
Orden eller kaos – på byggepladsen
Rod og uorden på byggepladserne er 
farligt for medarbejderne. Det giver 
risiko for alvorlige ulykker og dårligt 
arbejdsmiljø. Rod og uorden er sam
tidig med til at vanskeliggøre rengø

ring, og derfor påvirker det også både 
omgivelser og indeklima negativt. Den 
uordentlige byggeplads er heller ikke 
effektiv, og derfor går rodet ud over 
kvalitet, arbejdsglæde og økonomi. 

Stop op og spørg dig selv: Har vi en 
ordentlig byggeplads her?

I denne avis handler temaet om den 
ordentlige og velorganiserede bygge
plads. Byggepladsen med ordentlige 

Tag temaet ud 

og hæng det op 

i skurvognen!

Nr. 2/2014

17
BANG!!!

2
Containeren

Sikkerhed i en boks

4
DeBatMan

Kan du se en skid? Tivolis krudtmester

11
Gråt guld

52 år i samme firma

    

AVISEN 
ER 

GRATIS
Under Hjelmene er en gratis 

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

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

eller byggepladsen. 
Du skal blot bestille via  

Servicebutikken på  
www.danskbyggeri.dk  

eller ved at sende en mail til  
bra@danskbyggeri.dk, for at 

tilmelde dig abonnementslisten.

Nr. 2/2014

UNDER

HJELMENENr. 2/2015

Avisen om byggeriets arbejdsmiljø

UNDER

HJELMENE
Nr. 2/2015

Avisen om byggeriets arbejdsmiljø

adgangsveje, oversigtsplaner, skiltning, 
affaldshåndtering, rengøring og veltil
rettelagt logistik.

AF MORTEN 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 finansieret af Arbejdsmiljø- og Samarbejdsfonden. 
Har du forslag til næste nummer af Under Hjelmene, så 
send en mail til Morten Bichel på mb@kombic.dk.

Anne Margrethe Anttila Dansk Byggeri
Flemming Hansen 3F
Pia Enemærke Becker HHM A/S
Susanne Nejst Lørup Hoffmann A/S
Jacob Vestergaard Christensen Hoffmann A/S
Kenneth B. Barlev I. Anker Andersen A/S
Lars Kjøller-Block Øens Murerfirma A/S
Peter Kirkegaard Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Bjarke Hakmann 3F, Høje Taastrup

Morten Bichel Chefredaktør
Kirstine Green Redaktør
Mette Møller Nielsen  Ansvarshavende redaktør,  

Dansk Byggeri

Rosendahls a/s Layout og design
Sjællandske Medier A/S Tryk, 70g offset
Oplag 35.000

170 medarbejdere fejrede 500 dage uden 
arbejdsulykker på projekt Nordhavnsvej. 
Mærkedagen skyldes nøje planlægning, samarbejde og vilje.  
Københavns borgmester for Teknik og Miljø sagde, at Züblin har 
sat en helt ny standard for anlægsbyggerier, hvortil arbejdsmiljø
chefen for Dansk Byggeri kunne tilføje, at det aldrig er set før.  
Så fejres skulle det!

Züblin sætter  
ny standard for 
arbejdsmiljø

I forbindelse med byggeriet af det nye Institut for Byggeri og 
Anlæg på Aalborg Universitet har Jorton i samarbejde med en 
paramediciner udviklet en avanceret beredskabscontainer. 

Ud over det gængse førstehjælpsudstyr og forbindinger er den 
også udstyret med hjertestarter, ergonomisk båreudstyr, mobil
telefon med 112App, GPS og varme. Jorton mener, at den bør 
være standard på alle større byggepladser, og Under Hjelme
neredaktionen finder den oplagt anvendelig på de store bane 
og vejprojekter, som er i gang over hele landet. 

Det gode resultat blev fejret 
med cykeltur i Dyrehaven, 
rundvisning på Center for 

Bonus på Bakken
Nul påbud fra Arbejdstilsynet udløste en velfortjent bonus fra Køben
havns Kommune til Enemærke & Petersen på en af deres byggesager. 

Førstehjælpscontainer 
til byggepladser

    Det er aldrig  
  set før

Kø til hotdogs, bøfsandwich og is.

Arbejdsmiljøchef for Dansk 
Byggeri, Mette Møller 
Nielsen.

Teknik- og miljøborg-
mester i København, 
Morten Kabell.Bygningsbevaring, Rådvad, og 

fælles spisning på Bakken. 35 
håndværkere, byggeledere og 

arkitekter fra byggeprojektet 
deltog i fejringen af det gode 
arbejdsmiljø.

Jortons beredskabscontainer har 
tydelig tekst på siderne og taget, 
så fx en redningshelikopter kan 
dirigeres til stedet.

Scan koden og læs 
mere her.



Fuld vinterinddækning

Det danske firma Sitecover har udviklet en totalinddækning, der kan 

overdække en helt byggeplads med et frit spænd på 86 x 86 meter. 

Længere spænd kræver understøtning.  Hvert modul er 14 meter. 

Sitecover kan forsynes med et antal traverskraner med samme løfte-

evne som en tårnkran og en fri højde på 25 meter under krogen. Der-

med kan man arbejde alle vinterdage, hvis der samtidig varmes op. 

VINTERFORANSTALTNINGER
Vinteren er atter over os, og det sætter særlige krav til blandt 
andet belysning, adgangsveje og inddækning af stilladser. 
Allerede i 2013 havde vi her i Under Hjelmene et tema om 
vinterforanstaltninger, hvor der var masser af gode råd og 
henvisninger til film og hjemmesider, hvor man kunne blive 
meget klogere på emnet. Denne gang ’nøjes’ vi med at 
bringe den tjekliste, som vi også brugte i temaet for to år 
siden. Den er nemlig stadig yderst aktuel. Du kan down-
loade tjeklisten ved hjælp af nedenstående QR-kode – 
ligesom du kan bruge den anden kode til at få adgang til 
Under Hjelmene nr. 2-2013, hvor du kan finde temaet om 
vinterforanstaltninger.

OPSLAGSTAVLEN
Tjekliste!

– for særlige arbejdsmiljøforanstaltninger i vinterbyggeriet
Foranstaltninger: Afledning af overfladevand på byggepladsen

Snerydning og grusning på byggepladsen
Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning
Reetablering af vinterbeskadigede færdselsarealer og 

materialeoplagspladserEtablering af vinterbetingede interimsveje
Frostsikring af vandinstallationerLæskærmning og overdækning af arbejdssteder (stationære

arbejdssteder)
Foranstaltninger mod pløredannelser
Foranstaltninger mod nedbør ved tagarbejde
Fjernelse af sne, rim, is og vand ved tagarbejde
Midlertidig tætning af etageadskillelser og/eller tagkonstruk-

tion mod vandgennemsivning, kulde og varmetab

Bortledning af regn og smeltevand indendørs
Sikre elinstallationer både inde og ude
Snerydning på ikke færdiggjorte etageadskillelser og tagdæk

Lukning af facadeåbningerOpvarmning og ventilationInddækning og overdækning af stillads
Sikre mod tagkollaps i opbygningsperioden
Anskaf i god tid skovle, sneplove, fejemaskiner og andet sne-

rydningsmaterielHusk også grus, ureasalt og vintermåtter. Kan evt. anbringes i

et depot

HUSK: 
Du kan læse de tidligere numre af  
Under Hjelmene som interaktive aviser.

Prøv at scanne koden – og se, hvordan:

Scan koden og se 
temaet om vinter
foranstaltninger:

Scan koden og hent  
tjeklisten som pdf:

Ny videntjeneste for byg herrer og rådgivere

En ny videntjeneste skal hjælpe bygherrer og rådgivere med at tænke arbejdsmiljø og sik-

kerhed ind fra starten af byggeprocessen. For selvom der kan gå lang tid fra de første streger 

bliver slået på tegnebordet og til den 

første håndværker sætter sine ben på 

byggepladsen, så skal opmærksomheden 

hele tiden være rettet mod det ansvar, 

som både bygherrer og rådgivere har for 

at sikre, at arbejdsmiljøet bliver prioriteret 

i forbindelse med byggefasen.

Videntjenesten bliver et nyt tiltag i 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus – i daglig tale 

Bam-Bus – som allerede i dag leverer vej-

ledning om godt og sikkert arbejdsmiljø 

for virksomheder og håndværkere på byggepladserne. Parterne bag Bam-Bus – Dansk Byggeri 

og 3F – lancerer den nye videntjeneste i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder, Byg-

herreforeningen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Den nye videntjeneste starter op ved årsskiftet, og Grundejernes Investeringsfond står for 

halvdelen af finansieringen. Videntjenesten er en videreførelse af en allerede eksisterende 

Hotline for rådgivere i regi af ” Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen”.

  Når enden er nær
Et øjebliksbillede fra en arbejdsplads  
i Danmark.
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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 underhjelmene@underhjelmene.dk

Er du synlig?

Morten Christiansen (sjakbajs)
Når der kranes oppe fra og ned i hullet (og 
omvendt), er det vigtigt, at der er synlig kommu
nikation mellem kranføreren og den person, der 
kranes for.

Det er også samtidig vigtigt for de andre at 
vide, hvem der giver tegn til kranføreren, og 
hvem kranføreren skal holde øje med.

Torben Carlson (kranfører)
Når man kraner oppe fra kanten af spunsen, er 
det meget vigtigt, at man kan orientere sig og se 
sine kolleger. 

Selvom den nuværende plads ikke er så stor, så 
er der stadig mange afkroge og vægge, hvor man 
som kranfører har svært ved at orientere sig. Der
for er det altid væsentligt, at man som minimum 
kan se de håndtegn, modtageren giver én.

Anders Bjørklund (betoner)
Synligheden i forbindelse med krankørsel handler 
meget om fokus på den enkelte opgave. Kommu
nikationen og synligheden blandt kollegerne er 
derfor også meget vigtig for opgavens udførelse. 
Ingen må være i tvivl om, at der kranes.

Phillip Monin (struktørlærling i sjakket)
En god synlig kontakt, når der kranes, er vigtig. 
Efter at have været på anhuggerkursus går det op 
for en, hvor vigtig synligheden er.

VOXPOP

Når du arbejder på en byggeplads, er det vigtigt, at andre kan se dig. 
Uanset om du står på landjorden, eller der arbejdes med kran, betyder 
synligheden alt! 

Kranføreren skal kunne se medarbejderne på jorden, og synlighed er 
afgørende for både kommunikationen og vores indbyrdes samarbejde. 

Derfor har DeBatMan i dette nummer taget fat på emnet: Hvad 
betyder synligheden på pladsen for dig?

På Kystvejen/Strandvejen ved Klampenborg udvider NCC i øjeblikket 
kloakkapaciteten. Ved én af udvidelserne har vi snakket med et sjak på 
5 mand. De er alle startet i uge 33 og er nået et godt stykke af beton
arbejdet. På pladsen har de en tårnkran placeret ved siden af hullet, 
som de bruger til de tunge løft. Rundt om hullet er der slået spuns i, da 
arbejdet udføres under vandlinjen og lige ud til Øresund.

AF BJARKE HAKMANN

Hvad betyder synligheden for dig på din  
arbejdsplads?

Hvad ville du have svaret?
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    Vi laver den  
 sikkerhed, der skal til

på pladsen. Så tog jeg billeder med min mobiltelefon 
og sendte dem til byggeledelsen, som straks ordnede 
det. Sikkerheden skal være i orden og behøver ikke 
at tage meget tid.”

Timeløn kontra akkord
”Mange steder på timeløn er man trynet af mester til 
at gøre tingene usikkert, fordi man er bange for at bli
ve fyret,” siger murerarbejdsmand Tom Wehner (58).

”Ja, der er større jobsikkerhed på akkord,” supple
rer Lars Jørgensen. Det er en anden fordel. Vi er her, 
indtil akkorden er slut, og vi har større indflydelse på  
arbejdet.

Du er lærling og skal være mange år i branchen. 

