
  Irritabilitet
  Fortvivlelse
  Skyldfølelse
  Stress

  Ved du, hvad kollegial psykisk 
førstehjælp er?

  Føler du dig rustet til at udføre 
psykisk førstehjælp?

  Ved du, hvornår der er brug for 
kollegal psykisk førstehjælp?

  Er psykisk førstehjælp noget,  
I taler om?

Læs også artiklerne på side 6 og 
side 13.
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En nødvendig 
    reaktion

Jan er anlægsmand hos Østergaard A/S, 
og i øjeblikket arbejder han på at an
lægge en  ny kloak til modtagelse af 
regnvand for HOFOR – altså Hoved
stadens Forsyningsselskab. Jan er for
mand for et sjak på 6 mand.

Jan fræser 40 centimeter tunnel 
ad gangen med tunnelboremaskinen: 
”Det passer med, at vi fylder vognen, 
der trækkes med wire fra boreområdet 
igennem den allerede byggede beton
elementtunnel. Der går 10 vognlæs 
jord til et nyt tunnelrørselement,” for
tæller han.

På en god dag borer Jan 12 meter 
tunnel. 

Ud over at styre tunnelboremaski
nen på en typisk vagt, udfører Jan også 
andre opgaver. Fx skifter han tænder 
på fræsehovedet eller laver anden ved
ligehold. 

Arbejdet kræver meget præcision, 
og der er besøg af landmålere mindst én  
gang om ugen. Jan sammenligner land 
måleren med forruden på en bil: ”Land 
målerens koordinater er for os, hvad 

forruden er for chaufføren, når han 
skal kunne køre bil.”

Tålmodige jyder
Arbejdsforholdene er lidt specielle 
på pladsen. Der arbejdes 24 timer i 
døgnet – syv dage om ugen. Jan arbej
der 14 dage på byggeprojektet og har 
derefter fri syv dage i træk. Når Jan er 
på projektet, sover han i en beboelses
vogn stillet til rådighed af firmaet. 

Østergaard A/S er et jysk firma fra 
Vejle, som derfor må indrette arbejds
tiderne lidt efter, at håndværkerne skal 
kunne komme hjem til familien nogle 
dage i træk.

Jan synes, at det er ok at være væk 
fra familien i de 14 dage, når han til 
gengæld har syv sammenhængende 
dage derhjemme: ”Det er også nem
mere at arbejde i København end at 
være væk på projekter i udlandet, hvor 
man ikke kommer hjem før efter seks 
måneder,” siger han.

Jans arbejdsmiljø
Der er rigtig gode pladsforhold, mange 
tekniske hjælpemidler og god mulig
hed for at bruge dem. Dermed danner 
Jans arbejdsplads en stor kontrast til 
fx en byfornyelse af en beboelsesejen
dom fra 1920 med store pladsmæssige 
udfordringer.

Sikkerhedsmæssigt er der gjort me
get for at sikre de ansatte mod ulykker 
og farlige arbejdsopgaver. Brandvæse
net har forlangt – efter besigtigelse af 
pladsen – at have en 4 tommers vand
forsyningsledning til brandslukning i 
tilfælde af brand inde i tunnelen.

Jans firma har foretaget nogle æn
dringer af tunnelboremaskinen, så man  
undgår at skulle arbejde under tryk i 
alt for mange timer ad gangen. Det er 
faktisk derfor, at han sidder helt uden
for tunnelen og styrer med et joystick.  
At der er begrænsninger på, hvor man
ge timer man må arbejde under tryk, 
sparer både mandetimer og giver Jan 
og hans kollegaer et bedre arbejdsmil
jø.

De andre opgaver end selve sty
ringen af boremaskinen bidrager til, 
at Jan ikke sidder og bliver helt ør i 
hovedet af at se på computerskærme.

Ud over ovenstående mere utradi
tionelle Arbejdsmiljøtiltag har Jans 
firma også sørget for at hele sjakket 
har fået kurser i røgdykning og første
hjælpskursus.

AF LARS KJØLLERBLOCK OG  
ABELONE LIND ANDERSEN

En ny måde at grave på

Hvad foregår der
Kloakledningen bygges for at for-
bedre vandkvaliteten i Damhuså-
en og Kalveboderne, hvor der er 
planer om at etablere badestrand. 
Områdets huse bliver sikret mod 
oversvømmelse.

Der bores ude fra Valbyparken 
til Folehaven – i alt 3400 m. 

Udover Østergaard A/S, som 
arbejder ved Valbyparken, arbej-
der der også andre entreprenører 
på projektet, som forventes færdig 
i 2016.

Jan sidder inde i varmen og styrer sin tunnelboremaskine 18 meter under jorden og sørger for, at maskinen presser 
betonelementer ind i tunnelen med 1500 tons/225 bars tryk.

Her bliver tunnelelementerne anhugget 
oppe på almindelig terræn. Læg mærke 
til, hvordan anhuggeren er sikret mod at 
falde ned fra det flere meter høje runde 
element. Dimensionerne er 360 udvendig 
diameter – og 4, 18 meter i længden.

Jan i byggegruben 18 meter nede. Der er elevator og trappetårn i baggrunden. Trappetår
net er rart at have ved siden af, hvis nu strømmen går på et tidspunkt.

Jan foran tunnelindgangen. Hydraulik
cylindrene på maskinen, som presser de 
cirkelrunde betonelementer ind i tunnelen 
med 1500 ton. Det anhuggede element kan 
sættes fra kranen og blive skubbet næste 
gang. Almindeligvis trykker man med 225 
bar.

Ved siden af tunnelen placeret midt i 
byggegruben har Jan kameraer og en 
fjernbetjening, der med stor nøjagtighed 
styrer borehovedet ude foran i tunnelen 
– på en rigig god dag kan Jan og hans 
kolleger bore 12 meter fremad i døgnet.

Tunnelen er lang. Den næste byggegrube ligger cirka en kilometer væk. Denne del af tun
nelen bliver 960 meter. Der bliver lavet fire tunnelstrækninger. Totalt borer Østergaard 
3400 meter.

�
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Hvad kan jeg  
       gøre bedre?

Psykisk  
førstehjælp
Traumatisk krise er en helt na 
turlig beskyttelsesforanstalt
ning, som kroppen iværksæt 
ter for fortsat at kunne fun 
gere efter en voldsom og 
uhåndterbar oplevelse. Krisen 
er således en ikke bare natur
lig, men også nødvendig reak
tion, som skal have lov til at 
fungere.

De omkringværende kan  
blandt andet bidrage med 
’sund fornuft’, ’medmenne 
skelig omsorg’, ’at skabe ro’ 
– og at holde forstyrrelser og 
nye farer på afstand. Men sørg 
for, at den traumatiserede ikke 
sendes alene hjem til et tomt 
hus – uanset hvad den pågæl
dende selv ønsker!

Her er nogle gode råd til, 
hvad du selv kan gøre:

  Insistér på kontakt

  Udvis positiv autoritet

  Lyt og giv saglig informati
on: ”…det er helt normalt 
at du….osv.”

  Vis omsorg. Giv dig god tid, 
vær til rådighed, vær prak
tisk osv.

Det giver derfor heller ikke 
mening at tilkalde en psykolog  
i den akutte fase, for den trau
matiserede er ikke behand
lingsklar endnu – modtageap
paratet fungerer ikke. Normalt 
er det mindst lige så godt, at 
hjælpen kommer fra en kendt 

person, som den traumatise
rede har en eller anden form 
for tillid til, end at det er en 
ukendt sundhedsperson, der 
har sundhedsfaglig autoritet. 

Det er derfor også helt for
nuftigt at have en beredskabs
plan, som er kendt af alle i 
virksomheden, så man hurtigt 
kan få fat i ”kollegahjælpere”, 
ligesom det er en god idé at 
disse kollegahjælpere har en 
uddannelse i psykisk første
hjælp.

Ambulancefolkene er i øv
rigt ofte rigtig gode til den 
slags og gode til at lytte.

Traumatiske lidelser er 
forbigående – men de kan 
vare op til et halvt år og al
tid mindst 23 uger, selv om 
folk umiddelbart kan se ud til 
at være kommet over krisen 
hurtigere.

Hvis symptomerne ”bider 
sig fast”, og der ikke er tegn på 
bedring, men måske ligefrem 
forværring af traumet efter de 
første 1½ til 2 uger, så er der 
behov for at få en psykolog 
til at vurdere situationen og 
eventuelt iværksætte behand
ling. 

Her er det offentliges be
handlingstilbud ikke ret godt: 
Normalt er der alt for lang 
ventetid, og der er som regel 
også en klækkelig egenbeta
ling.

AF ANDERS KABEL

Se film om  
bredt rullestillads

Se film om  
smalt rullestillads 

Du kan se filmene ved at scanne koden:

Opsætning af  
rullestilladser

BAR Bygge & Anlæg har ud
arbejdet et faktaark, der viser, 
hvordan man kan opstille og 
nedtage rullestilladser – sam
tidig med, at man er sikret 
mod nedstyrtning. Desuden 
giver faktaarket gode råd og 
anvisninger på, hvordan rulle
stilladser i øvrigt kan anvendes 
forsvarligt. 

Tilhørende film fra 
Træsektionen
I 2012 fik Træsektionen i 
Dansk Byggeri produceret to 
film, som viste opsætning og 
nedtagning af både et bredt 
og et smalt rullestillads. Disse 
film har nu været til gennem
syn hos Arbejdstilsynet og ind
går i faktaarket fra BAR Bygge 
& Anlæg. Filmene kan bruges 
som supplement til faktaarket. 

Fra januar 2014 har det været lov, at der skal være fuld sikring mod 
nedstyrtning ved både opsætning og nedtagning af stilladser. Regler
ne gælder også for opsætning og nedtagning af rullestilladser. Se her, 
hvordan man gør.

Fakta om
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Opsætning Og nedtagning samt  

brug af brede rullestilladser

Dette faktaark omhandler korrekt opsætning, nedtagning samt brug af brede rullestilladser med dobbelte dæk, 

hvor der er krav om, at man altid skal være sikret mod nedstyrtning. 

Inden anvendelse af rullestillads bør det altid overvejes, om rullestilladset er det bedst egnede tekniske hjælpemid-

del i forhold til den konkrete arbejdsopgave.
På www.bar-ba.dk kan du også se en video, der viser en korrekt opstilling og nedtagning af et bredt og et smalt 

rullestillads. Metoden viser, hvordan du derved er sikret mod nedstyrtning.

gode råd og krav ved montage af rullestilladser

•	 Følg leverandørens montagevejledning ved opstilling og nedtagning af rullestilladset. Montagevejledningen skal  

altid være tilgængelig ved opstilling af rullestillads. 

•	 Forud for montering af rullestilladset kontrolleres det, at alle dele er til stede samt er hele og intakte.

•	 Defekte og beskadigede stilladsdele bortskaffes.

•	 Rullestilladset må ikke fastgøres til andre bygningsdele eller konstruktioner. Er der behov for at fastgøre det,  

skal der benyttes et fast stillads i stedet for et rullestillads.

uddannelseskrav:•	 Opsætning, ændring og nedtagning af rullestilladser højere end 3 meter må kun foretages af personer, der har 

gennemgået en særlig 1-dags stilladsuddannelse.

•	 Der skal altid være 2 personer til at opstille og ændre og nedtage rullestilladser over 3 m. 

Når siderammer og hjul er monteret, rejses rammerne op

i lodret position, og en håndliste monteres nederst på

indersiden af den lodrette del af rammen.Kontroller, at rullestilladset står vandret både på langs 

og i bredden. 