”Jeg mener ikke, at vi går på kompromis med sikker
heden,” siger murer Lars Ziska Jørgensen (47), der 
også er tillidsrepræsentant for et sjak i virksomheden 
René Godthåb. ”Vi laver den sikkerhed, der skal til, 
og får også betaling for det. Hvis ikke sikkerheden 
er i orden, kan man ikke tjene penge på akkord. Der 
skal være ordentlige adgangsveje, lys, rækværker osv,” 
siger han. 

3 års arbejde og 3.000 lejligheder
Murersjakket på 13 mand arbejder med at skalmure  
godt 3.000 lejligheder i Københavnerbydelen Valby. 
Arbejdet strækker sig over 3 år, og murerformand 
Hans Andreasen (62) regner med, at han kan blive 
her, til han stopper i faget.

”Jeg har haft problemer med ryggen, men her mu
rer vi fra lifte, som er godt for ryggen. Jeg har gået 
på akkord stort set hele min murertid og altid været 
glad for det. Vi passer os selv og har selv en interesse 
i, at arbejdet kører effektivt. Det giver også meget 
mindre arbejde for mester. Han kommer kun en gang 
om ugen. Så han kan koncentrere sig om andre ting,” 
siger Hans Andreasen.

”Vores arbejdsmiljørepræsentant er lige nu på ferie, 
men forleden så jeg tre problemer med sikkerheden 

Akkord og sikkerhed
I forrige nummer af Under Hjelmene tog vi fat i problemstillingen omkring  
akkord og sikkerhed. Det har givet nogle forskellige reaktioner – her er en af 
dem.

Programmet indeholdt mange forskellige oplæg: 
Lige fra Arbejdsmiljøets historie ved Kurt Jacob
sen til stilladsregler ved Freddy Ridderhauge fra 3F 
JBMF. Faldsikring blev gennemgået af Lars Bryrup 
fra Procurator. Niels Erik Danielsen fra Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus indledte om tekniske hjælpemid
ler og iværksatte et gruppearbejde for udvikling af 
fremtidens tekniske hjælpemidler. Kreativiteten var 
stor. Der blev savet, limet og klippet ud fra en over
skrift om de 5 største arbejdsmiljøudfordringer, der 
kan afhjælpes med tekniske hjælpemidler. Der var 
mange spændende ideer til nye former for tekniske 
hjælpemidler. Fx en udskydelig langvogn med fjern
betjening, et rullestillads med rækværk der kunne 
vippes, så man kunne komme gennem en døråbning, 
flere eksempler på vogne til håndtering af døre, en 
robotstøvsuger, hjelm med blæser til den varme tid, 
fjederbelastet stang til hjælp ved opsætning af min
dre loftsplader – og meget meget mere. 

Det er Arbejdsmiljørepræsentant Brian Larsen der 
har stået for udformning af programmet. Arbejdsmil
jøleder Catharina Hasselby fra Jakon deltog naturlig
vis også i kurset. Kurset blev gennemført med støtte 
fra 3F.

AF NIELS ERIK DANIELSEN

Jakon på arbejdsmiljøkursus
Der var både teori men også gang i det praktiske arbejde og fingerfærdigheden, 
da Jakons Sikkerhedsklub i slutningen af august afholdt arbejdsmiljøkursus på 
3F’s kursusejendom ”Smålandshavet”.

Hvad mener du om at arbejde på akkord, spørger vi 
Kristian Berdiin (19), 3. års lærling?

”Jeg kan godt lide akkord. Arbejdsgangen er bedre. 
Der er mere planlægning. Jeg var før i et spjældfirma. 
Der var der én, der faldt ned fra et tag. Der skulle have  
været stillads, men mester ville have arbejdet gjort fra 
en stige, fordi det skulle være hurtigt færdigt.”

Mester vil beholde akkorden
Under snakken i skuret kommer murermester René 
Godthåb, og han siger:

”Vi går aldrig på kompromis med sikkerheden i 
vores firma. Nogle gange vil kunderne ikke betale 
for sikkerhed, men så siger vi nej til opgaven. Jeg er 
jo ansvarlig for andre menneskers sikkerhed. Jeg kan 
ikke se forskel på sikkerhed under akkord og timeløn. 
Det er det samme,” siger René Godthåb.

AF FLEMMING HANSENLars Ziska Jørgensen og lærling Kristian Berdiin.

Der mures fra søjleplatforme, og sikkerheden er i top.

Smerter i kroppen? 
Book tid med mobilen
Har du ondt i ryggen eller nakken? Så er hjæl
pen bogstaveligt talt lige ved hånden. Med Pen
sionDanmarks app kan du nemlig bestille tid til 
relevant behandling direkte fra mobilen. Via din 
sundhedsordning i PensionDanmark kan du frit 
få behandling hos en fysioterapeut, kiropraktor, 
massør og zoneterapeut, og med app’en er du 
altså ikke afhængig af at have adgang til en com
puter for at booke tid. 

I app’en kan du med 
Google Map se, hvilket 
sundhedscenter der 
ligger tættest på dig. 
Og du kan nemt 
finde den tid, som 
passer dig bedst. 

Du kan hente 
app’en fra enten 
App Store eller 
Google Play. 

Søg på Pension 
Danmark
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    Jeg har ingen ambitioner 
om at lege politibetjent!

”Jeg har ingen ambitioner 
om at lege politibetjent!”
Jakob er 29 år og arbejder som tømrer 
hos Jørgen Friis Poulsen A/S. Har været 
AMR i 3 måneder. 

HVAD ER DET SVÆRESTE VED AT 
VÆRE AMR?
Jeg må indrømme, at jeg kan have 
svært ved at gå over til en erfaren kolle
ga og sige: Hey, det er vist ikke så smart 
– det, du står laver. Og jeg har da heller 
ingen ambitioner om at løbe rundt og 
lege politibetjent. I det hele taget har 
jeg valgt en lidt stille og rolig tilgang, 
hvor mit udgangspunkt er, at folk hver især godt ved, hvad der er 
klogest at gøre. 

HVAD ER DET MEST POSITIVE VED AT VÆRE AMR?
Man får et godt indblik i, hvordan virksomheden fungerer. Jeg er ble
vet mere opmærksom på, hvorfor vi skal passe på os selv. Vi er jo 
nødt til at tage vare på vores egen sikkerhed. Hvis ikke vi, hvem så? 
Nu er det jo ikke sådan, at man som arbejdsmiljørepræsentant styrter 
rundt og ser, hvad de andre laver. Jeg betragter os mere som et talerør 
for kollegaerne. Som en mulighed for at videregive de overvejelser, 
vi gør os. 

HAR DET ÆNDRET DIT SYN PÅ NOGLE TING? 
Før i tiden tænkte jeg nok mere, hvad skal det til for? Men jeg har fået 
mere respekt for, hvorfor det er vigtigt, at vi passer godt på os selv, så 
vi ikke er slidt ned som 50årige. Jeg er fx blevet mere ”obs!” på, om 
der er gelænder på stilladset, eller om vi kan foretage tunge løft på en 
smartere måde. Jeg har kun været AMR i kort tid og har derfor endnu 
ikke været med til at skabe store forandringer, men generelt kan jeg 
godt lide, når vi finder en smartere måde at løse tingene på. Når vi 
sammen finder løsninger, der gør vores hverdag lettere.

En arbejdsmiljørepræsentants 
bekendelser!
Vi har spurgt to forskellige personer, hvad der er sværest og bedst ved rollen som arbejdsmiljørepræsentant (AMR)  
– og hvordan det har påvirket deres syn på sikkerhed.

”Det handler om at kalde 
en spade for en spade!”
Robert Henriksen er 37 år og uddannet 
jord og betonmedarbejder. Han arbejder 
som støber hos Jørgen Friis Poulsen A/S 
og har været AMR i ca. 5 år. 

HVAD ER DET SVÆRESTE VED AT 
VÆRE AMR?
Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om 
noget decideret svært. Nu har jeg heldig
vis ikke problemer med at sige min me
ning, så hvis en kollega gør noget, jeg er 
uenig i, går jeg bare over og siger det. 

HVAD ER DET MEST POSITIVE VED AT VÆRE AMR?
Du får mulighed for at præge nogle beslutninger, der kommer dine 
kollegaer til gode. AMR er der jo for, at du som medarbejder har én  
at gå til. Og så er det ellers AMRs opgave at gå foran og påpege de 
ting, der skal ændres, for at vi får et godt, sundt og sikkert arbejds
miljø. 

HAR DET ÆNDRET DIT SYN PÅ NOGLE TING?
Generelt synes jeg, vi er gode til at tale om tingene og minde hinan
den om, at vi skal passe på os selv. Inden vi begynder på en ny opgave, 
taler vi altid om, hvordan vi bedst bærer os ad og fordeler arbejdet. 
Jeg har det sådan lidt, at det handler om at kalde en skovl for en 
skovl, og en spade for en spade. 

HAR DU VÆRET MED TIL AT ÆNDRE NOGLE TING?
Vi har fået en del teknisk grej til fx tunge løft. Men det er bestemt 
ikke mig alene, der har fået gennemført de ændringer. Det er jo noget, 
der bliver taget op på møder. Nu er jeg ansat i en virksomhed, hvor 
der i det hele taget er et stort fokus på arbejdsmiljø, så det er ikke mig 
alene, men noget, vi beslutter i fællesskab.

”Før i tiden tænkte jeg,  
hvad skal det til for?”

”Det er noget vi beslutter  
i fællesskab”

AF KIRSTINE GREEN
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  Det røde kort 
       udløser strafpoint ...

3F Landsklubben for byggekranføre
re kan således fortælle om flere hæn 

delser, som kunne være  
undgået, hvis der var mere  
fokus på sikkerheden om
kring såvel betjening af byg 
gekran og de bygnings
arbejdere, som anvender 
godkendte stropper/anhug
ningsgrej og giver tegn både 
ved ophejsning og nedsæt
ning.

Førerhus og beredskabsplan
Også i forbindelse med betjening af 
førerhus på byggekranen bør der laves 
en beredskabsplan og risikovurdering. 
Hvilke flugt eller redningsmuligheder 
er der, hvis der opstår brand? Findes 
der for eksempel en stigevogn, som 
kan nå op til førerhuset?

Arne håber, at alle parter på byg
gepladsen vil være med til at sætte 
mere fokus på de mange udfordringer, 
som kranførerne har i deres daglige 
arbejde. Fx ved at sikre, at alle berør
te bygningsarbejdere omkring kranar
bejde har de nødvendige uddannelser, 
respekt omkring kommunikation og 
tegngivning og – ikke mindst – ved an
hugning af materiale/byrde.

AF EVALD ZACHO

Som kranfører er du afhængig af dine  
kollegaer. Ofte opstår der blinde vink 
ler, hvor du ikke kan se, hvor 
dan elementerne bliver an
hugget, og arbejdet kræver 
mange overvejelser under
vejs. Er der anvendt de rig
tige stropper? Har de den 
rigtige vinkel? Er det pågæld 
ende element fastgjort rigtigt,  
inden det frigøres fra strop
perne? 

Af og til sker der ulykker i 
forbindelse med tabt gods eller beton
elementer, som vælter – nogle meget 
alvorlige. Formand Arne Bentsen fra  

Byggekranførerne oplever  
store udfordringer 

Vores deltagere er rollemodeller – og 
med det følger der også et ansvar for, 
at sikkerheden er i orden – både over 
for sig selv, men også for andre. Og 
hvis deltagerne ikke husker høreværn, 
sikkerhedssko og briller, så skal det altså 
have en konsekvens. Jeg er rigtig glad 
for, at flisemurerne nu også inddrager 
arbejdsmiljøet i pointscoren.

At det ikke kun var det øgede fokus 
på arbejdsmiljø, der var værd at fejre, 
viser de flotte danske præstationer. 