Opstil kun rullestilladset på et jævnt og stabilt underlag. 
Sørg for, at pladsen under og omkring rullestilladset er ryd-

det. Undersøg om stilladsets arbejdshøjde og/eller arbejdets 

karakter kræver brug af støtteben.  Leverandørens montage-

vejledning skal altid følges.

Første platform/dæk opsættes i 2 meters højde i den ene 

side og derefter en håndliste på den modsatte side.

Opstilling
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       Alle er ansat på  
danske vilkår

Piotr Opinski er fra Polen. 
Han er valgt som arbejdsmiljø 
repræsentant i virksomheden 
Carl Nielsen Facadepuds ApS 
i Kongerslev. Piotr har gen
nemgået arbejdsmiljøuddan
nelsen, og han blev valgt første 
gang i marts 2009. 

Virksomheden har pt. ca. 
35 ansatte, hvor langt de fleste 
er polske bygningsarbejdere. 
De fleste af medarbejderne 
har gennemgået mureruddan
nelsen i Polen, de er dygtige 
håndværkere, og de har derfor 
også en stor faglig viden om
kring arbejde med facadepuds.

Virksomheden lægger stor 
vægt på kvalitet, og at samar
bejdet med andre håndværke
re på byggepladsen fungerer 
godt. Ikke mindst er der fokus 
på, at fællesskabet på bygge
pladsen kan være med til at 
sikre et godt arbejdsmiljø.

Synlig AMR
Piotr kommer mindst to gan
ge om ugen ud på de enkelte 
byggepladser. Her sikrer han 
sig, at hans kollegaer også føl 
ger de retningslinjer, som  AMO  
har beskrevet i virksomhedens 
personale og sikkerhedshånd
bog – herunder arbejdsplads
brugsanvisninger og retnings

linjer for  korrekt opstilling/
brug af rullestillads eller stil
lads mv. 

Piotr er meget glad for job
bet som arbejdsmiljørepræsen 
tant: ”Det er dejligt at kunne 
bistå sine kollegaer med at for
stå de danske arbejdsmiljøreg
ler, så man kan undgå ulykker 
eller skader.”

Virksomheden har valgt at 
bruge arbejdsmiljøkonsulent 
Tom Riis fra Nordjysk Arbejds
miljø til at sikre, at alle relevan
te nye bekendtgørelser og vej
ledninger bliver formidlet ud. 
Tom fungerer som arbejdsmil
jøleder i virksomheden. Han 
sørger for at afholde sikker
hedsmøder, ajourfører APV’en 
og tager også på sikkerhedsrun
deringer på byggepladserne for 
at sikre bedst mulige forhold 
for medarbejderne.

Arbejdspladsbrugsanvisnin
gerne er lavet på både dansk 
og polsk for at sikre, at der ikke 
opstår misforståelser på grund 
af sprog. Der er indsat ikoner 
af de forskellige værnemidler 
mv. Det sikrer en langt bedre 
forståelse af indholdet i ar
bejdspladsbrugsanvisningen 
og hjælper i forhold til sam
arbejdet med andre på bygge
pladsen fx i forhold til stillad

ser, som ikke opfylder de krav, 
som er gældende i forbindelse 
med facadepudsarbejde mv.

Danske vilkår
Virksomheden lægger meget 
vægt på, at alle er ansat på 
ordnede danske vilkår. Derfor 
er der også indgået en orga
nisationsaftale med 3F, hvor 
medarbejderne også er med
lemmer.

Piotr, som har været ansat i 
9 år og været organiseret i 3F 
alle årene, kan ikke helt forstå, 
at der stadig kan opleves bar
rierer på enkelte byggeplad
ser, hvor danske medarbej
dere nægter at tale med ham 
og vender ryggen til. Det kan 
være ødelæggende for samar 
bejdet og fællesskabet på byg
gepladsen, når man møder den  
slags holdninger: 

”Måske er det det samme, 
som hvis en polsk bygnings
arbejder kommer fra nord til 
syd i Polen for at arbejde, så 
bliver man heller ikke aner
kendt med det samme – eller 
hvis fx en jyde kommer til 
København eller modsat,” for
tæller han med smil på læben 
(dansk humor har han lært). 
”Det ville være rart, at man var 
en del af fællesskabet, når man 

nu forsøger at følge de samme 
sikkerhedsbestemmelser, som 
er gældende for alle – uanset 
hudfarve eller køn.” 

Men som Piotr siger: ”Der 
er da også en masse gode ople
velser rundt om på byggeplad
serne.”

Grundig instruktion
For at sikre en god instrukti
on/kommunikation afholdes 
der 2 årlige personalemøder 
for alle medarbejdere omkring 
forskellige arbejdsprocesser 
fx opstilling af rulle og buk
kestillads, håndtering efter de 
nye opstillingsregler og hånd
tering af nye produkter. Her er 
der en tolk med, så man sikrer 

at der ikke opstår sprogforvir
ring. 

Inden man starter et nyt 
byggeprojekt, bliver der også 
afholdt opstartsmøde med de 
medarbejdere, som skal være 
med i det pågældende bygge 
projekt. Projektopgaven gen
nemgås, og der laves ofte en 
”Mockup”model 1:1, for at 
få afprøvet de forskellige ar
bejdsprocesser, som indgår i 
den konkrete opgave. Derved 
sikres, at eventuelle nyansatte 
også bliver en del af fællesska
bet i sjakket og ikke mindst får 
man også en fælles forståelse 
af de enkelte processer.

AF EVALD ZACHO

Jakob Mathiassen, forfatter og jord- og betonarbejder, 
er tilbage – i god stil
Ny bog; ”Kamppladser” om østarbejdere og social dumping i byggeriet – læs den og 
bliv lidt klogere på byggeriet og polakkerne, der også er mennesker.

I sin nye bog beskriver Jakob Mathias
sen sammen med journalist Klaus Bu
ster Jensen fagbevægelsens kamp for 
”Den Danske Model” efter østudvidel
sen af EU. 

Bogen tager udgangspunkt i 2005 – 
der er gang i byggeriet i Danmark, men 
noget nyt påvirker arbejdsmarkedet, 
nemlig EU’s østudvidelse og arbejds
kraftens frie bevægelighed. I 2005 star
ter den faglige kamp med fagbevægel
sen og de danske håndværkere på den 
ene side, arbejdsgiverne på den anden 
side, og ja, faktisk polakkerne i midten. 
Det hele handler om kampen for over
enskomst og mindsteløn – med andre 
ord ”Den Danske Model”.

Bogen slutter i 2013 på byggeriet 

Metro Cityringen, undervejs fra 2005 til 
2013 har fagbevægelsen, arbejdsgiverne 
(Dansk Byggeri), pressen, polakkerne 
og de danske organiserede håndværkere 
været på en lang rejse. Rejsen har æn
dret noget, de danske håndværkere og 
arbejdsgiverne ender med sammen at 
arbejde mod samme mål – overholdel
se af arbejdsmiljø og skattelov samt at 
undgå social dumping. 

Polakkerne må ved rejsens afslut
ning sande, at de nu, hvor krisen krad
ser, ikke har noget job at tage hjem 
til, for i Polen er byggepladserne fyldt 
med håndværkere fra Hvide Rusland 
og Ukraine – håndværkere, der arbej
der under forhold, en Polak aldrig ville 
acceptere!

Det, der gør bogen interessant 
og læseværdig, er beskrivelsen af 
denne rejse – beskrivelsen af den 
faglige kamp på store danske byg
gepladser, hvor røde og blå faner 
støder sammen i 2005 frem til 
2013, hvor alle i byggeriet – røde 
som blå – må erkende, at soci
al dumping underminerer den 
måde vi driver Danmark på.

I midten står som sagt po
lakkerne – og de andre udlæn
dinge, der i bogen også bliver 
anerkendt som det, de er; 
mennesker og håndværkere – dygtige 
endda –og det tager jeg hatten af for.

Bogen udkom i starten af marts må
ned på Informations forlag. AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Piotr Opinski har været arbejdsmiljørepræsentant i fem år.

Polske medarbejdere 
på facadepuds

ANMELDELSE



SIDE 8 Under Hjelmene nr. 1/2014

Det gav rigtig god mening, at man i 
1993 indførte det lovpligtige eftersyn 
af elværktøj. Alt for meget værktøj var 
lemfældigt repareret – og antallet af el 
ulykker var alt for højt. Der herskede 
nærmest en generel holdning til, at 
”hvis det kunne klares med lidt tape, 
så blev værktøjet brugt alligevel.” 

Stærkstrømsbekendtgørelsen er des
værre blevet overfortolket af mange i 
branchen, som et krav om at det skal 
være en uddannet elektriker, der skal 
udføre eftersynet, og at eftersynet skal 
dokumenteres med små skilte, med 
dato og navn eller i logbøger. Dette har 
givet meget unødig administration for 
mange ikke mindst blandt de arbejds
miljøcertificerede virksomheder. 

Desværre har det også medført, at 
branchen, har haft alt for stort fokus 
på et halvårligt eftersyn i stedet for det 
regelmæssige/daglige eftersyn. Hvad 
gør man fx, når maskinen pludselig 
har en defekt mellem to eftersyn? No
gen prøver selv at udbedre fejlen uden 
at være instrueret, andre bruger stadig 
det gamle ”tapetrick” og arbejder vi
dere med maskinen  indtil den bliver 
efterset og repareret ved det næste ef
tersyn, og så har vi stadig en forøget 
risiko for at der sker en el ulykke.

De halvårlige eftersyn har siden 
1993 selvfølgelig medført at værktøj 

Den sunde fornuft 
    i hverdagen

Hvorfor – Hvem – Hvordan:
Lovpligtigt eftersyn af håndholdt 230V el-værktøj, ledninger og kabeltromler!
Værktøj og ledninger skal efterses for at undgå elulykker. Det kan virke ligegyldigt – og samtidig være både dyrt og 
besværligt. Men sådan behøver det ikke at være.

Ordforklaring
Instrueret person
Person, der af en elektrisk sagkyn
dig person er tilstrækkeligt infor
meret eller overvåget, så han eller 
hun er i stand til at bemærke risici 
og at undgå farer, som elektricitet 
kan medføre (f.eks. drifts og vedli
geholdelsespersonale).

Sagkyndig person
Person med relevant uddannelse og 
erfaring, som sætter ham eller hen
de i stand til at bemærke risici og 
at undgå farer, som elektricitet kan 
medføre (f.eks. elinstallatører, elek
troingeniører og elektroteknikere).

og ledninger er blevet mere sikkert og 
mange har fået et bedre fokus på ikke 
at arbejde med defekt værktøj.

Men er det nu også den smarteste 
og mest værdiskabende måde at lave 
eftersynet på? 

Ved at gøre det til en administra
tiv, tung opgave i stedet for en simpel, 
praktisk opgave, går en stor del af me
ningen og forståelsen med eftersynet 
tabt. 

Ved i stedet for, at tænke det som en 
simpel, praktisk opgave, som alle kan 
udføre i forbindelse med deres brug af 
elværktøjet, sikrer man i højere grad, 
at værktøj og ledninger er forsvarlige – 
hele tiden og ikke kun hvert halve år. 

For kravene i Stærkstrømsbekendt
gørelsen lægger grundlæggende op 
til, at man bruger den sunde fornuft i 
hverdagen, som at forstå at:
  Håndholdt 230 volts værktøj skal 

efterses jævnligt og mindst hvert 
2. måned. For dobbeltisoleret 
elværktøj er kravet mindst hvert 
6 måned. Dog skal elværktøj ved 
brug altid være i en sikker og for
svarlig stand.