Det blev både til sølv for murer 
Jens Peter Vestergaard og til bronze 
for tømrer Thorbjørn Paw Stryger og 
bager Stephanie Carbel Svendgaard. 
Flisemurer Daniel Brodde Thomsen 
opnåede sammen med 7 andre fra det 
danske landshold Medallions of Excel 
lence som tegn på, at de har scoret 
over 500 point.

AF RASMINE REEH

Der var dansk fest i São Paulo, da dette 
års WorldSkillsmedaljer skulle udde
les. Også set fra et arbejdsmiljøper
spektiv var der meget at fejre.

Betydningen af arbejdsmiljø blev i 
stigende grad vægtet til WorldSkills i 
Brasilien. Flere fag var begyndt at in
tegrere arbejdsmiljø i selve bedøm
melsen af opgaverne. Således udgør 
eksempelvis overholdelsen af de sik
kerhedsmæssige krav fem procent af 
den endelige pointscore ved struktø
rernes konkurrence. Og som noget nyt 
introducerer flisemurerne fremover 
gule og røde kort, hvor deltagerne får 
et gult kort ved første sikkerhedsfor
anstaltning, der ikke bliver fulgt og et 
rødt kort, hvis det sker mere end én 
gang. Det røde kort udløser strafpoint 
i den endelige pointscore.

Uddannelseskonsulent og World
Skillsdommer Erik Fog Larsen beto
ner vigtigheden af at have fokus på 
arbejdsmiljø:

WorldSkills 2015

  Er der andre radiostyrede byg
gekraner i området, som kan 
forstyrre betjeningen af bygge
kranen? (Radiostyring sker på 
samme frekvens og kan blokere 
betjeningen af byggekranen).

  Kranføreren kigger meget ofte op 
for at holde øje med kranen/byr
den og kan nemt snuble i henlagt 
byggemateriale. Er adgangsfor
hold og  adgangsveje ryddede, så 
kranføreren ikke snubler over løse 
kabler, byggemateriale mv? 

Her er de udfordringer, som byggekranførerne, der betjener byggekranen via 
fjernbetjening/radiostyring, skal være meget opmærksom på:

  Når kranføreren ikke har frit ud
syn til anhugning af byrden eller 
afsætning af byrden, bør der 
anvendes radiokontakt mellem 
de forskellige anhuggere.

  Der bør sættes fokus på flugt
veje, hvis der skulle opstå brand 
eller lignende ved trappetårn, 
adgangsvej mv.

Så voldsomt så det ud, da en stor brand i april måned åd sig ind på Experimentarium i 
Hellerup nord for København. Føreren sidder i kranen.

Arne Bentsen, 
formand for 3F 

Landsklubben for 
byggekranførere.

WorldSkills 2015
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Det kan godt være, at nogle  
      mener, et stillads er grimt

Vælg det rigtige  
stillads til den 
rette opgave!

Stativ, stakit, stillads. De nye vejledninger fokuserer på leverandørens og arbejdsgiverens 
ansvar. 

Har du ansvar for et byggeri som byg
herre, projekterende eller entreprenør? 
Så er der mange – og strenge – regler at 
forholde sig til. Og reglerne afhænger 
af, hvilken rolle du har i byggeriet. 
Læs mere i de tre nye vejledninger fra 
Arbejdstilsynet.

Line skal vælges med omhu
I en artikel i dagbladet Licitationen  
har et firma tilbudt sig til boligfore 
ninger og lignende med overskriften  
”Reb som billigt alternativ til stillads”.  
I annoncen tilbyder firmaet at udføre  
maler, murer og tømrerarbejde, her 
under at udføre ”alt fra udskiftning af 
en enkelt tagsten til udførelse af større ta-
garbejder”. Ifølge firmaet er der ”mange 
penge at spare, og man skal ikke have 
grimme stilladser hamret ind i facaden”.

Hvad siger reglerne
Ifølge gældende regler må der kun 
arbejdes i faldsikringsudstyr, hvis det 
ikke er muligt at lave kollektiv sikker
hed som fx rækværker eller stillads. 
Grunden er den, at faldsikringsudstyr 
er et personligt værnemiddel (mod 
nedstyrtning), og at personlige vær
nemidler kun skal anvendes, hvis ar
bejdet ikke kan udføres på en anden 
forsvarlig måde.

Der er dog en undtagelse på tag
arbejde. Når der arbejdes på tag er 
reglen, at arbejdsopgaver, der varer 
maks. 4 mandetimer må udføres med 
faldsikringsudstyr. Det får man ikke 
lavet meget tag for, for det er nemlig 
opgaven, der må være 4 timer. Det er 
ikke 4 timer pr. mand eller pr. dag. Er 
arbejdsopgaven over 4 timer, skal der 
etableres rigtig sikkerhed.

Økonomi og sikkerhed
Det kan godt være, at nogle mener, et 
stillads er grimt. Det koster i hvert fald 
nogle penge, så meget kan vi være eni

ge om. Bygningsarbejde er i sin natur 
farligt, og derfor skal der etableres sik
kerhed. Men det er trist at se, at nogle 
firmaer prøver at kapre kunder ved at 
tilbyde at arbejde ulovligt. Boligfor
eninger er sjældent professionelle byg
herrer og kender ikke disse regler. 

Lad os derfor stå sammen om at 
sikre, at bygnings og vedligeholdel
sesarbejde udføres efter reglerne. Er 
arbejdsopgaven på taget over 4 timer, 
skal der være hejs, rækværk eller stil
lads.

Elementmontage m.m.
Som praksis er i dag, må der arbejdes i 
faldsikring, når man fx sætter rækvær
ker op, eller når man monterer ele
menter, hvor der er nedstyrtningsfare. 
Det bør dog stadig tilstræbes, at der 
etableres kollektiv sikring eller bru
ges tekniske hjælpemidler, hvor det 
er muligt, fremfor det personlige vær
nemiddel, faldsikringsudstyret.

AF FLEMMING HANSEN

Læs vejledning om stilladsopstiller  

som leverandør

Læs vejledning om stilladsopstiller  

som arbejdsgiver

AT-vejledning 45.1 om opstilling  

af stillads

Her er linen okay ...



I december 1920 blev vandkraftsøen Tange sø – et reservoir med et 
areal på 5,4 km2 – fyldt op, og en elproduktion på 22,5 % af hele 
Jyllands forbrug alene baseret på vandkraft var en realitet.

Forud lå hundredevis af mandetimer med hårdt fysisk arbejde. 
Dæmningen er nemlig blevet anlagt i hånden – skovl og trillebør var 
arbejdsredskaberne, arbejdsdagen var 9 timer og der blev arbejdet i 
toholdsskift.

Timelønnen på projektet var i 1919 på 1,40 kr. og gode mænd på 
akkord kunne tjene 20 kr. om dagen.

2½ år tog det for mellem 70 og 500 mand at anlægge den 800 m  
lange dæmning, som i bunden er 50 m bred. Selve kernen i dæm

De gode gamle dage
Tangeværket – vandkraftværk ved Gudenåen  
gravet med håndkraft – og stadig i funktion i 2015

Odinstårnet stod færdigt  
30. maj 1935.

ningen var af ler, transporteret fra en lergrav de 6 km til byggeplad
sen med damplokomotiv og derefter fordelt og stampet af arbejds
mændene – Børsterne.

Tangeværket fungerer stadig i dag og producerer svarende til 
2.5003.000 husstandes årlige elforbrug. 

Verdens største vandkraftværk i Kina stod færdigt i 2012. Dæm
ningen er en 185 m høj og 2 km lang betondækning, der opstemmer 
et reservoir med et areal på 1.084 km2.

AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Kilde: Gudenåcentralen og Energimuseet; Bjerringbrovej 54 · Tange · 8850 Bjerringbro.
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Vores rygge og skuldre  
  skal holde i mange år

Aarsleff sætter fokus på tunge løft
De mange tunge løft af brønddæksler skal imødegås med tekniske 
hjælpemidler
Arbejdsmiljøkoordinator Stina Westermann 
fra Aarsleff a/s kontaktede Claus Mehlsen fra 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus for at få vejledning 
om løft af tunge brønddæksler.  Sammen ar
rangerede de en formiddag for medarbejderne 
med demonstration af tekniske hjælpemidler. 
Henrik Hvid fra firmaet Care Construction 
ApS og Vagn Asp fra ASP Produktudvikling 
havde stillet en række tekniske hjælpemidler 

til rådighed og bidrog med kyndig vejledning 
og demonstration. 

Demonstrationen foregik ”on location”. Man 
havde fundet nogle forskellige dæksler i Køge, 
hvor man havde særligt besvær med håndte
ringen.

Der var fra start stor skepsis blandt Aarsleffs 
medarbejdere om, hvorvidt produkterne fun
gerede – men som præsentationen skred frem, 
blev flere og flere overbevist om, at man med 
fordel kan finde tekniske hjælpemidler, der kan 
løse opgaverne.  

Når man fører brugere og producenter sam
men, bliver der med et fokus på at løse opga
ven – man udvikler videre på produkterne og 
finder løsninger sammen. Det er en af konklu
sionerne på dagen i Køge. 

Du kan finde beskrivelser og videoklip på:
www.careconstruction.dk
www.aspproduct.dk   

Ny fliselet skåner  
knæ og ryg 
Asp Produktudvikling har 
fremstillet en lille løftehjæl
per, som godt nok ikke fjer
ner løftet, men giver en 
bedre løftestilling og fjerner 
knæliggende arbejde. Løfte
ren hedder Fliselet Mini. Per 
Skou Larsen fra Odsherreds 
Have & Anlægsservice teste
de løfteren, da han sammen 
med sine 2 medarbejdere 
skulle lægge 215 m2 små fli
ser 30 x 30 cm, der vejer ca. 10 kg pr. flise. Løfteren fungerer 
meget enkelt ved, at du sætter din finger ind over hullet på ma
skinen, så der dannes et vakuum, der suger flisen til maskinen. 
Derefter kan du løfte flisen. Eneste minus er, at man bliver kold 
på tommelfingeren. Måske der kan laves en klap, så man ikke 
skal bruge fingeren. Men ellers har Per Skou Larsen kun stor ros 
til den lille løfter.

NIELS ERIK DANIELSEN OG EVALD ZACHO

Kontakt: 
Asp Produktudvikling A/S
Halkærvej 100101
9240 Nibe
Tlf. 98669269
Email: vagnasp@mail.dk

Tims dørløfter
Mit navn er Tim Olsen, og jeg kom i lære som bygningssned
ker i 1988 hos Jægerspris Vinduer, hvor jeg var i ca. 6 år. Der 
bar og monterede vi mange tunge døre.

Efter at have produceret døre og vinduer, valgte jeg at kom
me ud og prøve noget andet. Jeg var hos flere forskellige tøm
rermestre, inden jeg startede op som selvstændig i år 2000.

Jeg har (bortset fra et par lærlinge) næsten altid arbejdet 
alene. Det har ofte givet mig nogle problemstillinger, hvis jeg 
har skulle isætte tunge elementer.

Derfor fandt jeg frem til en vindues
hejs, som lettede min hverdag uden de 
tunge/skæve løft.

Mit næste mål var at finde en lignen
de løsning til døre, men det fandtes ikke, 
og deraf kom ideen om dørløfteren. 

Mine egne krav var:
 Enkel at bruge
 Lav vægt
  Justering af højden på døren uden 

dårlige arbejdsstillinger / løft
  Flytning af dør og løft af samme i én 

arbejdsgang

De krav er blevet indfriet i dørløfteren, 
hvor det er skruemaskinen, der gør alt 
løftearbejdet.

Da jeg kunne se, hvilken fordel det 
var for mig som håndværker, valgte jeg 
at sætte den i produktion, da jeg er sik
ker på, der er andre, som kan få stor gavn 
af denne i deres hverdag. Vores rygge og 
skuldre skal holde i mange år.

AF ANNE ANTILLA

Jesper, tømrer fra Elindco, 
gider ikke alt det støv…

Alt for mange får ødelagt deres 
lunger pga. støv på arbejdsplad
sen. Rygerlunger (KOL) er ikke 
kun forbeholdt rygere. Mange, 
som aldrig har røget, udvikler 
KOL, fordi der er for meget 
støv på arbejdspladsen.         

Støv på byggepladsen kom
mer, når vi borer huller, tildan
ner gips, saver eller slæber det 
ind fra adgangsvejen. Udover 
systematisk rengøring kan du 
gøre noget selv. Det er muligt 
at sætte sug på alt elhåndværk

tøj, så der er ikke nogen undskyldning længere for at støve.
Når man skærer en gipsstak over med en dyksav, er der 

styr på støvet, hvis der er sug på saven, men når saven forla
der stakken kommer, der et ordentligt pust. 

Jesper, tømrer fra Elindco, gider ikke alt det støv og har 
snedkereret en lille kasse som sættes på gipslinealen. Den 
tager det støv, som fremkommer, når saven forlader stakken. 
Hvor svært kan det være...

www.timtool.dk

Skruemaskinen  
gør løftearbejdet.
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Byggepladsens 
indretning

Indret byggepladsen 
forsvarligt 
Det bør fx planlægges, hvordan man kan:
  etablere gode adgangsveje og plads til  

materialeoplag,
  indrette sikre el-installationer og god 

belysning – især i fælles-områder for flere 
entreprenører,

  opstille midlertidige rækværker (både på 
etagedæk og tag),

  opstille kraner m.v. mest hensigtsmæssigt,
  sikre farefri montering af bygningselemen-

ter, fx betonelementer, tagkassetter og 
trapezplader,

  fastgøre stilladser,
  sikre mod nedstyrtning ved huller i dæk og 

tag,
  sikre, at tekniske hjælpemidler kan anven-

des,
  sikre orden og ryddelighed i bygningen.

God planlægning er en forudsætning for den 
velfungerende byggeplads, hvor sikkerhed, 
sundhed og arbejdsmiljø er i orden. Som hoved- 
regel er det bygherrens ansvar, at byggepladsen 
er forsvarligt indrettet, men det fritager ikke 
nogen for det ansvar, det er, at holde øje med, 
at tingene nu også fungerer efter hensigten.

I dette tema tager vi fat på nogle af de ting, 
som du bør vide om byggepladsens indretning, 
og om hvordan man kan være med til at skabe 
en mere sikker byggeplads. Der er masser af fif 
og inspiration, som du kan bruge i dit daglige 
arbejde. 

Gem siderne og brug tjeklisterne – det handler 
om både din og dine kollegers sikkerhed.

Foto fra Sjælland



Anvendelsen af tekniske hjælpemidler er også 
central i byggepladsplanlægningen. Hvis man 
gennemfører en grundig projektgranskning, re
duceres antallet af uforudsete problemer. Det 
er specielt på renoveringsopgaver, at man løber 
ind i vanskeligheder.

Dels skal man i planlægningen af byggeriet 
tænke anvendelsen af fx kraner, stilladser og ar
bejdsplatforme ind. Det er også nødvendigt at 

beslutte, hvor eventuelle mandskabs og mate
rialeelevatorer skal placeres, og hvordan de skal 
anvendes.

En anden væsentlig del af planlægningen lig
ger også i en vurdering af, om det pågælden
de tekniske hjælpemiddel kan komme ind til 
arbejdsstedet, hvor det skal anvendes, og om 
det er det rigtige eller bedste hjælpemiddel til 
opgaven.

Byggepladsplanlægning – 
tekniske hjælpemidler

På større byggerier kan det være en særdeles 
god forretning at have en pladsmand ansat til 
at tage sig af alle mulige daglige gøremål og gå 
til hånde med mange forskellige praktiske op
gaver, der skal klares. Og det kan også være den 
hjælpende hånd i forhold til arbejdsmiljø, or
den og ryddelighed og håndhævelse de forskel

Pladsmand

Affald:

  Placér altid containere så centralt som 
muligt. Vær opmærksom på pladsbehov i 
forbindelse med tømning af disse.

  Tydelig skiltning af placering og affaldstyper

  Aftal faste rutiner for egne arbejder og und-
gå unødige oprydningsudgifter

  Affaldsbunker er bandlyst, det skaber kun 
uenighed om placering af ejerskab og hånd-
tering

  Overvej alle muligheder for at lette affalds 
håndteringen lokalt. Overvejer du 600L 
containere på hjul så husk at planlægge 
hvordan de tømmes.

  Klare/faste aftaler om tømning af container. 
Eventuelt pålagt pladsmanden.

Vinterforanstaltninger:

  Vær forberedt. AT siger at vinteren starter  
1. oktober. Hvert år .

  STOP træk! Korrekt aflukning af bygning 
fra start. Du kan i visse tilfælde ikke lukke 
bygningen af, men så kan du udtænke lokal 
afskærmning.

  Orienteringsbelysning og el-tracing i god 
tid. Der er ingen grund til, at du venter til 
sidste øjeblik.

  Tænk fremad i forhold til akutte interimsluk-
ninger.

  Lav faste aftaler omkring snerydning og 
saltning.

Leveringsplaner og  
materialeoplag:

  Udarbejd leveringsplaner så du får materialerne, når de 
skal bruges og ikke før. Overvej dog, om materialer med 
fordel kan kranes ind på etagerne, før etagen lukkes. 

  Store leverancer kan med fordel opdeles i delleverancer.

  Lav en plan for materialeoplag sammen med alle fag 
på pladsen. Og lav gerne markeringer i terræn fx med 
spray.

  Vær kritisk med pladsen. Jo mere plads man tildeles jo 
mere spreder man sig.

  Kan pladsen oven på materialecontainerne bruges?

Oplag på etagerne:

  Indkørsel af materialer skal være 
timet og tilpasset jeres arbejdspro-
cesser 

  Sæt dig ordentligt ind i alle arbejder 
før placering, så unødige flytninger 
undgås 

  Placér så centralt som muligt på 
arbejdsområdet  

  Aftalte oplagsområder kan med 
fordel markeres med spray

Scan koden og hent  
tjeklisten som pdf:



På større byggerier kan det være en særdeles 
god forretning at have en pladsmand ansat til 
at tage sig af alle mulige daglige gøremål og gå 
til hånde med mange forskellige praktiske op
gaver, der skal klares. Og det kan også være den 
hjælpende hånd i forhold til arbejdsmiljø, or
den og ryddelighed og håndhævelse de forskel

lige entreprisers forpligtelser. En god og respek
teret håndværker som med sin personlighed  
og erfaring hjælper byggeprojektet på vej i det 
daglige er uvurderlig. Hvis vedkommende har 
forskellige certifikater til truck, teleskoplæsser 
eller kran er det kun et plus, som kan bruges i 
det daglige arbejde.

Pladsmand

Faseplaner:

Det er sjældent en byggeplads ikke ændrer sig i forløbet. Så 
har du en byggesag over en længere periode, og ikke ube-
grænset af plads, så tænk faser ind i planlægningen.

Lav byggepladsplaner for de forskellige faser i fht. tidspla-
nen. Så kan du undgå en masse unødige og irriterende 
flytninger fx af skure. Ting som ofte ændrer på en bygge-
pladsfase er:

  Udvidelse af mandskabsfaciliteter og kontorer

  Kran opsætning og nedtagning

  Stilladser

  Placering af hejs

  Oplagsplads

  Udgravninger

  Facadearbejder og tilhørende materialer

  Vinduesleverancer (især til større byggerier)

  Udlægning af tyndpuds

Kraner og  
adgangsveje:

  Skal du planlægge en byggeplads 
hvor I skal anvende kran, så skal 
du tage højde for, at der skal være 
adgangsveje udenfor hejsezoner. Er 
det helt umuligt pga. pladsen, så skal 
du indtænke, hvordan I så forholder 
jer, når der kranes. Følges lasten af 
en fodmand som får folk væk eller 
opstilles midlertidige afspærringer 
(som er nemme at flytte hurtigt frem 
og tilbage)?

Skilte på byggepladsen
Hvem skal sætte skilte op på byggepladsen, dig eller  
byggeledelsen? Ja det kommer an på…

Skilte der dækker hele byggepladsen og fællesområderne skal sættes op af BYGGE
LEDELSEN, det kan fx være:

  Påbudsskilte om brug af værnemidler; Hjelm, sikkerhedssko, synlighedstøj mv.
  Forbud mod alkohol og rygning
  Påbud om bakalarm

Det kan også være skilte, der kun dækker et mindre område på pladsen fx påbud om 
brug af faldsikring ved indhejsning af materialer på stillads og etager.

Hvis du udfører en arbejdsopgave, der skræver særlig skiltning for at gøre andre op
mærksom på faren ved din opgave, skal DU opsætte skilte. Det kan fx være:

  Her udføres asbestarbejde
  Her skydes med boltpistol
  Her udføres epoxyarbejde

Det er en god idé at aftale på sikkerheds
møderne, hvordan der skal skiltes på plad
sen – nogle påbud gælder fra første spade
stik til aflevering, andre ændrer sig i takt 
med byggeriet. På alle sikkerhedsmøder 
planlægges farligt arbejde for den kom
mende 14 dages periode. Tal om skiltning 
samtidig, så bliver alle orienteret og ved 
når påbud indføres/ophæves eller der bli
ver midlertidige afspærringer af arbejds
områder.

Er du i tvivl, så spørg din arbejdsmiljø 
repræsentant eller byggepladsens arbejds 
miljø koordinator!

Stillads:

  Inden du bestiller et stillads, skal du have styr på, hvilke 
byggeprocesser (tag gerne forud en snak med de fag, som 
skal bruge stilladset) det skal bruges til, så du bestiller det 
rigtige stillads. Rådfør dig gerne med stilladsfirmaet.

  Husk adgangsveje til stilladset. Der er krav om særskilt 
adgangstårn, hvis stilladset er længere end 10 m og 5 m 
højt eller bruges af flere på en gang.

  Klargør til opstilling i god tid. Det sparer dig både for tid 
og penge.

  Når stilladset er stillet op og godkendt så gå det igennem 
med stilladsfirmaet, inden de forlader pladsen. Så sikrer 
du, at evt. oversete mangler udbedres med det samme.

  Er der undervejs i projektet behov for at ombygge det 
valgte stillads?

  Når du vælger en byggehejs/materialehejs, så overvej 
nøje, hvilke materialer, det skal bruges til, så du får bestilt 
den rigtige hejs.

Se artiklen på side 8 med nye vejledninger fra  
Arbejdstilsynet.



Tal OM mødet – 
EFTER mødet!
Sikkerhedsopstartsmøder, formandsmøder,  
byggemøder, sikkerhedsmøder, bygherremøder,  
møder, møder, møder…

Ja, det kan synes som om, der hol
des uendeligt mange møder på 
byggepladsen. Møder hvor bygge
ledelsen og mester sidder i skuret, 
træffer aftaler og lægger planer.
Måske er formanden og arbejdsmil
jørepræsentanten også med, men 
hvad med alle de andre håndværke
re på pladsen?

Det er vigtigt, at alle de aftaler, 
der indgås på møderne, når videre 
ud på pladsen. Tag fat i din travle 
mester eller byggeleder, hvis han 
bare suser ud af skuret og videre til 
næste møde. Forklar ham, at du ikke 
har en chance for at hjælpe med til, 
at din virksomhed overholder det, 
der er aftalt, hvis I ikke taler OM 
mødet EFTER mødet.

Din formands deltagelse i bygge
møderne er vigtig. Nogle gange har 
I sikkert så travlt i sjakket, at I drop
per at sende formanden til bygge
møde, for der skal bare arbejdes 
nu. I er bagud efter tidsplanen, alle 
mands hænder er vigtige for, at I 
når det. MEN når alle på pladsen er 
under tidspres, sker der fejl og æn
dringer i sidste øjeblik. DERFOR 

kan det netop være formandens 
deltagelse i byggemødet, der sikrer, 
at I når det til tiden og får bygget 
tingene rigtigt første gang. Med fra 
byggemødet har formanden nemlig 
de seneste beslutninger fra arkitekt, 
ingeniør og byggeledelse om det 
byggeri I – i fællesskab – skal afle
vere til tiden.