  Et lovpligtigt eftersynet kan udføres 
af en person, der er tilstrækkeligt 
informeret/instrueret, af en elek
trisk sagkyndig person f.eks. en elin
stallatør eller en elektroingeniør.

  Eftersynet kan dokumenteres ved 
at beskrive, hvordan informationen/
instruktionen foregår og evt. ved at 
udstede et personligt instruktions
bevis til vedkommende, i stedet for 
små skilteklistermærker eller log
bøger.

Den smarte måde at sikre forsvarligt 
elværktøj på og samtidig efterleve 
stærkstrømsbekendtgørelsens krav om 
regelmæssige eftersyn, er derfor at ud
danne sine medarbejdere en gang for 
alle, så de selv kan udføre eftersynet 
og skifte en stikprop og stikdåse. Det 
er effektivt, billigt og nemt, men vig
tigst af alt, det er sund fornuft og det 
giver endnu mere sikkert elværktøj i 
hverdagen og ikke kun hvert halve år.

AF MORTEN WALBECK
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       Kontroller maskinhus,  
    fysisk og visuelt for revner,  
skader og defekter

Kontroller maskinhus og håndtag, fysisk og visuelt for 
revner og skader.

Kontroller ledning fysisk og visuelt for brud og revner.

Kontroller stikprop, fysisk og visuelt for revner og skader.

Kontroller maskinens generelle stand, fysisk og visuelt.  
Er den fri for fedt og klister, og har den frie ventilations
åbninger.

Kontroller ledning fysisk og visuelt for skarpe knæk.

Kontroller betjeningskontakter start og stop, samt ledning 
ved maskine og stikprop for løse forbindelser.

Kontroller aflastning ved maskinhus fysisk og visuelt for 
brud og revner.

Kontroller aflastning ved stikprop fysisk og visuelt for 
brud og revner.

7 8

1 2 3

4 5 6

Vejledning i kontrol og eftersyn af håndholdt 230 V el-værktøj

  Kontroller maskinhus, fysisk og visuelt for rev
ner, skader og defekter.

  Kontroller maskinens generelle stand, fysisk og 
visuelt, ventilationsåbninger m.v. (i den forbin
delse kontroller også evt. sikkerhedsforanstalt
ninger som f.eks. afskærmning m.v.).

  Kontroller ledning og aflastninger, fysisk og visu
elt for brud og skarpe knæk.

  Kontroller stikprop, fysisk og visuelt for revner 
og skader.

  Kontroller betjeningskontakter start og stop, 
samt ledning, ved maskine og stikprop for løse 
forbindelser.

  Ved defekter på ledning ved og tæt på stikprop, 
kan fejlen udbedres efter sikringsstyrelsens 
anvisning om ”Montering eller udskiftning af 
stikprop eller forlængerledning” .

  Ved defekter i maskine eller ledning tæt på 
maskine, skal fejlen angives og maskinen sendes 
hjem til reparation. 

  Ved tvivlsspørgsmål angiv mulig fejl og send den 
til reparation. 

VEJLEDNING

Vejledning i kontrol og eftersyn af 
ledning og kabeltromle 

  Kontroller stikprop og stikdåse fysisk og 
visuelt for revner, skader og manglende jord 
forbindelse. 

  Kontroller hele ledningen og aflastninger 
fysisk og visuelt for brud og skarpe knæk.

  Kontroller ledning ved stikprop og stikdåse for 
løse forbindelser.

  Ved defekter på ledning ved og tæt på stik
prop, kan fejlen udbedres efter sikringsstyrel
sens anvisning om ”Montering eller udskift
ning af stikprop eller forlængerledning”. 

  Ved tvivlsspørgsmål angiv mulig fejl og send 
den til reparation.

VEJLEDNING

Symbol på dobbelt 
isoleret værktøj.
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 Den er superlet  
       at bruge

Vinduesmontage har altid gi 
vet udfordringer i form af  
tunge løft og problematiske 
arbejdsstillinger. Specielt kan 
monte ring af tagvinduer være 
forbundet med så stort besvær, 
at det går ud over arbejdsmil 
jøet. 

Det laver den danskpro 
ducerede Outlift fra Multi 
Hejs nu om på: Som et enkelt
mandsbetjent letvægtsværk
tøj gør Outlift det muligt at 
montere tagvinduer alene og 
uden belastning. 

Tømrer Jørgen Larsen og 
kollegerne i Flemming Schrø
der fik en hurtig demonstrati
on i brugen af Outlift, og der
efter gik de ellers i gang med 
at bruge den uden bevær: 

”Den er superlet at bru
ge, og du finder hurtigt ud 
af at indstille den til lofts

højden. Den er også nem at 
flytte, da den jo ikke vejer 
ret meget.”

Outlift bruges indendørs, 
og den opstilles uafhængigt  

af stillads mv. Den kan ses 
på hjemmesiden www.multi 
hejs.dk, og den koster 7.800,. 

AF MORTEN BICHEL

Lettere montage 
af tagvinduer
Den nye og danskproducerede Outlift forhindrer de skæve og tunge 
løft i forbindelse med montage af tagvinduer

Outlift opstilles indendørs og kan betjenes af en enkelt medarbejder.

Outlift vejer ca. 15 kg i alt, men når 
den flyttes, er den delt i to.

Brundum Murerforretning ApS,  
v/Bjarne Christensen har fået ud
viklet en smart vakuumsækkeløf
ter i samarbejde med JLM Teknik 
A/S, Hobro. 

Vakuumløfteren er monteret på  
en tvangsblander og betyder, at 
medarbejderne undgår tunge løft 
af sække. 

AF EVALD ZACHO

Vil du undgå at ligge på knæene? I Under Hjelm
ene nummer 5 skrev vi lidt om en racersædestol, 
som flisemontørerne bruger. Det er dog ikke utæn
keligt, at man skal arbejde helt nede på gulvet. 

På Contiga Tinglev opdagede redaktionens ud
sendte medarbejder denne stol, som helt kan for
hindre knæliggende arbejde. Man kan endda ”krav
le” videre uden at slide på knæene.

Under Hjelmenes redaktion venter nu i spæn
ding på at høre, om der findes en endnu lavere stol 
derude.

AF FINN HOPPMANN

Firmaet Alulock har fremstillet en stilladslift, der kan gå op i 12 
meters højde. Den hedder Alulift, og udmærker sig ved lav vægt. 

Liften sørger for, at man hurtigt og med rækværk kommer i 
højden. Medium og XL kan gå op i 12 meters højde. Small kan 
gå op i 8 meters højde. Alle 3 lifte kan løfte 250 kg. Liften vil 
kunne bruges til gulve, der ikke kan klare store vægtbelastninger. 

Liften findes i tre udgaver: Small 180 x 60 cm der vejer 128 
kg i grundmodulet. Medium 250 x 60 cm der vejer 160 kg i 
grundmodulet og endelig XL 250 x 110 cm der vejer 181 kg i 
grundmodulet. 

Alulift blev vinder af ”Eisen 2014 Innovation Award” på mes
se i Köln den 9.12. marts 2014.

AF ANDERS KABEL

How low can you go? Ny stilladslift i  
tre størrelser

Vakuum- 
sækkeløfter!

Se film om 
Alulock
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Så skal ulykkeskurven knækkes 
- Vi skal have færre ulykker i byggebranchen
Bygge og anlægsbranchen er en af de brancher, hvor der er 
den største risiko for arbejdsulykker:
•  Hvert år dør ca. ti ansatte på grund af en arbejdsulykke.
•  Hvert år anmeldes ca. 1.100 alvorlige arbejdsulykker.
•  Hvert år anmeldes i alt ca. 5.000 arbejdsulykker – heraf er 

godt 1/5 alvorlige.
•  Bygge og anlægsbranchen står for 13 pct. af alle alvorlige 

arbejdsulykker og 1/5 af alle dødsulykker, – selvom kun 6 
pct. af de beskæftigede er ansat i branchen.

Fra 2007 til 2011 er antallet af ulykker per beskæftiget i byg
ge og anlægsbranchen steget med 6 pct., og i samme periode 
er antallet af alvorlige ulykker per beskæftiget i bygge og an
lægsbranchen steget med 45 pct.

Omkring halvdelen af de alvorlige ulykker, der anmeldes i 
bygge og anlægsbranchen, sker i virksomheder med 119 an
satte. Ulykkesincidensen (det er antallet af anmeldte arbejd
sulykker set i forhold til beskæftigelsen) er væsentligt højere 
i gruppen af små virksomheder med 14 ansatte, end i alle 
øvrige bygge og anlægsvirksomheder.
Ulykkesincidensen for store virksomheder (mere end 50 an
satte) ligger meget tæt på gennemsnittet for hele branchen.

Risikofyldt branche
Der er en højere frekvens af registrerede ar-
bejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen
end i de fleste andre brancher. I modsætning 
til mange andre brancher har frekvensen af 
arbejdsulykker ikke været faldende.

Sikkerhed og ulykkesforebyggelse er vigtigt 
i en branche, hvor arbejdet overvejende er 
risikofyldt og udføres på skiftende og midlerti-
dige arbejdssteder, ligesom mange forskellige 
faggrupper arbejder i et komplekst samspil.

Arbejdsmarkedets parter, bygherrerne, 
de rådgivende ingeniører og arkitekter samt 
Arbejdstilsynet har hver især gennem længe-
re tid haft fokus på behovet for at få styrket 
ulykkesforebyggelsen i branchen, og der er sat 
adskillige tiltag i gang med dette formål. Effek-
terne af de mange tiltag er desværre ikke slået 
fuldt igennem i hele branchen, hvor udførelsen 
og især planlægningen af arbejdet i mange 
tilfælde stadig ikke foretages sikkerhedsmæs-
sigt forsvarligt.

Handleplanen – baggrund
Handleplanen skal bidrage til en langsigtet og styrket 
forebyggende indsats i bygge og anlægsbranchen. 
Det er meningen, at der skal sættes gang i aktiviteter, 
der kan understøtte og udbygge det forebyggende 
arbejde, der allerede foregår. Der skal også sættes 
gang i nye fokuserede initiativer – særligt i de enkelte 
brancheområder med de mest udbredte alvorlige 
ulykker. Initiativerne skal bidrage til varigt at reducere 
frekvensen af ulykker.

Forskningen peger på, at det har en effekt, når 
arbejdsmiljøproblemerne angribes fra flere vinkler 
gennem forskellige initiativer. Det er ambitionen, at 
initiativerne i handleplanen netop kan sikre den ind-
sats, som kan bidrage til at mindske ulykkerne.

Handleplanen – indhold 
Handleplanen fokuserer på:
•  Initiativer, der øger forebyggelsen i den enkel-

te virksomhed
•  Initiativer, der sætter fokus på unge, lærlinge 

og nyansatte
•  Initiativer, der øger forebyggelsen i løbet af 

det enkelte byggeprojekt fra design over pro-
jektering til gennemførelse

•  Initiativer, der øger de enkelte aktørers viden 
og forståelse for sikker planlægning og udfø-
relse af byggearbejde

•  Initiativer, der understøtter samarbejdet om 
arbejdsmiljø på byggepladsen

•  Initiativer, der understøtter den grundlæg-
gende planlægning af byggepladserne og 
arbejdsprocesserne.

Handleplanen blev præsenteret på Jakons byggeplads på Frederiksberg en råkold januar morgen. Fra venstre 
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), Direktør i Dansk Byggeri, Peter Stenholm og sikkerhedsleder i 
Jakon, Morten Walbeck. 