Det samme gør sig gældende 
for jeres arbejdsmiljørepræsentant. 
Han skal deltage i sikkerhedsmø
det. Vigtig information om sikker
heden på byggepladsen bliver vendt 
på sikkerhedsmødet og der træffes 
aftaler om kranarbejde, leverancer, 
hvornår farligt arbejde udføres og 
hvor der bliver spærret af. Er der 
sket en ulykke på byggepladsen, er 
det på sikkerhedsmødet, der bliver 
talt om denne og de arbejdsmiljø
ansvarlige på pladsen bliver enige 
om, hvordan det kan undgås at en 
ulykke gentager sig.

Også formænd og arbejdsmiljø
repræsentanter skal tale OM mødet 
EFTER mødet med resten af sjak
ket, det giver et bedre byggeri og 
bedre arbejdsmiljø.

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

Tjekliste – Når byggepladsen 
skal indrettes…

Magneter skaber den fleksible 
byggepladstegning
Du kender det godt; der er igen sket en ændring ude på byggepladsen, og 
byggepladsplanen skal revideres, for den skal jo til alle tider afspejle virke
ligheden – nu er det nemt!

Alt du skal bruge er en kreativ hjerne, magnetstrimler, ikoner og en 
magnetisk tavle, så tilpasser du hurtigt byggepladsplanen til virkeligheden.

  Plan af byggeriet (placering af nye/eksisterende bygninger og skel)
  Signaturforklaring
  Dato og revision
  Byggepladshegn/afgrænsninger
  Mandskabs, sanitets og kontorfaciliteter
  Byggevand
  Nød/førstehjælpsudstyr
  Evt. brand og redningsudstyr (båre)
  Nødtelefon/mønttelefon
  Orienteringsbelysning
  Elhoved og undertavler. Der bør være selvstændig undertavle for skur

byen
  Materialecontainere
  Oplagsplads til materiel/materialer, jorddepoter mv.
  Placering af kran, hejs, stilladser mv.
  Adgangs og transportveje for kørende/gående færdsel (bør være ad

skilt)
  Flugtveje
  Affaldscontainere
  Parkeringspladser
  Faste arbejdssteder, fx blandeplads, stationær rundsav og telte
  Skiltning
  Markering af områder med særlige risici (hvor der evt. er påkrævet sær

lige personlige værnemidler), fx giftdepot, forurenet jord, asbest mv.
  Markering af eksisterende risici på arealet og hvilke risici

Har du input eller forbedringsforslag til byggepladsens indretning, der hvor 
du arbejder, så bring det op på sikkerhedsmødet via din arbejdsmiljørepræ
sentant – eller henvend dig  direkte til pladsens arbejdsmiljøkoordinator.

Du kan selv fremstille dine magnetbrikker i 
målestoksforhold eller købe nogle færdige.

Projekteringsfasen og PSS:

  I projekteringsfasen skal arbejdsmiljøet tænkes ind. En del af disse tanker 
anvendes til at udarbejde Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), men der 
vil også være arbejder som rådgiveren ved indebærer en risiko og som 
derfor bearbejdes særskilt i projekteringsfasen, blandt andet af Arbejds-
miljøkoordinator P (AMK-P). Som udførende er det derfor altid godt at 
spørge ind til AMK-P og få en snak med vedkommende og de tanker, der 
er gjort omkring arbejdsmiljøet i projekteringsfasen.

Byggeleder Benjamin Andersen er nyuddannet  
og ny i HHM og derfor ikke så bundet af,  
hvad ”vi plejer at gøre”, så han var  
kreativ og tænkte ud af boksen – resultat:  
Den fleksible byggepladstegning.
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Et ordentligt  
  menneskesyn

Kulturen ligger under huden
Vagn Frimann blev uddannet møbel 
snedker i 1962. I 1964 blev han ansat i 
Chr. Jensen & Sønner, som senere blev 
en del af Hoffmann A/S, og han har 
således været i samme firma i 52 år. 
Vagn er stadig en aktiv medarbejder. 
Han arbejder som firmaets altmulig
mand og løser mange specielopgaver 
både inden for snedker og smedear
bejder, ”for det kreative skal jo holdes 
ved lige”, som han siger med et smil. 
Vagn arbejder på Hoffmanns tømrer 
og smedeværksted i Næstved og elsker 
faglige udfordringer.

”Så længe der er et arbejdsmiljø og 
en kultur, som passer til mig, så bliver 
jeg hængende. Jeg er dog gået ned på 
en 4 dages arbejdsuge, for hjemme er 

”Det er vigtigt for mig, at kulturen 
i firmaet passer til mig og har et or
dentligt menneskesyn både i opgangs 
og nedgangstider. Og at der er et godt 
arbejdsmiljø med gode kollegaer, hvor 
jeg føler mig værdsat. Jeg har prøvet 
at være byggeleder nogle år, men føl
te, det var for stressende. Så jeg blev 
enig med ledelsen om at lave et job, 
hvor jeg kunne være håndværker og 
samtidig være med i designfasen af de 
specielopgaver, jeg fik. Og dem har der 
været mange af i tidens løb fx træud
skæringer i store loftsbjælker på Næst
ved Rådhus, stor smedeport på Hol
men og Mausoleum ved Glyptoteket.”

AF SUSANNE NEJST LØRUP

der også en masse at nå. Bl.a. har jeg 
lige bygget mig et nyt hus på 250 m2 

inkl. værksted (sådan et er jo en nød
vendighed, når man er kreativ). Jeg 
har selv tegnet og designet det og byg
get elementerne.”

Opskriften
Vagns startløn lød på 6 kr. i timen, så 
der er sket noget på de fronter. Men 
hvad får folk til at blive i ét og samme 
firma så længe? 

”Kultur er svært at definere. Det 
handler om tonen, menneskene, humo 
ren, udfordringerne, ledelsesstilen og 
alt muligt andet, men for mit vedkom
mende drejer det sig hele vejen igen
nem om ledelsesstilen,” fortæller Vagn. 

Forebyggelsesfonden støtter Elindco 
og Intern med at udvikle nye redska
ber, der kan lette arbejdet med at sæt
te gipsplader op. Firmaerne har slået 
sig sammen med opfindervirksom
heden Lolle & Nielsen og Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus for at finde nye me
toder, der kan forbedre arbejdsmiljøet.

De sidste par år er der sket meget  
med gipsarbejdet. Den eldrevne gips 
vogn fra GMV, Mountit og FlexMover 
har overtaget arbejdet med transport 
af gipsstakke. Det har betydet, at gip
sen er kommet tættere på montageste
det og er blevet lettere at omplacere 
på gipsbukkene. 

Mountit og GMV har også leveret 
løsninger, hvor gipspladerne rejses til 
lodret i et stativ og herfra transporte

Nyt værktøj til gips. Der er brug 
for dig!

res hen til væggen på en sækkevogn. 
Men langt fra altid virker systemerne 
efter hensigten, og det er denne sidste 
del af arbejdsprocessen – at håndtere  
gips fra liggende på gipsstakken til 
væggen – som de to firmaer har sat sig 
for at løse. 

Opfinderne fra Lolle & Nielsen står 
for udviklingen og laver tegninger og 
modeller, som afprøves på arbejdsste
det. Ideerne kommer fra tømrerne, 
og efter fire workshops og et utal af 
besøg på byggepladserne skal koden 
knækkes. 

Pingpong mellem ingeniøren fra 
Lolle & Nielsen og tømrerne skal re
sultere i en prototype, der kan hånd
tere gipsplader fra stakken til væggen.

Du kan også være med!
Har du gode ideer til, hvad der kan 
gøres – eller hvad der bør udvikles, så 
kom med dit input! 

I Facebookgruppen ”Projekt Gips 
2015”, kan du følge med i, hvad der 
sker, når tømrerne fra Elindco og In
tern arbejder med at udvikle de nye 
redskaber. Send billeder til Face
bookgruppen og fortæl om dine op
levelser med gipsarbejdet.  

Tjek Facebook gruppen ”Projekt Gips 
2015” og send linket videre til dine 
kollegaer, som arbejder med gips.

AF JESPER NIELSEN

Hvordan er det nu, man gør? 

Vær med til at udvikle  det nye værktøj!”Projekt Gips 2015”

Vagn har været i samme firma i 52 år!
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    Endelig ville nogen  
give mig en chance

I praktik hos Hoffmann
Heldigvis fik jeg kontakt til 
Hoffmann. De ville gerne se  
mig til en samtale, og mit håb 
blev til virkelighed. Endelig 
ville nogen give mig en chan
ce for at komme tilbage på 
arbejdsmarkedet. Den 1. ok
tober 2014 begyndte jeg som 
praktikant i deres sikkerheds
organisationen, som er et om
råde, jeg interesserer mig me
get for. For første gang i flere 
år var der lys forude.

Jeg har haft komplikationer 
og smerter, som har gjort, at 
jeg har været væk i perioder. 
Men heldigvis er jeg i praktik 
i et firma med højt til loftet, 
og som har vist tolerance i for
hold til min situation og fra
vær.

Men det går hele tiden 
fremad. Jeg har et stort gåpå

og jeg havde svært ved at beta
le min husleje og lån i banken, 
som ikke ville gå med til at 
nedsætte afbetalingen (selvom 
det står i lovgivningen om god 
bankskik). Jeg var derfor nødt 
til at fremleje min lejlighed.

Heldigvis havde jeg tre år 
forinden overtaget en have 
i Sydhavnen, men huset var 
ikke bygget færdigt. Der var 
ingen vand, strøm, kloak og 
varme, og alt var ”selvhenter”. 
Den tid ønsker jeg mig ikke 
tilbage til.

Ordblind
Efter 2 år i kolonihaven kom 
vi tilbage i lejligheden, men jeg 
var stadig uden job. Via jobcen
tret tog jeg en uddannelse som 
energivejleder på Teknologisk 
Institut, og undervejs fandt 
man ud at, at jeg er ordblind – 
opdaget som 43 årig! 

Under hele forløbet var det 
en svær og ulige kamp mod 
jobcentret om retten til syge
dagpenge, og pludselig fik jeg 
besked om, at jeg havde to 
uger til at finde mig et praktik
sted for en revidering – ellers 
ville jeg ryge på bistand. Det 
var endnu en overraskelse og 
udfordring!

Mit navn er Kim Pikla. Jeg er 
45 år, og de sidste 30 år har 
jeg arbejdet som tømrer. Jeg 
elsker at opleve verden, især 
Thailand, hvor jeg har boet 
sammenlagt i ca. 8 år. Men for 
et par år siden blev det hele 
flået ud af mine hænder. 

40 år og dårlige nyheder
Det var 2008. Jeg var netop 
blevet ansat hos Phil & Søn og 
gik og arbejdede i DR Byen, 
da jeg begyndte at få kvalme 
og smerter i maven. På min 40 
år fødselsdag blev jeg under
søgt, og det viste sig at være 
tarmkræft. 

Uden job og lejlighed
Jeg blev opereret, men efter at 
have været sygemeldt i sam
menlagt seks måneder, blev jeg 
fyret og kom på sygedagpenge. 
Det var ikke, hvad jeg drømte 
om. På daværende tidspunkt 
var jeg enlig forsørger, da min 
kone ikke er dansk og gik på 
sprogskole, og vi stod med en 
dreng på halvandet år. 

 At blive syg og miste sit ar
bejde giver et fald i indtjenin 
gen og forringelse af ens levevil 
kår. Det går ud over ens økono 
mi. Det gjorde det også for mig,  

”På min 40 års fødselsdag  
blev jeg undersøgt…”
På sin 40 års fødselsdag blev Kim undersøgt på hospitalet. Han  
var alvorligt syg af tarmkræft. Herefter fulgte en svær tid, men en  
arbejdsmæssig håndsrækning og ”lille” overraskelse på hjemme 
fronten gav ham livslysten tilbage. Her får du Kims historie.

Lukasz (th) og hans kollega Slawak på arbejde.

Polsk håndværker løfter arbejdsmiljøet på pladsen
Lukasz Kurlej, polsk håndvær
ker og arbejdsmiljørepræsen
tant i Danmark.

Lukasz er 41 år, har tid
ligere haft selvstændig virk
somhed i det sydøstlige Polen, 
men arbejder nu som formand 
for et polsk sjak på en bygge
plads i Valby.

Under Hjelmene har spurgt, 
hvorfor Lukasz ville være ar
bejdsmiljørepræsentant?

”Jeg holder af, når der er or
den i tingene,” svarer Lukasz, 

og fortsætter: ”Vi kommer jo 
med en rygsæk fyldt med er
faringer fra vores hjemland, 
som ofte ikke duer på danske 
arbejdspladser – det kræver 
ændringer i holdninger og kul
turer, og jeg synes, at jeg med 
arbejdsmiljøuddannelsen kan 
se og forstå sammenhænge på 
byggepladsen nu, som jeg ikke 
så før. Fx hvem der har ansvar 
for hvad og hvilke regler der 
gælder. Samtidig er det en an
erkendelse og jeg er glad for 

mit certifikat,” siger Lukasz og 
viser stolt certikatet frem.

Lukasz synes, at det er ble
vet lettere for ham og sjakket 
at have en daglig dialog med 
danske kolleger om arbejds
miljø. Og i Lukasz’ eget sjak 
og blandt andre polske byg
ningsarbejdere, har der også 
været stor interesse for at høre 
om uddannelsen, og hvad han 
kan bruge den til.

AF CLAUS MEHLSEN

Kim begyndte som arbejdsdreng i 1985 i Bygningssnedkernes 
Aktieselskab (BAS) og er udlært bygningssnedker i 1990.  
De sidste 25 år har han arbejdet som tømrer i flere forskellige 
tømrer- og snedker-virksomheder.

”Hos Pihl & Søn blev jeg valgt som sikkerhedsmand. Det 
har jeg været flere gange i de forskellige virksomheder, jeg 
har været ansat i, da sikkerhed på byggepladserne betyder 
meget for mig.”

Om Kim

mod og føler mig meget pri
vilegeret. Allerede fra første 
dag blev jeg kastet ud i lære
rige udfordringer. Fordi jeg er 
ordblind, har jeg aldrig rigtig 
brugt en computer før, men 
blev alligevel sendt til Farum 
for at assistere med sikker
hedsrunderinger. Det er nu 
næsten 10 måneder siden, og 
i mellemtiden er IT blevet 
hverdag for mig og en over

skuelig opgave – selvom jeg 
stadig har meget mere at lære.   

Surprise!
Med tiden kom der også hor
moner i kroppen igen, og som 
lyn fra en klar himmel kom 
min kone en dag og fortal
te mig, at hun var gravid. Jeg 
skulle være far igen. Det var 
jo ikke helt lige planlagt, men 
min kone var meget glad, og 
efter fødslen begyndte livet at 
virke lidt lettere. 

Smerterne og kvalmen er 
begyndt at aftage, og i dag er 
jeg glad for, at mit liv ikke bare 
foregår i en seng eller på so
faen med søvnbesvær, smerter 
og indebrændt humør – men 
at jeg er beskæftiget. 

Mvh. KIM PIKLA, praktikant

“ ... heldigvis er jeg i praktik i et firma med højt til loftet, og som har 
vist tolerance i forhold til min situation”
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    Viden som alle  
burde have

Der udbydes 2 uddannelsesdage, hvor der lægges 
vægt på dialog mellem deltagerne indbyrdes og med 
underviserne om god arbejdsmiljøpraksis i virksom
hederne. Hver uddannelsesdag sætter fokus på ar
bejdsmiljøområder, der erfaringsmæssigt stiller sær 
lige krav til bygge og anlægsvirksomheders planlæg
ning. 

Uddannelsesdagen tager udgangspunkt i deltager
nes vidensniveau. Deltagerne vil – efter tilmeldingen 
og inden kursusstart – få mulighed for at foreslå em
ner, der ønskes taget op på kursusdagen. 

De 2 uddannelsesdage ligger i forlængelse af hin
anden. Man kan vælge at deltage én eller begge dage. 

Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser for Bygge- 
og Anlægsvirksomheder: 
  Glostrup 24. februar og 25. februar 
  Aalborg 9. marts og 10. marts 
  Brovst 6. april og 7. april 
  Odense 13. april og 14. april 
  Esbjerg 19. april og 20. april 
  Århus 26. april og 27. april 
  Sorø 2. maj og 3. maj 
  Sønderborg 11. maj og 12. maj 
  Rønne 18. maj og 19. maj 
  Kolding 25. maj og 26. maj 

Alle kursusdage gennemføres i tidsrummet kl. 8 – 15, 
inkl. frokost 

Første uddannelsesdag sætter fokus på: 
  Hvordan sikres trivsel på arbejdspladsen – herun

der psykisk arbejdsmiljø 
  Kommunikation og dialog 
  Sikkerhedskultur, samarbejde og konflikthåndte

ring – også når der er flere kulturer på byggeplad
sen 

  Hvordan kan den årlige arbejdsmiljødrøftelse gen
nemføres 

Anden uddannelsesdag sætter fokus på: 
  Planlægning af det gode arbejdsmiljø 
  Støv og nanopartikler 
  Støj og vibrationer 
  Forebyggelse af ulykker og registrering af 

nærvedhændelser, 
  Brug af tekniske hjælpemidler 
  Planlægning og logistik af byggepladsen 
  Sundhedsfremme på arbejdspladsen – kost og 

kondition 

Virksomheder skal hvert år tilbyde supplerende ar
bejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljøorganisationens 
medlemmer. Branchearbejdsmiljørådet Bygge & An
læg gennemfører Supplerende Arbejdsmiljøuddan
nelser, der er specielt tilpasset de udfordringer, som 
bygge og anlægsvirksomheder skal håndtere. 

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet også kon
trollerer, om virksomheden sørger for, at medlemmer 
af arbejdsmiljøorganisationen har den nødvendige 
kompetence. 

Arbejdsmiljøuddannelse til alle bygge- og 
anlægsvirksomheder 
Uddannelsesdagene er rettet mod alle i arbejdsmiljø
organisationen. Både ledelses og medarbejderrepræ
sentanter kan med fordel benytte sig af de to uddan
nelsesdage. Det gælder også mindre virksomheder, 
der ofte har svært ved at afse tid til at finde passende 
uddannelser til arbejdsmiljørepræsentanterne. Sup
plerende Arbejdsmiljøuddannelser for Bygge og An 
lægsvirksomheder gør det derfor nemt for virksom
heden at tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorga
nisationen et relevant uddannelsesforløb. 

Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser 
- Ny viden til arbejdsmiljøorganisationen

Fakta om Supplerende Arbejdsmiljøuddannel-
ser for Bygge- og Anlægsvirksomheder: 
  Undervisning og dialog lægger vægt på den ny-

este viden om arbejdsmiljø i jeres virksomhed. 
  Frit valg mellem 1 eller 2 dages uddannelse. 
  Designet til at opfylde arbejdsmiljølovens krav 

om, at virksomheder med mere end ti ansatte 
hvert år skal tilbyde 1,5 dages supplerende 
kurser til medlemmer af arbejdsmiljøorganisa-
tionen. 

  Henvender sig til alle niveauer i arbejdsmiljø-
organisationen. 

  Giver mulighed for at høre, hvordan man løser 
arbejdsmiljøopgaver på andre virksomheder. 

  Kurserne forgår 8 forskellige steder i landet. 
  En kursusdag koster kun 2.500 kr. inkl. forplej-

ning. 
  Tilmelding med betalingsbetingelse findes på 

www.bar-ba.dk

FAKTA

Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser til bygge og 
anlægsvirksomheder gennemføres i samarbejde med 
Københavns Tekniske Skole. 

Uddannelserne henvender sig til 
  Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i byg

ge og anlægsvirksomheder 
  Øvrige ledere og medarbejdere der har ansvar for 

virksomhedens arbejdsmiljø 
  Virksomhedens tillidsrepræsentanter

Hvad siger loven? 
Når medlemmer af AMO har gennemført den 
obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, skal  
arbejdsgiveren tilbyde arbejdsmiljørepræsen
tanter og arbejdsledere i AMO supplerende  
arbejdsmiljøuddannelse svarende til to dage  
eller 15 timer, der skal gennemføres i deres 
første år som arbejdsmiljørepræsentanter og  
arbejdsledere (det vil sige det første år, de er 
valgt eller udpeget). 

Arbejdsgiveren skal i hvert af de efterføl
gende år i funktionsperioden tilbyde arbejds
miljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO 
supplerende uddannelse, der svarer til 1½ dag 
eller 11 timer, der skal gennemføres hvert år. 
Det gælder også ved genvalg. 

TILMELDING

Tilmelding kan ske på 
www.barba.dk 
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       Læring i det  
   virkelige miljø

i SLKE’s udbudsmateriale. Derudover 
har cirka 20 medarbejdere gennemgå
et arbejdsmiljøuddannelsen, og yderli
gere 25 har modtaget et 1dagskursus i 
arbejdsmiljøpligter på små og mellem
store byggeprojekter. SLKE har også 
ansat en intern rådgiver og arbejdsmil
jøkoordinator, som fremadrettet skal 
evaluere på SLKE’s byggeprojekter 
og sikre en fortsat udvikling af kom
petencer blandt projektledere og pro
jekterende. 

”Vi vil gerne have byggepladser, 
hvor arbejdsprocesserne er gennem
tænkte, så arbejdet kan udføres sikkert 
og sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi 
skal sikre håndværkernes helbred, og 
de skal kunne mærke, at de arbejder 

I Styrelsen for Slotte og Kulturejen
domme har man et ønske om at være 
blandt de fremmeste bygherrer inden 
for arbejdsmiljø, og derfor har man 
igangsat initiativer, der skal sikre det
te. Et af dem er en arbejdsmiljøpoli
tik, der opstiller en række krav til både 
SLKE og samarbejdspartnere. 

”I slutningen af 2013 tog vi en be
slutning om, at vi ville arbejde mod at 
være blandt de fremmeste bygherrer 
inden for arbejdsmiljø. Vores initiati
ver er kulminationen på dette arbej
de,” fortæller teknisk direktør Nikolaj 
Jensen. 

Arbejdsmiljø, kvalitet og effektivitet
Arbejdsmiljøpolitikken er indarbejdet 

Øget fokus på  
arbejdsmiljø giver 
pote som bygherre
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) 
vedtog i foråret en arbejdsmiljøpolitik, der indarbejdes 
i udbudsmateriale og vejledninger. Styrelsen har gen
nem de sidste år arbejdet strategisk med arbejdsmiljø 
på byggepladserne og med at dygtiggøre og uddanne 
egne medarbejdere.

Restaureringen af voldgraven på Frederiksborg Slot forløb fornemt, især på grund af de 
gennemtænkte arbejdsprocesser.

for en ansvarlig bygherre,” fortæller 
arbejdsmiljøkoordinator i SLKE Anne 
Sofia Lønvig. 

Tilstedeværelse fremmer sikkerheden
Anne Sofia fremhæver voldgravsrestau
reringen på Frederiksborg Slot, hvor 
SLKE i samarbejde med firmaet JKJ 
Brolægning A/S fra starten fik udarbej
det en arbejdspladsvurdering, der sik
rede, at de store granitsten, som ind
gik i arbejdet, blev håndteret, så man 
undgik klemningsfare. Troels Ander
sen, brolægger fra JKJ Brolægning A/S, 
fortæller, at det har været godt at have 
SLKE med inde over processen, og 
at der lige fra projektets opstart blev 
udarbejdet arbejdsplaner og beskrevet 

Projekt-svendeprøve på KTS
I september måned, blev der afholdt 
svendeprøver rundtomkring, på de 
tekniske skoler i Danmark.