Lærlinge

Initiativet fokuserer på rammerne for lærlinges 
hverdag og består af to sammenhængende ind-
satser: En indsats rettet mod værkstedstiden på 
skolerne og en indsats rettet mod at give praktik-
stederne en bedre viden om oplæringen af lærlin-
ge i det daglige arbejde. Projektet gennemføres 
i regi af Branchearbejdsmiljørådet for bygge- og 
anlægsbranchen (BAR-BA) i tæt samarbejde med 
organisationerne, de lokale uddannelsesudvalg, 
skolerne og de involverede faglærere.

Bygherrer og rådgivere

•  Organisationerne kortlægger i fællesskab, hvilke initiativer, der eksisterer i branchen, og mulighe-
den for at styrke dem.

•  Det fælles værdiggrundlag for byggeriets aktører imellem BAR-BA, Bygherreforeningen, Danske 
Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af rådgivende ingeniører (FRI) fra 2005 om bl.a. 
formulering af arbejdsmiljøpolitik opdateres og formidles til deres medlemmer.

•  Organisationerne udarbejder en fælles oversigt for det fremadrettede arbejde.
•  Bygherreforeningen, FRI og DANSKE ARK vil sammen med BAR-BA og Byggeriets Arbejdsmiljøbus 

holde netværksmøder om bygherrers og rådgiveres arbejdsmiljø.
•  Organisationerne udarbejder i fællesskab en strategi for kompetenceudvikling.
•  Organisationerne anbefaler, at koordinatoruddannelsen evalueres.
•  Arbejdstagersiden anbefaler, at bygherrens pligter justeres, så bygherren skal tage hensyn til sikker-

hed allerede ved udbud af byggeopgaven.

Unge og nyansatte

•  BAR–BA identificerer særligt ulykkestruede 
grupper og udvikler informationsmateriale (vi-
deokampagne) rettet til unge, samt metoder til 
virksomhedernes egenindsats.

•  Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS) gennem-
fører opsøgende aktiviteter i virksomheder og 
på byggepladser med unge og nyansatte.

Rådgivning og arbejds
miljøkoordinering

•  Bygherreforeningen reviderer ”Anbefalinger om 
bygherrens ansvar for koordinering af arbejds-
miljø i byggeprojekter”.

•  DANSKE ARK og FRI reviderer ”Ydelsesbeskrivel-
se for arbejdsmiljøkoordinering” og vejledning 
hertil.

•  BAR-BA etablerer i samarbejde med DANSKE 
ARK og FRI på forsøgsbasis en hotline for rådgi-
vere.

Udenlandsk arbejdskraft

•  BAR-BA udarbejder en vejledning til instruktion 
af udenlandsk arbejdskraft.

•  Byggeriets Arbejdsmiljøbus tilbyder virksomhe-
der og bygherrer vejledning om sikkerhed og 
sikkerhedskultur for udenlandsk arbejdskraft.

•  Arbejdstilsynet og organisationerne bag uddan-
nelseskortet fra Byggeriets Uddannelser un-
dersøger, om uddannelseskortet fra Byggeriets 
Uddannelser på sigt kan indeholde oplysninger 
om anerkendte uddannelser, som udlændinge 
har taget i udlandet.

Under Hjelmene har samlet en række af handleplanens 
punkter. På de næste tre temasider kan du hurtigt finde 
det, der har relevans for dig – og dit firma.

Der er nu etableret en gratis hotline for rådgivere, hvor 
man kan få svar på spørgsmål om bygherreansvaret og 
arbejdsmiljøkoordinering, projekterendes pligter efter 
arbejdsmiljøloven samt konkrete arbejdsmiljøforhold. 
Hotline kan kontaktes på 4080 1400.



Små virksomheder

•  BAR-BA gennemfører informationsmøder rettet 
mod små virksomheder, organiseret under BAR-
BA.

•  BAR-BA målretter tjeklister fra forebyggelsespak-
kerne mod ulykker til brug på el- og malerområ-
det.

•  Organisationerne udbreder kendskabet til fore-
byggelsespakkerne om ulykker.

•  Arbejdstilsynet markedsfører forebyggelsespak-
kerne mod ulykker på tilsyn.

•  BAR-BA går i dialog med leverandører og gros-
sister om at formidle flyers til små virksomheder 
med fakta om ulykker og forebyggelse.

•  3F og Dansk Byggeri hjælper 15 virksomheder 
med at søge og anvende forebyggelsespakker-
ne mod ulykker. Projekterne skal skaffe viden 
om, hvilken type støtte og vejledning, der bedst 
motiverer virksomhederne til at bruge forebyg-
gelsespakkerne.

Den ikkeprofessionelle 
bygherre

•  BAR-BA og Bygherreforeningen afklarer mulig-
hederne for, at en relevant folder om bygherres 
ansvar sendes ud sammen med byggetilladelser.

•  BAR-BA går i dialog med Bolius, DANSKE BO-
LIGARKITEKTER og foreninger for parcelhusejere 
for at udbrede kendskabet til folderen om byg-
herres ansvar.

Samarbejde og AMO

•  Organisationerne gennemfører en informations-
indsats om gældende regler om arbejdsmiljøor-
ganisation (AMO-regler).

•  Organisationerne følger op på resultater fra den 
kommende AMO-evaluering.

•  BAR-BA afdækker, hvilke typer supplerende 
AMO-uddannelser brancherne efterspørger, og 
udvikler en model for udbud af supplerende 
AMO-uddannelse.

Elbranchen

•  Organisationerne iværksætter en kampagne om 
valg af arbejdsmiljørepræsentanter.

•  Med udgangspunkt i vidensgrundlaget for 
el-branchen vil TEKNIQ og Dansk El-Forbund 
udarbejde og udbrede branchespecifikt materia-
le (håndbog).

Nye materialer om arbejds
miljø

Organisationerne indsamler erfaringer om byg-
herrer og koordinatorers rolle.
•  BAR-BA udvikler i samarbejde med Bygherrefor-

eningen, FRI og DANSKE ARK værktøjer og stan-
darder til styring af og opfølgning på arbejdsmil-
jøprocesser i projekterings- og udførelsesfasen.

•  Organisationerne og Arbejdstilsynet arbejder 
for, at der iværksættes en udredning af årsager 
til ulykker i byggeriet, hvad angår mangelfuld 
projektering.

•  Organisationerne undersøger behov for at ud-
vikle et IT- processtyringsværktøj med fokus på 
arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet

•  Arbejdstilsynet leverer nye tal, der kan danne 
grundlag for ny viden i forbindelse med handle-
planen.

•  Arbejdstilsynet indarbejder den nye viden i 
tilsynets arbejde og kommunikation rettet mod 
bygge- og anlægsbranchen.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemfører opsøgende  
aktiviteter i virksomheder og på byggepladser med unge 
og nyansatte.



Malerbranchen

•  Organisationerne afdækker, om der er AMO i de 
virksomheder, hvor det påkræves.

•  Organisationerne hjælper virksomheder til at få 
valgt arbejdsmiljørepræsentanter.

•  Der udarbejdes og formidles materiale til bran-
chen om konkrete rådgivningsområder.

•  Organisationerne kommunikerer ud til branchen 
om de positive effekter, der er ved at integrere 
arbejdsmiljø i alle arbejdsprocesser.

Tømrer og snedker 
virksomhed

•  Dansk Byggeri og 3F formidler forebyggelsespak-
ker mod ulykker, korrekt brug af hjælpemidler, 
værktøjer til styring af arbejdsmiljø, samt handle-
planens øvrige budskaber i deres respektive fora.

•  Med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne for 
ulykker tilknyttes en proceskonsulent til en række 
små virksomheder for at gennemføre forebyggel-
sespakken.

•  Organisationerne afholder informationskampag-
ner om bl.a. nedstyrtningsfare ved tagarbejde.

Murerområdet

•  Dansk Byggeri og 3F formidler forebyggelsespakker mod ulykker, korrekt brug af hjælpemidler, 
værktøjer til styring af arbejdsmiljø, samt handleplanens øvrige budskaber i deres respektive fora.

•  Med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne for ulykker tilknyttes en proceskonsulent til en række 
små virksomheder for at gennemføre forebyggelsespakken 

•  En tidligere kommunikationskampagne fra organisationerne rettet mod gruppepres kaldet ’Sig fra 
– Sig stop’ genoplives af organisationerne.

•  Pjece og præsentation for Dansk Byggeris medlemmer med hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed 
under udbud, arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse.

VVSbranchen

•  Organisationerne hyrer konsulenter til at udar-
bejde arbejdsprocesbeskrivelser (APB) i samar-
bejde med 10 konkrete mindre virksomheder for 
efterfølgende at udbrede dem til branchen.

•  Organisationerne arrangerer en møderække på 
de tekniske skoler over for VVS-lærlinge og un-
dervisere, hvor der sættes fokus på arbejdsmiljø i 
forhold til den faglige uddannelse.

•  I forbindelse med møderækken på skolerne 
udstilles gode tekniske hjælpemidler.

•  Organisationerne vil iværksætte kampagne for 
valg af arbejdsmiljørepræsentanter i VVS-virk-
somheder.

•  Organisationernes fagblade vil samarbejde om 
artikler med arbejdsmiljøemner.

Steffen Moos fra Moos Byggeri har søgt – og fået – to 
forebyggelsespakker. Blandt andet pakken ’Tunge løft’.

Betjen afkorteren med højre hånd og hold træet med venstre - på venstre side af klingen

Pas på snitterne- når du bruger rundsav!

Sørg for at træet er understøttet, så det ikke hænger 

Sørg for at saven er beskyttet med skærm og sug - og brug fremføringspind når du nærmer dig klingen
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Træsektionen i Dansk Byggeri og 3F Byggegruppe har 
udarbejdet en plakat, der viser korrekt brug af rundsave. 
Plakaten skal være med til at mindske antallet af ulyk
ker, der sker ved arbejdet med skærende værktøjer.
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Det var superfedt 
                  at vinde

Hvordan oplevede du pris
overrækkelsen?
Både HHM og NCC havde ikke blot  
ledende medarbejdere med til pris 
overrækkelsen. De håndværkere, der 
dagligt mærker arbejdsmiljøarbejdets 
konsekvenser, var også med,  og dem har  
”Under Hjelmene” talt med.

Hvilke tanker gik gennem dit hoved, 
da HHM blev råbt op som vinder?
Tomas Lodberg, der er tømrer i HHM 
svarer: ”Jeg var ikke overrasket, selvføl
gelig skulle vi vinde – nej spøg til side, jeg 
syntes, det var super fedt at vinde prisen. 
Personligt har det arbejde, jeg har del
taget i, mest drejet sig om ergonomi, så 
kategorien ”Psykisk arbejdsmiljø” kom 
måske lidt bag på mig.”

”I HHM arbejder vi stadig på at 

forbedre det psykiske arbejdsmiljø 
med bl.a. møder for håndværkerne om 
HHM’s værdier – jeg synes, det er godt, 
vi ikke hviler på laurbærrene.”

Hvilke tanker gik gennem dit hoved, 
da NCC blev råbt op som vinder?
Bo Søndergaard, der er beton’er og 
arbejdsmiljørepræsentant i NCC sva
rer: ”Jeg synes, det er en stor cadeau til 
det arbejdsmiljøarbejde, der bliver gjort 
i NCC, og det giver en ekstra opmærk
somhed på indsatsen.”

Bo fortæller også, at han for tiden 
går på NCC’s plads ”Carlsbergbyen”, 
hvor han er arbejdsmiljørepræsentant 
for 3 sjak. Det er en stor plads med 
mange kringelkroge. ”I fredags havde 
vi besøg af Arbejdstilsynet i 2½ time. 
Det var et godt besøg, hvor der ikke var 

noget at komme efter. Det synes jeg vi
ser, at vi i NCC fortjente den arbejds
miljøpris.”

Solid opbakning fra bygge- og  
anlægsbranchen
Der var mange deltagere fra bygge 
og anlægsbranchen med til prisudde
lingen, og de gav en helt utrolig op
bakning til deres kollegaer i HHM og 
NCC.

”Det er så fedt, at vi kan finde ud af at 
bakke hinanden op inden for branchen”, 
lyder det fra Pia Enemærke Becker, 
der er arbejdsmiljøchef i HHM.

Indstillingsfristen til Arbejdsmiljø
prisen 2014 udløber 19. september. Se 
mere på www.arbejdsmiljoeprisen.dk

AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Halvdelen af arbejdsmiljøpriserne  
2013 gik til byggeriet 
Arbejdsmiljøprisen 2013 – en stor dag for byggeriet, hvor HHM og 
NCC løb med priserne inden for emnerne: Psykisk arbejdsmiljø og 
Arbejds miljø som strategisk element.

Alle vindere af Arbejdsmiljøprisen 2013. – Til højre ses de glade vindere fra HHM og NCC.

Chefen betaler for en omgang 
massage

I de seneste måneder har flere med
arbejdere på betonelementfabriken 
Contiga Tinglev prøvet at gå til mas
sage i arbejdstiden. 

”Massøren kan bookes på nettet, 
man kan ringe og bestille tid, eller 
arbejdsgiveren vælger at hente nogen 
ind i huset og tilbyde massage i ar
bejdstiden,” fortæller Michael på 39, 
som er produktionsmedarbejder i ele
mentproduktionen. Han er meget glad 
for ordningen

”Jeg havde det rigtigt godt efter be
handlingen. Musklerne blev varme, og 
det lindrede smerterne i skuldrene og 
ryggen. Det var også en let adgang til 
behandling, da jeg kun skulle møde op 
til bestilt tid. Det kostede mig ikke en 
krone, og jeg føler, at jeg får en bedre 
hverdag ved at bruge ordningen.”

AF FINN HOPPMANN

Med mange tunge løft i hverdagen er tilbud om massage en 
kærkommen mulighed for mange bygningsarbejdere.

Ordningen  
omfatter:
  Kiropraktik, fysioterapi, zone

terapi og massage
Hvis du har pådraget dig en skade 
eller er overanstrengt. 

  Rådgivning hele døgnet ved 
psykiske problemer:

Fx i forbindelse med stress, mobning 
eller ved en arbejdsulykke. 

  Døgnåbent for anonym rådgiv
ning ved misbrug.

Få rådgivning om alkohol, medicin 
eller stofmisbrug.

  Rådgivning om det offentlige 
sundhedssystem:

Om regler og muligheder i det offent
lige sundhedssystem.

Brug din  
sundhedsordning 
Vidste du, at du som håndvær
ker gennem din overenskomst 
har en sundhedsordning i fx Pen
sionDanmark? Og bruger du den 
overhovedet?

Behandling
Sundhedsordningen giver adgang 
til behandling, hvis du har fysiske 
problemer på grund af arbejdet. 
På den måde kan sundhedsord
ningen være med til at forebygge, 
at mindre skavanker ender som 
alvorlige lidelser.

Har du brug for telefonisk råd
givning, så ring til PensionDan
mark på 70100806 eller læs mere 
på www.pension.dk/sundhed

Telefonisk rådgivning
Du har via ordningen adgang til 
telefonisk sundhedsrådgivning og 
kan frit, døgnet rundt, benytte 
dig af telefonisk psykologhjælp 
og misbrugsrådgivning.
 

AF SUSANNE NEJST LØRUP
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Skægstubbe hindrer dit  
       åndedrætsværn i at slutte tæt

Husk, at mester skal instruere dig, inden arbejdet går i gang. Han kan hjælpe dig med at vælge den 
rigtige filtertype, og måske finder I ud af, at der skal mere end en mand på opgaven, fordi der er 
begrænsninger i arbejdstiden.

Dit åndedrætsværn er personligt. Hvordan du opbevarer, renser, vedligeholder, reparerer og des
inficerer det fremgår af brugsanvisningen. God hygiejne er vigtig – åndedrætsværn skal desinficeres 
hos f.eks. leverandøren, hvis og inden det overdrages til en anden person.

Husk også – stå tidligt op, så du kan nå at barbere dig, inden du tager på arbejde. Et ansigt med 
daggamle skægstubbe hindrer dit åndedrætsværn i at slutte tæt.

PIA ENEMÆRKE BECKER

Skiltning og brug
Der skal skiltes på pladsen, hvis der er påbud om brug af åndedrætsværn, og denne skiltning skal 
naturligvis respekteres. 

Brug åndedrætsværnet fra arbejdsopgavens start, ellers forringes beskyttelsesfaktoren væsentligt.

Åndedrætsværn – 
hvad skal jeg bruge?

Alt for ofte monteres de store 
plader manuelt uden brug af 
tekniske hjælpemidler. Det er 
nemlig besværligt at ændre va
ner – også selv om der er tale 
om dårlige vaner.

Når man skal anvende tek
niske hjælpemidler til opsæt
ning af gipsplader og andre 
store plader, stiller det krav 
til forberedelsen af arbejdet, 
adgangsveje, gulvets rydde
lighed osv. Desuden er det 
ofte en god ide at ændre for
delingen af opgaverne i sjak
ket for at arbejdet kan blive 
effektivt.

For at fremme anvendelsen 
af arbejdsmiljømæssigt hen
sigtsmæssige metoder ved op
sætning af gipsplader og andre 
store plader, er der nu udviklet 
et nyt undervisningsmateriale, 
som kan anvendes både på  
erhvervsskolerne og hjemme i 
virksomhederne.

På plads med 
de store plader

Undervisningsmaterialet be
står af nogle korte videofilm, 
der fortæller om ergonomiske 
hensyn og anvendelse af tekni
ske hjælpemidler i forbindelse 
med løft af store plader, fx 
gipsplader. Undervisningsma
terialet er udviklet med hen
blik på både et helt nyt etdags 
AMUkursus: ”Håndtering af 
store plader – undgå tunge 
løft” (AMUkursus 47880) og 
som elementer i andre uddan
nelser. Desuden kan videoerne 
og/eller undervisningsmateria 
let sagtens anvendes som led i 
virksomhedernes egen instruk 
tion af medarbejdere om kor
rekt opsætning af gipsplader 
og andre store plader.

Hele materialet findes på 
www.materialeplatformen.dk, 
hvis man skriver ’håndtering 
af store plader’ i søgefeltet.

AF ANDERS KABEL

Korrekt opsætning af gipsplader og andre  
store plader er stadig et stort problem på 
byggepladserne. Nu kan du se film og lære  
de rette metoder.

Du skal bruge det rette filter og den rette masketype til arbejds
opgaven – og din mester skal instruere dig inden opgavens start.

Masketype Luftkvaliteten og arbejdstiden

”Engangsfilter”
Filtrerende  
ansigtsmaske

Mindre koncentrationer af støv  
og aerosoler  
(faste og væskeformige partikler)

Kortvarigt arbejde, dog maksimal 
arbejdstid på 3 timer/døgn

Kasseres hver gang du tager den af

Filtrerende halvmaske
med udskiftelige filtre

Ved koncentrationer med en 
volumenprocent på op til 0,1  
(let synligt støv)  
maksimal arbejdstid 3 timer/døgn

Filtrerende helmaske
med udskiftelige filtre

Ved koncentrationer med en 
volumenprocent på op til 0,5  
(meget synligt støv)  
maksimal arbejdstid 3 timer/døgn

Filtrerende ånde-
drætsværn med  
turboenhed

Når arbejde med åndedrætsværn 
strækker sig over 3 timer, og der 
i øvrigt må anvendes filtrerende 
åndedrætsværn (tilstrækkeligt med 
ilt).

Arbejder du med asbest, farlige 
stoffer, nedrivning eller andet hårdt 
fysisk arbejde, er der en begrænsning 
på arbejdstiden på 6 timer/døgn

Luftforsynet  
åndedrætsværn

Der er iltmangel (under 17 volu
menprocent)

Forurening er høj eller ukendt.

Arbejdet strækker sig over mere end 
3 timer.

Der findes ikke egnede filtre.

Brugeren har skæg eller en speciel 
ansigtsform.

Turboenhed kan ikke anvendes.

Tekniske hjælpe
midler på bygge
pladsen

Ergonomi og  
pladeløft

Du kan se de forskellige videoklip om 
pladeløft, hvis du scanner koderne:



SIDE 13 Under Hjelmene nr. 1/2014

       Det gør skideondt over det 
hele, og det bløder ad H til

Det var en tirsdag i oktober, og Esben 
var sammen med vennen Dennis lige 
startet på deres nye arbejdsplads. Es
ben havde været der i en uge – det var 
Dennis´ anden arbejdsdag. De to ven
ner skulle hejse noget tømmer op på 
nogle stålspær i 3. sals højde.

De var de to eneste fra firmaet på 
pladsen den dag og havde fået besked 
på at hejse tømmeret op med liften. 
Forinden havde de fået de rette in
strukser i at bruge liften. At liften ikke 
var den rette maskine til jobbet, men 
at der burde bruges en kran, var de to 
unge mænd dog ikke klar over.

“Det var noget tungt lort,” husker 
Esben. Lige da de skulle have det sid
ste tømmer op, gik noget helt galt.

Faldt 12 meter ned
”Pludselig vippede den og skred li
gesom ned ad tagsiden. Jeg stod og 
lænede mig op ad rælingen i kurven, 
jeg kunne se, hvordan den kom mod 
mig, men kunne ikke gøre noget. Dér 
gik det stærkt,” fortæller Esben, der 
sekundet efter fik den 7 meter lange 
træbjælke dunket ind i brystet. 

Dennis stod ved hans side og nåede 
lige at få fat i kammeratens livrem, da 
Esben var på vej ud over liftkurven.

”Jeg holdt ham i måske et par se
kunder, jeg råbte og skreg og prøvede 
at få den skide kurv kørt ned. Men så 
kunne jeg ikke holde fast længere,” 
fortæller Dennis.

Esben havde ingen faldsikring på.
”Jeg røg ud over, og faldt 12 meter 

ned på et betondæk, bum”.
Det næste, Esben husker, er at han 

ligger på jorden, og Dennis sidder og 
holder hans hoved.

”Det gør skideondt over det hele, og 
det bløder ad H til fra et snitsår ved 
mit øje”.

Dennis husker godt blodet:
”Da jeg tager hans hjelm af, er der 

blod over det hele, og jeg panikker og 
smider hjelmen væk.”

Det er Dennis, der er den mest ry
stede af de to, husker Esben:

”Dennis ser helt chokeret ud, og 
mens jeg ligger der, prøver jeg at for
tælle en eller anden dum joke for at 
berolige ham, men det preller af,” siger 
Esben, der hurtigt bliver hentet med 

helikopter og fløjet til traumeafdelin
gen på hospitalet.

Alt gik i stå
Tilbage på byggepladsen stod Dennis. 
Hans ven var lige faldet 12 meter ned, 
han anede intet om hans tilstand, og 
han var den, der skulle tale med politi 
og arbejdstilsyn, da de dukkede op.

”Den ene fra Arbejdstilsynet sagde 
så til mig: ”Han er død. Det der fald 
kan man ikke overleve”. Der gik det 
hele helt i stå for mig,” husker Den
nis, der også havde den tunge opgave 
at skulle ringe til Esbens forældre og 
fortælle om ulykken.