Her bringer vi nogle billeder fra 
blot én af de skoler, hvor der også blev 
afholdt projektsvendeprøver, nemlig 
på KTS (Københavns Tekniske Skole).

I forbindelse med projektsvende
prøverne, skal lærlingene kunne rede
gøre for deres arbejdsmiljømæssige 
overvejelser ift. deres teoriprøver. 

I deres praktiske opgaver skal der 
også tages højde for arbejdsmiljøet. 
Blandt andet propper på endearme
ringen, støbestillads ved arbejde i høj
den og meget mere.

Lærlingene bliver i større omfang 
gjort opmærksom på arbejdsmiljø
mæssige udfordringer, der til dagligt 
kan være en hindring for arbejdets ud
førelse.

AF BJARKE HAKMANN

regler for, hvordan arbejdet skulle ud
føres. Noget der også har gjort arbej
det mere effektivt.

AF ANNE SOFIA LØNVIG
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Hvordan du hjælper en kollega  
     – eller måske dig selv

Scan koden og se mere 
om forebyggelse af mis-
brug på arbejdspladsen

Misbrug – hvordan kan du hjælpe?
Misbrug kan være mange ting og kan handle om alt fra alkohol til 
hash, kokain, medicin eller afhængighed af spil.  Desuden kan det 
være svært at få øje på. Under Hjelmene forsøger her at give nogle 
gode råd til hvordan du hjælper en kollega, en medarbejder – eller 
måske dig selv.

Nogle af de ting, som kan 
pege i retning af misbrug er 
blandt andet: Ustabil opgave
løsning, manglende fokus, hu
mørsvingninger, fravær, løgne, 
irritation, træthed og dårligt 
overblik. Alt sammen ting, 
der kan skabe mange farlige 
situationer på arbejdspladsen. 
Det kan samtidig være meget 
svært at komme til at tale om 

problemerne, fordi den mis
brugsramte ofte vil beskytte 
sig ved at benægte, at der kan 
være tale om misbrug. Helt 
generelt kan man dog sige, 
at langt de fleste misbrugere 
faktisk gerne vil hjælpes ud 
af deres misbrug. Her kan det 
hjælpe rigtig meget at stille 
spørgsmål til de ting, som man 
undrer sig over i kollegaens 

adfærd og opfør
sel – og at blive 
ved med at stille 
spørgsmål.

Med dine 
spørgsmål kan 
du være med til 
at sætte gang i 
en proces, der 
kan få folk ud 
af deres mis
brug.

Det er vigtigt at man som 
leder, kollega eller familie 
kan støtte og hjælpe den mis
brugsramte til at komme ud 
af sit afhængighedsforhold, at 
blive fastholdt i sin ansættelse 
og fungere på arbejdspladsen 
efter de retningslinjer, som 
virksomheden har fastsat.

Misbrug er mange ting
Et af de mest almindelige mis
brug – men også et af de svære
ste at opdage – er afhængighed 
af pengespil, også kaldet ludo
mani. Men selvom der ikke  
er tale om et misbrug af alko 
hol eller forbudte stoffer, så 
forpester misbruget alligevel  
livet for den afhængige på 
samme måde, som var der tale 
om hård narko – og konse
kvenserne er ligeså slemme og 
potentielt farlige på en bygge

plads. Derfor har Center for 
Ludomani lavet en forebyg
gelseskampagne, der skal hjæl
pe med til at få sat spot på de 
udfordringer og muligheder, 
som der er på arbejdspladsen 

i forhold til at hjælpe med
arbejdere med et misbrug. I 
folderen ”Tal om det – på ar
bejdspladsen” kan man læse 
mere om, hvordan man kan 
opdage et misbrug og forhin
dre, at det udvikler sig.

AF ANNE ANTILLA OG  

MORTEN BICHEL

En decemberdag sidste år havde HP Byg A/S 
i Aalborg sat arbejdsmiljø på  dagsordenen 
til et arrangement for alle virksomhedens 
110 medarbejdere. Det var begyndelsen på 
en særlig indsats for et godt arbejdsmiljø på 
HP Bygs byggepladser, herunder reduktion  
af støv.

Arbejdsmiljø og procesleder Søren Visby 
Gravesen fra HP Byg fortæller, at virksomhe
den havde indbudt to Bambus konsulenter til 
et oplæg om sundhedsskadeligt byggestøv. Det 
førte blandt andet til, at man besluttede at sæt
te mere fokus på at fjerne byggestøv ved kilden.

”Vi prøver hårdt i hverdagen”, siger Søren 
Visby Gravesen. ”Men det er en udfordring, at 
de store save kun har ét sug, og selv om de er 
angivet til at fange op til 75 % af det træstøv, 
som produceres, når man saver, er det langt fra 
det, vi oplever ude på pladsen. Derfor prøver 
vi at finde save med flere sug eller leger selv 
Ole Opfinder i forsøget på at montere supple

HP Byg gør opmærksom  
på manglende sug

rende sug på savene.” Et af de tiltag, som HP 
Byg har lavet, er en procedure om, at der altid 
skal være en støvcyklon mellem sav og støv
suger for at sikre den bedste sugeevne – hele 
arbejdsdagen.

Evald Zacho, konsulent i Bambus, supplerer 
med, at nogle af støvproblemerne også skyl
des, at de forskellige save og støvsugeres studse 
og slanger ikke passer sammen. De opfordrer 
derfor producenter og leverandører til at finde 
sammen om standardløsninger på udsugninger
ne og samtidig gå mere seriøst ind i arbejdet 
med at reducere det sundhedsskadelige træstøv 
til et minimum.

Bambus har i forbindelse med denne og 
andre tilsvarende sager rettet henvendelse til 
Arbejdstilsynets Markedsovervågning for at få 
dem til at stille krav overfor markedets produ
center.

AF SØREN VISBY GRAVERSEN OG   

PETER KIRKEGAARD

 
Der er hjælp at hente
Ansatte i byggeriet er også 
medlemmer af Pension 
Danmarks sundhedsord-
ning, hvor man kan få 
hjælp. Døgnet rundt er 
hjælpelinjen på telefon 
7010 0806 bemandet med 
erfarne medarbejdere, der 
sidder klar til at hjælpe.

 
Gratis rådgivning!
Har du et alkohol- eller 
stofmisbrug, eller er du på-
rørende til én person med 
et misbrug, kan du henven-
de dig i din kommune og få 
gratis hjælp og rådgivning.
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      En totalt  
umulig opgave

Vær opmærksom på at  
skolerne forventer at,
–  elevens værktøj er i orden, når ved-

kommende møder, samt at eleven 
ved, hvor vigtigt det er at møde 
hver dag. Ellers kan vedkommen-
de risikere ikke at bestå forløbet og 
skal indkaldes til nyt forløb.

–  eleven medbringer sikkerhedsfod-
tøj og bruger de værnemidler, der 
er behov for, fx masker,  høreværn 
osv. 

–  at firmaet deltager i mesterkon-
sultationer

Hvert firma er unikt, men har I styr 
på ovenstående, er I kommet ekstra 
langt!

hvordan tingene foregår i firmaet og 
på byggepladsen.

  Aftal gerne en følordning og vær 
desuden opmærksom på, hvem 
lærlingen sættes sammen med ift. 
tone, adfærd og firmakultur.

  Få klarlagt, hvordan I følger op på 
lærlingens skoleforløb, samt hvilke 
forventninger I og skolen har til fx 
besøg på skolen.

  Praktiske ting som løn, sikkerheds
sko, arbejdstøj, personlige vær
nemidler, mødetider og opførsel i 
firmatøj skal introduceres for lær
lingen.

  Hav en lærlingeplan/logbog, så både  
firma og lærling er klar over forvent

Hvis dit firma har lærlinge, er det en for-
del for alle parter, at der findes et sæt ret-
ningslinjer for lærlingeforløbet. Ved at ud-
arbejde en lærlingepolitik sikrer I, at alle 
lærlinge har samme oplevelse af firmaet, 
og at firmaets lærlingeansvarlige er helt 
på det rene med, hvilke opgaver de forven-
tes at udføre i forbindelse med lærlingene.

Ting, som I kan overveje at lade 
indgå i jeres politik:
  Velkomsten. Hvordan tager man 

imod første dag – og af hvem? Pro
gram for dagen.

  Brug gerne BARfilmen om lærlin
ge som udgangspunkt for introduk
tion.

  Opslagsbog. Der er mange nye 
in formationer at huske. En op
slagsbog er derfor rar at have, når 
spørgsmålene dukker op igen.

  Vær obs på, at lærlinge som regel 
er helt nye i branchen. Tag derfor 
ikke for givet, at de kender alt til, 

Har I en lærlingepolitik?

god plads, frister til oplagring. Men 
den går altså ikke. For hvis det værst 
tænkelige skulle ske, at brandfolkene 
skal gennem en røgfyldt bygning, er 
det ikke nemt, når vi – utilsigtet – har 
lagt forhindringer ud.

For at arbejdsmiljøkoordinatorerne 
kunne opleve det på egen krop – og 
dermed få en øjenåbner, blev de sendt 
på røgdykkerkursus. Her blev de først 
klogere på selve planlægningen og den 
teoretiske gennemførelse af en red

ning, før turen kom til de 
praktiske øvelser. Iført fuldt 
røgdykkerudstyr, hvilket er 
en rimelig varm og tung 
affære, blev de lukket ind i 
varmekassen (en møbelleret  
bolig i flere etager), hvor 
de i mørke og varme skulle 

En flok arbejdsmiljøkoordinatorer fra 
Hoffmann A/S har været på røgdyk
kerkursus hos Københavns Brandvæ
sen for at få fokus på vigtigheden af 
frie adgangsveje.

”På mine besøg rundt på bygge
pladserne ser jeg ofte, at adgangsve
je bruges til midlertidig oplagring af 
materialer eller som arbejdsstationer”, 
fortæller Hoffmanns sikkerhedsleder 
Susanne Lørup og uddyber: ”Især de 
områder, hvor der tilsyneladende er 

Arbejdsmiljøkoordinatorer 
i røg og damp

Kan læses ved at 
scanne QR-koden:

In-situ beton  
– Sikkert  
arbejdsmiljø  
på stedet!

ningerne til forløbet. Det sikrer sam
tidig, at lærlingen når rundt om alle 
de faglige udfordringer, der skal nås.

  Introducer APVer og tjek, at de er 
forstået.

  Oplys om sundhedsordning gen
nem overenskomsten ved Pension 
Danmark samt om evt. firmaord
ninger.

  Hvem er lærlingens kontaktperson, 
hvis der opstår problemer, lærlin
gen ikke lige selv kan løse med sjak
ket?

  Hvordan foregår kommunikationen 
i firmaet? Intranet? Firmamail? 

  Bliver der udleveret mobil? Hvor
dan får man hjælp vedr. IT?

Vi har så mange politikker, 
men har vi en særskilt for 
lærlinge?

God folder fra Dansk 
Beton om arbejdsmiljø 
og støbning viser de 
vigtigste regler og ting, 
du skal huske på –  
i tegneserieform! 

Hvordan hænger røgdykkerkursus sammen med en  
byggeplads?

  Informer om gode APP som 112, 
firmaapp, Tryg hjertestarter, BAR 
m.fl.

  Aftal om lærlingen ønsker særlig 
hjælp til forberedelse til eksamen. I 
dag består den teoretiske del af ek
samen i en fremlægning af sin op
gave, men det er ikke alle, som er 
fortrolig ved en fremlægning.

AF LARS  KJØLLERBLOCK

finde ”skadelidte”. Nøjagtigt som red
ningsfolk ville skulle bane sig vej på 
en røgfyldt etage i brand på en bygge
plads. En for den uøvede total umulig 
opgave. Bagefter gik turen til hunde
gården. En labyrint af forhindringer, 
bygget op af bure i flere etager, og 
absolut ikke for folk med klaustrofobi.