”Jeg var nok i chok, for jeg kan ikke 
huske andet end brudstykker, men 
åbenbart har jeg fået det fortalt til 
hans mor på en pæn måde, for hun har 
senere takket mig”.

Den første uge på hospitalet husker 
Esben næsten intet. Han var faldet 
usandsynligt heldigt og ”slap” med en 
knust hofte og et knust lårben. Hans 
lidelser har mest været fysiske.

”Det er svært at gå fra at være ver
densmand den ene dag,til ikke engang 
at kunne rejse sig op og bare skulle 
side og vente på, at ens mor kommer 
og gør rent for en. Det var virkelig 
hårdt,” fortæller Esben og understre
ger i samme åndedræt:

”Men det har faktisk været hårdere 
for Dennis”.

Hvis bare ...
Følelsen af ikke at kunne hjælpe sin 
ven, ikke at vide, om han var død eller 
levende og i det hele taget være helt 
magtesløs, var en barsk omgang for 
Dennis. Hans lidelser er psykiske.

”Jeg lider af søvnbesvær. Jeg får hele 
tiden mareridt, hvor jeg ser Esben fal
de ud igen og igen. Hvis jeg nu bare 
lige havde kunnet holde fast i ham. 
Det er hårdt”. Desuden har Dennis 
meget svært ved at huske, og han var 
sygemeldt to uger efter ulykken.

”Det, der har hjulpet mest, har væ
ret at tale med Esben. Vi har været 
makkere i fem år, så vi kender hinan
den og kan tale om alt. Det har hjulpet 
meget”.

De to venner har gennem deres for
skellige sygdomsforløb ofte ringet og 
drukket en kop telefonisk aftenkaffe 
sammen og talt om tingene.

”Vi er begge blevet klogere. Bevidst
heden om, at man lige går hjemmefra 
om morgenen og lader opvasken stå, 
fordi man har travlt – og så kan der gå 
to måneder, før man kommer hjem til 
den opvask igen, hvis man er uforsigtig 
eller bruger forkert udstyr. Vi er blevet 
bevidste om, at livet skal man passe 
på,” slutter Esben, der har fået bevilli
get et genoptræningsophold på en kli
nik i Spanien og håber at komme ind 
på bygningskonstruktøruddannelsen 
til sommer, så han kan få en mindre 
fysisk belastende karriere fremover.

AF LUISE FALHOF 

”Jeg kunne ikke holde 
min makker længere”
Forkert udstyr, en glemt faldsikring og et meget 
tungt stykke træ vendte pludselig op og ned på 
livet for to venner.

Det nederste af lårbensknoglen har også 
fået skruer for at holde knoglen sammen.

Esben fik knust knogler både i lårben og  
bækken, da han ramte betondækket.

Nu får arbejdsmiljøet et løft:

Møder med råd og inspiration 
– over hele landet
I løbet af efteråret 2014 afholder BAR 
Bygge & Anlæg en række informati
onsmøder om Arbejdstilsynets skær
pede indsats over for bygge og an
lægsvirksomheder. Møderne vil være 
spækket med gode råd om, hvordan I 
kan få styr på arbejdsmiljøet – inden 
Arbejdstilsynet kommer på besøg.

BAR BA kommer hele landet rundt 
med møderækken: Aabenrå, Aalborg, 
Esbjerg, Glostrup, Herning, Hillerød, 
Hjørring, Kolding, Nykøbing, Odense, 
Roskilde, Rønne, Slagelse, Thisted og 
Aarhus. 

Informationsmøderne kommer pri
mært til at handle om arbejdsmiljøet i 
de mindre bygge og anlægsvirksom
heder, og det er der også en rigtig god 
grund til: Omkring halvdelen af de 
alvorlige ulykker, der anmeldes i byg
ge og anlægsbranchen sker i virksom
heder med 119 ansatte, og risikoen 
for at komme til skade er statistisk set 
væsentlig højere i virksomheder med 
14 ansatte end i alle øvrige bygge og 
anlægsvirksomheder.

Du kan følge med i, hvornår der er 
et informationsmøde i nærheden af je
res virksomhed på BAR BAs hjemme
side: www.barba.dk

Du kan også læse mere om informa
tionsmøderne ved at scanne den ene  

af QRkoderne. Den anden kan du 
scanne, hvis du vil modtage BAR BAs 
nyhedsbrev. Her vil der nemlig også 
komme mere information om infor
mationsmøderne.

AF MORTEN BICHEL

Scan koden for 
at læse mere om 
informations
møderne

Scan koden, 
hvis du vil have 
tilsendt BAR BAs 
nyhedsbrev

Informationsmøder om arbejdsmiljø for små bygge- og 
anlægsvirksomheder !!

Aabenrå, Aalborg, Esbjerg, Glostrup, Herning, Hillerød, Hjørring, Kolding, Nykøbing F, Odense, Roskilde, Rønne, Slagelse, Thisted og Århus. 
!!!!
!
!!

Har du også fået brev om besøg af 
Arbejdstilsynet? 

Er du i tvivl om din virksomhed lever op til 
arbejdsmiljøkravene? Vil du gerne sikre dine medarbejdere noget 

bedre? 
Er du interesseret i andre virksomheders 
erfaringer? 

Vil du høre om mulighederne for økonomisk 
tilskud og andre former for hjælp til 
arbejdsmiljøarbejdet? Vil du kigge på/have demonstration af tekniske 

hjælpemidler? 

Vær med til at knække ulykkeskurven  
Læs mere og tilmeld dig på www.bar-ba.dk

Tal om sikkerhed og tjen flere penge
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Som lærling har du to arbejdspladser, skolen og bygge
pladserne, men hvordan med arbejdsmiljøet? – er det 
også to forskellige verdener?

én lærer er rigtig striks, og det er godt. 
Murerlærlingene har en lidt anden op
levelse, der er faktisk kun én lærer, der 
tager det seriøst. De vil gerne have, at 
lærerne stiller krav, og at de også på 
skolen får at vide, hvad de må og ikke 
må.

I virksomheden HHM har alle lige 
været på to dages arbejdsmiljøkursus. 
Det var rigtig godt og man lærte me
get om sikkerhed på byggepladsen og 
om at sige fra og tænke sig om. Netop 
dette har to af lærlingene faktisk lige 
brugt, da de blev bedt om at skifte 
nogle tagplader en dag, hvor pladser
ne var lukkede pga. snestorm. I stedet 
for at kravle rundt på taget i snestorm, 

Hos HHM i Hillerød var der lærlin
gemøde den 20. februar 2014. Til 
lærlingemødet inviteres alle HHM’s 
lærlinge efter fyraften. De mødes med 
hinanden og deres ”lærlingemor og 
far”. Der bliver udvekslet erfaringer  
om byggepladser, opgaver, skolen, hvem  
der snart er udlært samt givet informa
tion om, hvilke forventninger HHM 
har til dem. 

På lærlingemødet blev lærlingene 
spurgt om, hvordan de oplevede, at 
der blev arbejdet med arbejdsmiljø på 
skolen. ”Er det en anden verden end 
på byggepladsen?”. 

Tømrerlærlingene synes skolen er 
skarpe på det med arbejdsmiljø – især 

Er det en anden verden  
       end på byggepladsen?

Sikkerhed – på skolen og på 
byggepladsen

Lærlingemøde i HHM – folk mødes på kontoret 
og slutter med bowling.

Teknisk skole har ikke altid nok fokus på sikkerhed,  
mener en lærling, der derimod er glad for sin lærevirk
somheds fokus på arbejdsmiljø.

Lærlingen Oliver mener, at både skolen og den virksom
hed, han er i lære hos, har godt med fokus på sikkerhed i 
hverdagen.

det spiller ind, at hans nuværende læ
rersvend også er lærlingeansvarlig. 

”Så fylder sikkerheden nok lidt 
mere end ellers,” mener han.

Selv om Andreas er ung og stærk, er 
det vigtigt at tænke på ikke at nedslide 
kroppen.

På skolen har man ikke talt om ar
bejdsstillinger, og hvordan man skal 
håndtere sække med mørtel og andre 
tunge emner – i hvert fald ikke så vidt 
Andreas husker.

På den nuværende plads har de 
talt om, hvilke arbejdsstillinger der er 
bedst når man skal mure fliser og have 
flyttet materialerne hen til badeværel
serne.

AF LARS KJØLLERBLOCK   
OG ABELONE LIND ANDERSEN

2013. Han har været på grundforløb 
allerede for 2½ år siden. Dog kunne 
han ikke finde en læreplads og har der
for gået som arbejdsdreng, indtil han 
fik en praktikplads hos Øens sidste år. 
I efteråret 2013 var Oliver på Hoved
forløb 1.  Selve murerfaget får Oliver 
oplæring i på sin nuværende plads, 
hvor han har været et par måneder – 
her har Oliver været med til at lægge 
tegl, som man kan se på billedet. Hen 
over vinteren har Oliver også været 
med til  opmuring af vægge.

AF LARS KJØLLERBLOCK   
OG  ABELONE LIND ANDERSEN

Andreas er lærling i Øens Murerfirma, 
og han fortæller om sine erfaringer 
med sikkerhed i lærefirmaet og på tek
nisk skole. Andreas startede som mu
rerlærling i april 2013. Inden da har 
Andreas været på skolepraktik.

I det forløbne års tid har Andre
as været på skolens grundforløb og 
på første hovedforløb. I lærefirmaet 
arbejder Andreas i øjeblikket på en 
renovering af 400 badeværelser sam
men med 12 svende og en arbejds
mand. 

Andreas forholder sig løbende til 
sikkerhed både i firmaet, hvor han står 
i lære, og på Teknisk skole.

”På grundforløbet har jeg hørt læ
rerne sige, at lærlingene bliver sendt 
hjem, hvis de ikke går med sikkerheds
sko. Men det bliver ved snakken, og 
der var andre lærlinge på holdet, som 
ikke brugte sikkerhedsko i skoleforlø
bet,” fortæller Andreas.

På første hovedforløb har lærerne 
gennemgået en APV og holdet har 
talt om vigtigheden af, at udfylde den 
sammen.

I lærefirmaet er sikkerheden med 
i dagligdagen. Andreas tror dog også, 

Både Olivers skoleforløb og hans tid 
i lærefirmaet har været med fokus i 
dagligdagen på sikkerheden. På skolen 
har han arbejdet aktivt med eget ar
bejdsmiljø på hovedforløb 1, hvor hele 
holdet har kortlagt hvilke belastninger, 
de bliver udsat for som murerlærlinge. 
De udfyldte simpelthen spørgeske
maer om  sikkerheden på deres skole. 
Ulykkesrisikoen ved at arbejde i høj
den fik de for eksempel talt om ved 
at se på videoer fra Thailand, hvor der 
bygges med bambusstilladser.

I Olivers tid som arbejdsdreng hos 
en lille mester skulle han ud og fræse 
fuger og spurgte efter nogle sikker
hedsbriller. 

”Det synes mester var helt unød
vendigt, mester gik i gang med samme 
arbejde og fik kort efter noget i øjet,” 
husker Oliver.

I sit nuværende lærefirma synes 
Oliver at de nødvendige sikkerheds
ting altid er til stede, og på pladserne 
er der også øjenskyl tilgængelig. Hvis 
Oliver synes, at der mangler et par nye 
knæpuder, kan han bare bede om at få 
det udleveret uden videre vrøvl.

Oliver har været i lære siden august 

Sikkerheden kan 
halte på skolen

Sikkerhed på skole 
og i firma

aftalte vi med vores arbejdsmiljøchef, 
at vi skulle bruge tiden, mens det var 
dårligt vejr, på at forberede arbejdet 
og så skifte pladerne, når vejret blev 
bedre.

Lærlingemødet afsluttes med fælles 
spisning og bowling – og de hygger sig, 
mens de prøver at vælte flere kegler 
end ”mor og far”.

AF PIA ENEMÆRKE BECKER
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Under Hjelmene har mødt Simon & Christian – to 
BMTlærlinge, der her fortæller om forskellen på sikker
hedskultur på skolen og i virkelighedens verden.

slags arbejde kan godt fylde meget i 
virkelighedens verden, og så slider det 
på kroppen. Han er godt tilfreds med 
at være startet på BMT uddannelsen, 
men han kunne godt tænke sig, at in
struktionen på skolen var bedre i nogle 
sammenhænge.

Christian Albertsen er også BMT  
lærling, og han har også tidligere arbej 
det i et tømmerfirma. ”Meget af det, 
vi lærer på skolen, har ikke så meget 
at gøre med virkelighedens verden. I 
et firma er det lige på og hårdt, mester 
bestemmer,” understreger han.

Christian arbejdede på et byggeri i 
Slagelse, hvor de skulle bære 180 tun

Simon Beicker er byggemontagelær
ling (BMT) på Selandia i Slagelse, hvor 
han startede i august 2013. Før skolen 
arbejdede han som tømrerlærling hos 
et lokalt firma. Simon oplever, at der 
er mere fokus på sikkerhed på skolen, 
hvor man blandt andet skal løfte på 
den rigtige måde. Han fortæller om et 
eksempel fra virkelighedens verden, 
hvor de skulle løfte nogle fibergips
plader: ”Først efter at vi havde båret 
flere af pladerne, kom mester og viste 
os en mere hensigtsmæssig måde at 
løfte på.”

Simon synes, det er vigtigt at gøre 
tingene på den rigtige måde, for den 

    Rig mulighed for  
at afprøve viden

Sikkerhed 
starter på  
skolen

Under Hjelmene har mødt Anders & Anders – to midt
jyske tømrerlærlinge. 
De to lærlinge Anders og Anders fra 
Midtjylland er lige nu tæt på at af
slutte deres sidste skoleforløb på Her
ningsholm Erhvervsskole. De er ansat 
i hver sit mindre tømrerfirma med 
trefire ansatte, og de giver begge ud
tryk for, at det er en fordel at være an
sat i et mindre firma med tæt kontakt 
til mester.

De mener begge, at man lærer for
skellige aspekter af sikkerhed, hvad en
ten man er på skole eller ude i firmaet.

For teoretisk
”Det med regler, og hvad arbejdsmil
jøloven siger, er noget, vi lærer på 
skolen: De faglærere, der står for ar
bejdsmiljøundervisningen, kommer 
ind på rigtigt mange emner, men det 
kan måske godt gå hen og blive lidt 
for teoretisk – vi afprøver f.eks. ikke 
vinduesløftere og andre lign. tekniske 
hjælpemidler på skolen. Der kunne 
godt være en bedre kobling mellem 
teori og praksis på arbejdsmiljø områ
det,” mener Anders O.

Anders K. er enig og gør desuden 
opmærksom på, at de jo faktisk på 

Viden er en mangelvare

ge træplader op til første og anden sal 
uden tekniske hjælpemidler. Da plader
ne var båret op, fandt man ud af, at pla
derne var for store, og Christian bar så 
pladerne ned igen til et værksted, hvor 
de blev forkortet og derefter båret op 
igen. På samme byggeri skulle de ansat
te bære over 100 kg tunge vinduer ind. 

Arbejdstilsynet besøgte pladsen og 
gav påbud om, at der skulle bruges 

tekniske hjælpemidler til transport af 
tunge materialer. De tekniske hjæl
pemidler blev anskaffet, men da Ar
bejdstilsynet havde forladt pladsen, 
blev kranen sendt bort, og de ansatte 
udførte igen arbejdet manuelt. 

Sådan noget oplever Christian hel
digvis ikke på skolen.

AF NIELS ERIK DANIELSEN

skolen har bygget rulle og  bukkestil
lads og fået et bevis på det. Han ud
trykker samtidig et stort ønske om, at 
man får sig et teleskoplæssercertifikat 
i læretiden. For som han og Anders O. 
fortæller: ”Det er jo tit os lærlinge, der 
kører med maskinerne.”

Leverandører på besøg
De giver begge udtryk for, at de oplever 
en god dialog med deres mester i det 
daglige arbejde, at der bliver lyttet til 
dem, og at det også er ok at komme med 
gode forslag om f.eks. brug af tekniske 
hjælpemidler. Men også her mangler 
de lidt mere viden om, hvad der findes 
af udstyr: ”Måske kunne man invitere 
leverandører ind på skolen, så de kunne 
demonstrere nogle smarte løsninger,” 
foreslår de. ”Det burde nok kunne lade 
sig gøre på et af skoleforløbene. Ude 
hos mester er der jo ikke altid tid og råd 
til at afprøve forskelligt udstyr.”

”Hjemme hos mester har vi til gen
gæld rig mulighed for at afprøve vores 
nyerhvervede arbejdsmiljøviden i for
bindelse med f.eks. facade og tagarbej
de,” fortæller de to lærlinge. 

”Her bliver den teoretiske viden 
meget hurtig omsat til, hvordan vi kan 
udføre et stykke sikkert arbejde i høj
den.”

Her lytter de også begge til mesters 
og tømrersvendenes forklaring om, 
hvordan man skal løse opgaverne – det 
er god sidemandsoplæring, mener de 
to lærlinge.

Andre emner i fokus
De giver begge udtryk for, at det mest 
er på grundforløb og 3. hovedfor
løb, at de lærer noget om de forskel 
lige emner indenfor arbejdsmiljø, via 

arbejdsmiljølærerne og nogle gange 
kommer Arbejdstilsynet eller Byggeri
ets Arbejdsmiljøbus på besøg. I nogle 
perioder er der ikke specielt meget fo
kus på arbejdsmiljø, og så bliver det jo 
let andre emner der er fokus på.

Anders O. og Anders K. slutter 
begge af med, at de har været meget 
tilfredse med at være ansat hos en 
”mindre” tømrermester, hvor man har 
tæt kontakt til mester, og hvor man ret 
hurtigt får lov til at få ansvar for nogle 
arbejdsopgaver.

AF GUNNAR FUGLSANG CHRISTENSEN



Dengang arbejdede man i det tøj, man nu gik og  
stod i, og sikkerheden blev ikke taget så højtideligt  
som i dag. Afskærmning af arbejdsstedet for 3. mand  
var heller ikke i fokus, som man kan se af den vel
klædte tilskuer med barn.

Kabelarbejde i slutningen af 1920’erne. Højspæn
dingskabel, der skal gå fra H.C. Ørstedsværket til 
transformerstationen ”Ørnegård” i Gentofte, nedlæg
ges i Peblingesøen i København af medarbejdere fra 
Petri & Haugsted.

De gode gamle dage
Der blev dog tænkt ”arbejdsmiljø”, da det nok var 

betydelig mindre belastende at lægge kablet ned i 
søen end grave hele vejen udenom.

Billedet er fra Petri & Haug steds 75 års jubilæums
bog.
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Projekterne hernede er  
    generelt lidt større

Dansk ingeniør i ørkensandet
AF MORTEN BICHEL

Sikkerhedsinstruktion af nye medarbejdere på 
Midfield Terminal Project.

’Kinesiske tårne’ understøtter en af termi
nalens store buer, mens den opføres.

Daniel ved et af byggepladsens utallige sikkerhedsskilte.

Arbejdsmænd igang mens temperaturen 
kravler op over 40 grader.

❞ Projekterne hernede er  

generelt lidt større og mere omfangsrige –  

og, hvis man kan bære byrden, får man også 

hurtigt større ansvar og en lidt større rolle, end 

man ville få i Danmark. ❞
Daniel Justesen

S I K K E R H E D fra en anden vinkel•  •  •  •

The Abu Dhabi Midfield  
Terminal Project
… er en enorm lufthavnsbygning, der skyder op i 
ørkensandet lige uden for Abu Dhabi. Hovedtermi-
nalen vil let kunne rumme mere end tre fordbold-
baner, når den er færdig. Det højeste punkt er 52 
meter, og den største bærende bue i tagkonstruk-
tionen har en fri spændvidde på 180 meter.  
I alt vil der blive brugt mere end 50 millioner 
mandetimer på projektet – og mere end 25.000 
mand vil have daglig gang på byggepladsen. Mid-
field Terminalen vil desuden have verdens største 
system til håndtering af bagage, som leveres af 
danske Crisplant. Terminalen vil stå færdig i 2017, 
hvor den tages i brug for passagerer og trafik  
d. 17 juli. (17.07.17)

Sikkerheden på byggepladsen
… tages alvorligt – og den møder os med det sam-
me, vi står i den store skurby, som fungerer som 
sluse for alle de, der skal ind og ud af byggeplad-
sen: Hvis vi kun skal befinde os på jorden og på 
terminalens særligt sikrede tagområde, kan vi ’nø-
jes’ med en halv times sikkerhedsbriefing – såfremt 
vi følges med én fra sikkerhedsdivisionen. Skal vi 
være længere tid på byggepladsen – eller op på et 
stillads, så hedder det en timelang instruktion og et 
sundhedstjek. På vej ind igennem skurbyen støder 
vi hele tiden på skilte, der instruerer om adgangs-
veje, sikkerhedsprocedurer og forskellige anvis-
ninger omkring arbejdsmiljø. Alt sammen på både 
engelsk, arabisk og urdu. Samtidig er flere hold 
medarbejdere i gang med sikkerhedsinstruktioner 
inde i forskellige lukkede områder.

Daniel Justesen
… er dansk bygningsingeniør fra DTU. Han er 34 
år, og er færdiguddannet i 2006 med speciale i 
konstruktioner. I forbindelse med specialet på stu-
diet besøgte han Dubai, hvor han fokuserede på 
højhusbyggeri. Det skaffede ham så gode kontak-
ter, at både han og speciale-makkeren fik job i De 
Forenede Arabiske Emirater lige efter studiet. Hos 
Robert Bird Group, hvor Daniel har arbejdet som 
rådgiver siden 2013, har han beskæftiget sig med 
udarbejdelse af koncepter og styring af projekter 
samt beregninger og dokumentation på en del af 
de mange spektakulære projekter, som virksomhe-
den beskæftiger sig med. Blandt andet har Daniel 
også fokus på kostruktionsprincipper og konstruk-
tionsrækkefølger, ting der i den grad også har 
betydning for arbejdsmiljøet på de store pladser.

Robert Bird Group
… er etableret i 1982. Det er et australsk-ejet 
selskab, der har specialiseret sig i ingeniørarbejde, 
der knytter sig til en lang række specialopgaver i 
forbindelse med opførelse og konstruktion af store 
og komplekse strukturer. Projekterne omfatter 
blandt andet: London 2012 Olympics Athletes Vil-
lage, Dubai International Airport, National Austra-
lian Bank Headquaters, Sydney Entertainment 
and Exhibition Precinct og Sheik Zayed University. 
Virksomheden har kontorer i Australien, England 
og De Forenede Arabiske Emirater.

❞ Vi er på nogle projekter  

inde og diskutere logistikken på pladsen.  

Vi skal sørge for, at man kan komme  

sikkert rundt med ting og materialer, så derfor 

nytter det ikke, at vi opfører en midlertidig 

konstruktion på pladsen, som står i vejen  

for den øvrige trafik. På en stor byggeplads  

kræver den slags stor omtanke, for at  

det kan fungere. ❞
Daniel Justesen

Et af byggepladsens utallige skilte.