Ud over at blive udfordret rent fy

sisk af varme og udstyr, gav den men
tale oplevelse også en god forståelse 
for, hvorfor det er vigtigt at holde ad
gangsveje fri. Og selv om bygningen 
ikke altid er fyldt med røg, er en fri 
adgangsvej vigtig for, at brandfolk kan 
rulle slangevinder ud.

AF SUSANNE NEJST LØRUP

En flok arbejdsmiljøkoordina-
torer, som er blevet en hel del 
klogere (og svedigere).
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Det er årets  
      sidste show

nar sin hånd ned mod metalkufferten. 
Forsigtigt griber han fat om den lille 
nøgle. Kigger tilbage. Sikrer sig, at alle 
er på sikker afstand. 

Klik. Nærmest før nøglen er vredet 
rundt, lyder det første gigantiske brag! 
Ikke som i en tegnefilm, hvor gnisten 
løber hen til krudtet. Men på mindre 
end ét sekund. BANG! Elektriciteten 
antænder krudtet. Bulder og brag og 
rungende, farverige raketter fylder luf
ten med fontæner, bomberør, romerlys 
og glitter.

Det er årets sidste show. Sommeren 
er forbi nu – med et brag! 

AF KIRSTINE GREEN

Flot, festligt – men farligt
Man behøver næppe forklare, hvorfor 
ca. 350 kg sort krudt rummer en vis 
fare. Alligevel opstår de farligste øje
blikke ikke på taget, men under trans
porten. ”Det er jo omstændighederne 
ved fyrværkeri. Når der sker en ulykke, 
er den ofte fatal, men i mine øjne er 
det ikke meget farligere end at være 
tømrer,” fortæller Gunnar. 

Le grand finale!!
De sidste sikkerhedsprocedurer er vel
overstået. Gunnar retter blikket mod 
en lille kuffert, der skal sætte fut i det 
hele. Som én stor flod, der løber ud 
i en masse mindre vandløb, bevæger 
ledningerne sig fra kufferten og hen 
over taget. Over mod fyrværkeriet. 

Så snart rådhusklokkerne slår, vil 
bragene begynde. 

Dingdingdong, lyder det. Køben
havns Rådhus viser kvart i elleve. Da 
klokkerne har klinget af, rækker Gun

Nedtællingen er i gang! 
Hvin og hyl lyder fra forlystelserne i 
haven. Det ene hjørne af rutchebanen 
har skrigegaranti. Ding, ding, ding. 
Det lille tog ringer sig gennem haven. 
Men oppe på taget af koncertsalen er 
der koncentreret ro. Gunnar er per
fektionist og giver ikke op, før alt er  
100 % som det skal være. Alt er plan
lagt og finjusteret ned til mindste de
talje. 

Fyrværkeri har været en del af Tivolis 
underholdning siden 1843. De sidste 
knap ti år har Gunnar B. Knudsen væ
ret manden med fingeren på affyrings
knappen – Tivolis fyrværkerimester! 

Fyrværkeriet er vokalen
Med Gunnars ankomst til forlystelses
parken fornyede man traditionerne, 
så glitteret og farverne nu ledsages af 
musik. ”Jeg har altid gerne villet synge, 
men fordi jeg er udstyret med en sang
stemme, der får andre til at sige: ’uh, 
lad nu vær,’” griner Gunnar og holder  
hænderne op for ørene, ”måtte jeg fin
de en anden vej ind musikken.” 

I dag rejser Gunnar verden rundt 
med musikstyret fyrværkeri. ”Jeg ple
jer at sige, at fyrværkeriet er vokalen, 
jeg lægger op af musikken.”

BANG!!
Dette er historien om en mand, der gjorde sin hobby 
til sit arbejde og endte som fyrværkerimester i Tivoli. 
Og fortællingen om et fag, der kræver, at man fyrer 
godt op under sikkerheden.

 350 kg. sort krudt 
 600 ledninger 
  Tre koncentrerede mænd 

… og en 10-timers arbejdsdag 
har det krævet at arrangere 
aftenens store show, som sætter 
punktum for sommersæsonen 
2015.

FAKTA

Hvad er det bedste ved dit job?  
”Det er klart responsen fra publikum. Når man kan høre dem 

huje ned i haven. Når de virkelig hyler igennem.” 

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

Vil du se, hvordan det 
gik? Scan koden og se 
hele showet! 

Gunnar gik efter drømmem 
og blev fyrværkerimester  
i Tivoli.

Det tager 3 mand 
10 timer at opstille 
fyrværkeriet.
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    Faldt 45 meter ned  
fra en privat ejendom

På Byggepladsen Frihavnstårnet skulle 
der monteres en række store vindues
partier. Til arbejdet blev der brugt en 
lastbilkran med sugekopåg. 

Sugekopåget var bestilt efter vægt
angivelsen på leverandørens ordrebe
kræftelse, hvor vinduernes vægt var 
angivet til 318 kg. For en sikkerheds 
skyld blev sugekopåget bestilt til at 
kunne bære 350 kg.

TÆT PÅ-hændelse som alle kan 
lære af
På HHM’s byggeplads Frihavnstårnet var det TÆT PÅ, 
men heldigvis skete der kun materiel skade

Håndværkerne på pladsen var kede af, at vinduet var smadret – men pyt med det, alle 
mennesker var uskadte.

   

Døde i byggeriet i Danmark 2015

Den 13. januar 
En 39årig tømrer mistede livet, da han faldt 
45 meter ned fra en privat ejendom, hvor han 
var ved at reparere tag efter en stormskade.

Den 4. februar 
En 51årig døde i forbindelse med udgravning 
til fjernvarmerør. Afdøde kom i klemme mel
lem en jernplade, der væltede, og en anden 
jernplade.

Den 30. marts 
En 47årig landmåler mistede livet under ar
bejde med afstribning ved et motorvejsarbej
de. Landmåleren blev ramt af en bakkende 
fejemaskine og døde ved påkørslen.

Den 22. maj
På en byggeplads mister en person livet, da 
vedkommende rammes af et faldende beton
element.

Den 12. september
En 24årig ansat i en tømrer og bygningssned
kervirksomhed falder 8 meter ned i forbindel
se med opførelsen af en bygning.

Den 13. september
I forbindelse med sandblæsning af vægge mi
ster en ansat i en bygge og anlægsvirksomhed 
livet, da vedkommende bliver ramt af en sand
stråle. Den ansatte får store skader i armhulen 
og dør som følge af blodtab.

Vinduet skulle hejses op til 2. sal, 
men da det var 3 meter oppe i luften, 
slap sugekopperne, og vinduet faldt til 
jorden og blev smadret.

På det smadrede element opdagede 
montørerne, at en mærkat placeret på 
vindueskarmens underside, hvorpå der 
stod, at vinduet vejede 430 kg. Denne 
mærkat var ikke synlig, inden vinduet 
blev løftet, og det var ikke i overens
stemmelse med ordrebekræftelsens 
vægtangivelse på 318 kg. 

I værste fald kunne kranføreren 
være blevet ramt og slået ihjel.

Alle vinduer til byggeriet er af sam
me type, hvorfor der fremover benyt
tes et sugekopåg, der kan bære 450 kg.

AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Læring: 
  Kontroller at leverancen 

stemmer overens med ordre-
bekræftelsen inden der hejses, 
og bed leverandøren sætte 
type/vægt angivelser synligt 
på elementerne.

Kilde:  AT (den 23. november 2015)



Under Hjelmene er gået på jagt efter fotos af ting,  
man ikke støder på hver dag! 

Glad vinder af sidste nummers  
kryds og tværs konkurrence
Hej Under Hjelmene
Allerførst skal jeg sige mit første udbrud da jeg så over
skriften: ”Hvad fanden?”

Det var en glædelig mail der kom. Normalt vinder 
man aldrig noget, så jeg strækker mig til adventsgaven 
og skrabekalender.

Nu er det første gang, at jeg har læst bladet, og det 
var ganske interessant, især med de unge, som jo først 
skal til at lære, at sikkerhed er for vores eget bedste, og 
ikke for at piske os til at forcere en arbejdsopgave.

Vi har her i firmaet fået en ny arbejdsmiljøchef, og 
så kommer der altid nye boller på suppen, og det var 
blandt andet bladet, som jeg ikke kendte.

Jeg kunne godt tænke mig, at der også kommer noget 
inden for byggepladserne og transport på disse, men det 
kan jo være, at der har været dette tidligere.

Forsat god vind 
Hilsen 
Werner Westermann, Unicon

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

1. præmie: En lækker Under Hjelmenetaske.
Blandt de øvrige besvarelser trækker vi lod om Under Hjelmene tshirts.

SÅDAN GØR DU!

Ta’ et billede og send det til enten:
• Mobil tlf. 29 60 66 71
• bra@danskbyggeri.dk

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 15. april 2016.
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  En glad
     vinder

KÆMPE 
KONKURRENCE!

Vind en lækker 

Under Hjelmene-

taske

TA’ ET FOTO, 

DER KEN
DETEGNER 

JERES HVERDAG
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Hundrede timers 
     råfilm

OMG!

I  løbet af en treugers periode har 
to medarbejdere fra virksomheden 
Elindco dokumenteret alle deres ar
bejdsopgaver i forbindelse med ny
byggeriet og udvidelsen af KUA på 
Amager ved Islands Brygge metrosta
tion. Mikkel Svendsen (tømrersvend) 
og Nicklas Bach (lærling) har haft 
små videokameraer (GoPro) monteret 
foran på deres beskyttelseskasketter, 
og dermed har kameraerne indfanget 
alle arbejdssituationer, samtale og ud
fordringer. Videoprojektet går ud på 
at skildre en almindelig hverdag som 
snedker/tømrer (lærling/svend) i alt 
hvad det indebærer af oplevelser og 
udfordringer i forhold til samarbejde, 
planlægning, sikkerhed, brug af tekni
ske hjælpemidler og andre arbejdsmil
jøforhold. 

GO-PRO – helt tæt 
på arbejdspladsen!

Der er nu optaget mere end hund
rede timers råfilm, som skal redigeres 
og skæres til, så det kan bruges i ar
bejdsmiljøundervisningen af lærlin
ge og arbejdsmiljørepræsentanter. Vi 
bringer naturligvis nyt om projektet 
og den færdige film i næste nummer af 
Under Hjelmene.

Initiativtageren til projektet er sned 
kermester Casper Graugaard fra sned
kerfirmaet E.G. ApS – og det er støttet  
af organisationerne (Dansk Byggeri og  
3F), der også sidder i styregruppen.

AF MORTEN BICHEL

En række mindre murer og tømrer
virksomheder fra hele landet har væ
ret med til at afdække de udfordringer, 
der kan være forbundet med at søge 
en forebyggelsespakke – og de forbed
ringer af sikkerhed og arbejdsmiljø, 
der opstår ved brug af værktøjerne i 
forebyggelsespakken ”Vær professio
nel – også når det gælder jeres sikker
hed.”
Der er nu udgivet en pjece, hvor der 
deles ud af virksomhedernes erfarin
ger. I hvert tilfælde er det en beretning 
om: Den konsulentstøtte virksomhe
den har fået til at søge en forebyggel
sespakke, om hjælpen til at integrere 
et værktøj i virksomhedens drift, om 
det udbytte, som virksomheden har 
haft – samt de øvrige erfaringer og ud
fordringer, der har været undervejs.

Arbejdsmiljøværktøj 
og forebyggelsespakke

Mikkel Svendsen (tv) og 
Nicklas Bach (th) med 
kameraer på hovedet.

Området med 
optagelserne er 
markeret med 
skilte.

Pjecen kan downloades på Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus hjemmeside: 
www.bambus.dk

AF MORTEN BICHEL

Nyt faktaark 
fra BAR!
Beredskabsplan 
ved falddæmpende 
udstyr.