❞ Vi er lidt tættere på byggepladsen  

– end man almindeligvis er som konsulent.  

Det er godt, men det er også tit lidt stressende,  

for vi kan jo ikke tillade os at holde dem tilbage  

på pladsen – derfor skal udfordringerne klares  

’her og nu’. Det betyder også, at det giver  

nogle lange arbejdsdage og nogle  

hårde deadlines. ❞
Daniel Justesen
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    Der blev opfundet en 
“Betonhenter”

– og IKKE, som i det foreliggende til
fælde, til en af flere entreprenører på 
byggepladsen.

Virksomheden undgår en stor bøde
Arbejdstilsynet har den 28. januar 2014 
meddelt Hansson & Knudsen samt 
Dansk Byggeri, at man ophæver den 
oprindelige ’Afgørelse uden påbud’. 
Sagen bliver derfor heller ikke videre
givet til politiet og derfor undgår virk
somheden et bødeforlæg.
 
En vigtig sejr om principper
Dansk Byggeri finder, at sagen er prin
cipielt vigtig, fordi den gør op med, at 
ansvaret for sikkerheden først og sidst 
ligger hos entreprenør/håndværker – i 
sager hvor det rettelig burde være byg
herren, der tog det strategiske, taktiske 
og koordinerende ansvar for sin byg
geplads.

AF ANNE MARGRETHE ANTTILA

af virksomheden over afgørelsen, som 
vedrørte en byggeplads på Fyn.

Det var ikke entreprenørens ansvar
Hovedpåstanden fra Dansk Byggeris 
side var, at afgørelsen skulle trækkes 
tilbage, fordi det i Dansk Byggeris øjne 
handlede om bygherrens pligt til at 
udforme, koordinere og gennemføre 
plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 
Altså – at Arbejdstilsynet burde have 
brugt bekendtgørelsen om Bygherrens 
pligter nr. 117 af februar 2013 og af
givet et påbud/afgørelse til bygherren 

Døde i byggeriet 

i Danmark 

2014

Den 27. marts 2014
Under et nedrivningsarbejde af 
et gammelt indkøbscenter døde 
en nedrivningsarbejder, da han 
fik et betonelement ned over sig. 

Der er sket adskillige ulykker, hvor 
førere af minidumpere eller motor
bører er kommet i klemme. Det har 
givet anledning til et påbud fra Ar
bejdstilsynet overfor producenter og 
importører, og efterfølgende har Bejco 
& Kramac Maskincompagni fremstil
let et sikkerhedskit til alle styrbare og  

Undgå at blive 
klemt

Hoffmann A/S’s byggesag i Farum 
medførte nedskæring og bortskaffelse 
af en stor mængde betonvægge. For at 
undgå nogen som helst form for ma
nuel håndtering af den nedskårne be
ton, blev der i et samarbejde mellem 
byggeledelsen og nedriver opfundet en 
”Betonhenter”. Den kan bedst beskri
ves som en forstærket gipsvogn. Inden 
det store betonstykke bliver skåret fri, 
gøres det fast til den oprejste Beton
henter, hvorefter det frigøres helt. Det 
kan nu køres ned i vandret position 
og på vognen transporteres enten til 
direkte tipning ned i container eller i 
terræn, hvor det løftes videre op i con
tainer med gaffeltruck.

Ved at tænke ergonomi og være 
kreativ på den gode måde,  undgik 
man helt nogen form for manuelle løft 
af de store betonstykker.

AF SUSANNE NEJST LØRUP

Undgik tunge løft 
ved opfindsomhed

Afgørelsen blev klaget
I december 2013 henvendte Hansson 
& Knudsen sig til Dansk Byggeri på bag
grund af arbejdsulykken. Virksomhe
den havde fået en ’afgørelse uden 
på bud’ med udsigt til bødeforlæg fra po 
litiet. Efter at have gennemgået sagsak
terne mente Dansk Byggeri – lige som 
medlemsvirksomheden – at afgørelsen 
var afgivet på et forkert grundlag, og 
at afgørelsen burde påklages med på
stand om ophævelse. 

Efter aftale med Hansson & Knud
sen klagede Dansk Byggeri på vegne 

Entreprenør fik påtale, men ansvaret  
for sikkerhed lå hos bygherre
På en byggeplads kom en person til skade ved et styrt ned i 
en støbt ’grav’ i et betongulv, hvor der havde stået en flaske
sorteringsmaskine og et transportbånd. Hullet var mangel
fuldt afdækket/afmærket. Arbejdstilsynet mente, at entre
prenør Hansson & Knudsen var ansvarlig for sikkerheden 
på pladsen, selv om den tilskadekomne var ansat i en anden 
virksomhed. Sagen blev heldigvis omgjort. 

manuelle dumpere, der imødekom
mer Arbejdstilsynets krav.

Den nye klemmesikring består af 
en bøjle i hele håndtagets bredde, så 
dumperen stopper, uanset hvordan en 
fører bliver klemt mod en forhindring.

AF MORTEN BICHEL



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

1. præmie: Et godt digital kamera til ca. 2000, kr.
2.10. præmie: Seje sikkerhedsbriller
11.30. præmie: Lodtrækning om fede Tshirts

Du kan vælge at:

• MMS’e dit svar til 29 60 66 71
• Maile til bra@danskbyggeri.dk
•  Sende dit svar til Under Hjelmene, Dansk Byggeri 

Nørre Voldgade 106, 1358 København K

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

1. Hvad er nudging? 1 Mad fra MC Donalds X En måde at påvirke 2  En frugt fra Sverige, der ligner

  
    mennesker på    en nød

2. Hvor mange meter tunnel borer Jan hver dag?
 1 18 m 

X 24 m 
2 12 m 3. Hvornår udkom bogen Kamppladser

 1 I starten af marts X 1. maj 
2 Sammen med Under Hjelmene

4. Hvor står det, at håndholdt elværktøj skal efterses 

 1 I arbejdsmiljøloven X I brugsanvisningen 2 I stærkstrøms bekendtgørelsen
5. I hvilken sø lagde Petri & Haugsted højspændingskabel i 1920’erne? 

 1 Arresø 
X  Peplingesøen 2  Det var ikke i en sø, det var i 

  
 

   Lille Vild mose

6. Hvem må efterse håndholdt elværktøj
 1 Jens Lyn 

X En elektriker 2 En instrueret person7. Hvor mange Arbejdsmiljøpriser tog byggeriet i 2013 

 1 1 
X 0 

2 28. Hvad er Daniel med til at bygge i Abu Dhabi?
 1 Et stadion 

X Et fuglebad 
2 En lufthavnsterminal

9. Hvad hedder beskæftigelsesministeren? 
 1 Annemette Frederiksen X Mette Frederiksen 2 Mette Didriksen10.  Sikkerhedskit til minidumpere  er det en frivillig ordning?

 1 Ja 
X Ja indtil 2018 2 Nej11.  Hvad er DeBatMan 1 En superhelt 

X En side i 
2 Julemandens hjælper

  
    Under Hjelmene12. Må man lægge gasflasker ned for at undgå, at de vælter?

 1 Nej 
X Ja 

2 Kun 11 kg. flasker
13. Hvad bruger man en Outlift til? 1 Ståltegl 

X Vindgips 
2 Ovenlysvinduer
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Her ser I en vinder
Tillykke til grundfagslærer Annemette Ottesen fra  
Københavns Tekniske Skole.

Hun er den heldige vinder af konkurrencen fra  
Under Hjelmene 2/2013.

“Tak for den flotte præmie”

Venlig hilsen  
Annemette Ottesen

TIP EN 13’ER

Reaktion fra en læser: Hej “Under Hjelmene”

Tak for et fint og interessant blad.

Det er holdt i en god og afslappet stil, som 
gør, at teksten ikke virker kedelig at læse.

Jeg ville nok ikke have nærlæst alle artikler 

så grundigt, hvis ikke man lige skulle ha’ 
tippet en 13’er, så det er en rigtig god idé.

Med venlig hilsen 

Flemming Visbech
Projektleder, Ingeniør
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De skal være mange år  
    på arbejdsmarkedet  
       endnu

Hans Erik og Morten har støvsuger, luft renser og personlige værnemidler som fast udstyr 
i firmabilen.

Mere fokus 
på støv

Flere af de ansatte hos KG Hansen & 
Sønner A/S  læste temaet i sidste num
mer af ”Under Hjelmene” og blev op
mærksomme på vigtigheden af at be
kæmpe det sundhedsskadelige støv. Og 
efter en årlig drøftelse og revision af 
murerafdelingens APV blev man eni
ge om at sætte ekstra fokus på støv og 
tunge løft.

Murersvendene Hans Erik Mols 
og Morten Jørgensen, begge 22 år, er 
ofte ude for støvende arbejdsopgaver 
i forbindelse med skæring og ned
brydning ved renoveringsarbejde i 
eksisterende bygninger – spjældarbej
de. Efter snakken på den årlige drøf
telse blev man enige om at optimere 

brug af sug på værktøjerne, støvsug
ning og, som noget nyt, at bruge en 
luftrenser i lokalet, hvor der arbejdes.  
”Vi havde aftalt med Byggeriets Ar
bejdsmiljøbus at afprøve en luftrenser, 
og den var simpelthen så god, at vi 
købte den, og den har været brugt flit
tigt siden,” fortæller murersvendene.

Både Hans Erik og Morten er helt 
klar over, at de skal være mange år 
på arbejdsmarkedet endnu, og de vil 
ikke acceptere at få ødelagt deres ån
dedrætsorganer på støv fra arbejdet.  
”Vi ryger jo heller ikke, så hvorfor øde
lægge vores lunger på støvet”. 

AF PETER ORBY

Inspireret af Under Hjelmenes tema om støv har  
KG Hansen & Sønner A/S sat spot på støvarbejdet.

Sko til  
tagdækkere
Det er en myte, at tagdækkere gerne 
må gå med gummisko, fordi gængse 
sikkerhedssko bliver for varme, når de 
arbejder med brænding af tagpap.

AT-vejledning D.5.6 fastslår bl.a.:
  at det er arbejdsgiverens pligt at 

sørge for værnefodtøj, der yder til
sigtet beskyttelse

  at sikkerhedssko skal bruges, hvor 
der er risiko for klemning, for fod
skade fra faldende genstande og for 
gløder eller strålevarme

  at i byggebranchen anvendes sik
kerhedssko dvs. sko med værnesål.

Der er sket rigtig meget med sikker
hedssko de seneste par år, og nye ma
terialer som Kevlar er kommet på 
markedet.

Som tagdækker har du nu mulighed 
for at få en sikkerhedssko, som anven

der Kevlar til værnesål, og som dermed 
ikke leder varmen på samme måde 
som stål/aluminium. Kevlar er et fiber 
materiale, som er 5 gange stærkere end 
stål.

Der er en del sikkerhedssko, som er 
udformet uden udvendig svang. De er 
yderst velegnede til tagarbejde, hvor 
der ikke anvendes stiger, men hvor 
man ønsker en flad sål, som fordeler 
personvægten jævnt og ikke efterlader 
fodspor i den nylagte og bløde tagpap.

Der er undtagelser for bestemmel
serne om sikkerhedssko, hvis man er 
uden for den risiko, der er beskrevet i 
ATvejledningen.

Tagdækkere kan kun fritages for 
brug af sikkerhedssko, hvis de kan på
vise (fx i en APV), at de ikke er udsat 
for de risici som står i ATvejledningen.

AF SUSANNE NEJST LØRUP

Set i Danmark


