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Arbejdsmiljøets ambassadører
Pas godt på arbejdsmiljørepræsentanten – for så passer du også godt på dig
selv og kollegerne på din arbejdsplads.
Helt overordnet er der nemlig en klar
sammenhæng mellem sikkerhed på
arbejdspladsen og tilstedeværelsen af
en synlig og kvalificeret arbejdsmiljø-
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AVISEN
ER
GRATIS
Under Hjelmene er en gratis
avis, der udgives i fællesskab af
3F og Dansk Byggeri.
Du kan få sendt lige så mange
aviser, du vil, direkte til kontoret
eller byggepladsen.
Du skal blot gå ind på Under
Hjelmenes hjemmeside på
www.under-hjelmene.dk,
hvor du kan bestille aviser
og blive tilføjet vores
abonnementsliste.

repræsentant (AMR). Det viser byggeplads- og virksomhedsbesøg foretaget
af Arbejdstilsynet, Byggeriets Arbejdsmiljøbus og organisationerne. Alligevel
er der mange pladser og virksomheder,
der stadig mangler arbejdsmiljørepræsentanter – og det til trods for at bran-

chen er overrepræsenteret i ulykkesog dødsstatistikkerne. Samtidig viser
undersøgelser, at det langt fra er alle
valgte arbejdsmiljørepræsentanter, der
deltager i den obligatoriske efteruddannelse. Og det til trods for, at virksomhederne hvert år skal tilbyde

supplerende arbejdsmiljøuddannelse
til arbejdsmiljørepræsentanten (AMR)
og ledere i arbejdsmiljøorganisationen
(AMO). Temaet og flere af artiklerne
i dette nummer af Under Hjelmene
handler om arbejdsmiljørepræsentanten.
AF MORTEN BICHEL
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En anmeldelse til Arbejdstilsynet
endte med ros og skulderklap
Under Hjelmene nr. 2/2016
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De gode hjælpemidler skal bruges –
hvis vi skal arbejde, til vi er 70 år
På en byggeplads i Middelfart
skulle der lægges 2000 kvadratmeter fliser. Fliser der målte 60 x 60 cm vejede 8,6 kg
stykket og skulle lægges af et
sjak fra firmaet KG Hansen
& Sønner A/S. Firmaet har i
flere år afholdt opstartsmøder
på deres byggepladser, hvilket blandt andet har skærpet

opmærksomheden på brug af
tekniske hjælpemidler. Opstartsmøderne er en vigtig del
af byggeprocessen og det er
her, at både byggeledelsen,
formænd og sjakkene skal involveres i de gode løsninger,
siger arbejdsmiljøleder fra KG
Hansen & Sønner A/S, AnnaGrethe Callesen.

På byggepladsen i Middelfart var man også godt klar
over, at de fliser, der skulle lægges, var af en sådan størrelse og
vægt, at der skulle anvendes
tekniske hjælpemidler. Egentlig er fliserne ikke så tunge, at
de ikke kan håndteres, men når
man kommer ned i knæliggende og i udstrakt stilling, kan
man sagtens mærke belastningen, siger den ansatte på
fotoet, René Christensen. Formand, Christian Knudsen, og
sjakket gik derfor i gang med
at undersøge markedet for et
egnet teknisk hjælpemiddel.
Efter søgning og afprøvning af
flere forskellige hjælpemidler,
fandt de frem til en løfter fra
AL VAC. Derudover brugte
man også fliselæggestol, da der
stadigvæk var en del knæliggende arbejde. AF PETER ORBY

Fuld vinterinddækning
På to byggepladser i Københavnsområdet, nemlig på
NOVO i Måløv og Bispebjerg
Hospital i København, har
bygherren valgt at totalinddække byggeriet med det danske system ”Sitecover”, som er
et engelsk ord for ”pladsoverdækning”.
Sitecover er en totalinddækning, der kan overdække en hel byggeplads med et
frit spænd på 86 x 86 meter.
Længere spænd kræver understøtning. Sitecover kan forsynes med et antal traverskraner
med samme løfteevne som
en tårnkran og en frihøjde på
25 meter under krogen. Med
overdækningen kan man arbejde alle vinterdage, hvis der
samtidig varmes op. Nedbør
undgås helt. Ydersiderne er

lavet af en særlig dug, og materialer til pladsen kan leveres
gennem en rulleport.
Sitecover løser dermed
mange problemer samtidig:
Vinterforanstaltninger efter
Bygningsstyrelsens regler, beskyt
telse af de ansatte efter
arbejdsmiljølovens regler, man

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

undgår byggeskader pga. nedbør eller frost, og det kan beskytte mod tyveri.
Sitecover kan opstilles på
1-3 dage afhængig af størrelsen og giver efter producentens beregninger en samlet
besparelse på vinterbyggeri på
7%.
AF FLEMMING HANSEN

Det betaler sig
at gøre tingene
rigtigt
I tømrervirksomheden Flemming Schrøder a/s fik man sig en
behagelig overraskelse, da en svær opgave og en anmeldelse til
Arbejdstilsynet endte med ros og skulderklap.
Opgaven var umiddelbart direkte til at tage fat på, da tømrermester Jimmy Schrøder første gang hørte om den. Det drejede
sig om at udskifte et større tag, men det viste sig snart, at der
var brugt asbest-materialer til den underste del af det gamle tag.
”Jeg var med det samme klar over, at der var en lang række
ting, som vi skulle tage højde for, når vi skulle fjerne de asbestholdige materialer. Både i forhold til medarbejderne, i forhold til
beboerne i området og i forhold til miljøet,” siger Jimmy Schrøder.
For at få hold på arbejdsmiljø-udfordringen i forbindelse med
opgaven, kontaktede Jimmy Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Det
var konsulent Lars Olsen fra arbejdsmiljøtjenesten, der satte sig
ind i situationen, og som derefter kunne rådgive medarbejderne
og Jimmy om, hvordan opgaven kunne løses forsvarligt.
”Derefter kunne vi så gå i gang med at indrette byggepladsen.
Og alting gik sådan set meget fint. Alligevel fik vi besøg af Arbejdstilsynet, der havde modtaget en anonym anmeldelse. Men
efter at de tilsynsførende fra AT har været rundt på pladsen og
snakket med medarbejderne, så kontakter de os, med stor ros for
både arbejdsmiljø og indretning af pladsen. Så det synes jeg faktisk er en rigtig god historie, der starter med en vanskelig opgave,
og som ender med at blive løst på en god måde – med stor ros
fra Arbejdstilsynet,” siger Jimmy Schrøder.
AF MORTEN BICHEL
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OPSLAGSTAVLEN
Væltesikring af gasflasker
Risiko for at gasflasker vælter, opstår når brugeren hiver i gasslangen
for at få mere slange at arbejde med. Icopal Entreprise har fundet en
smart og meget simpel løsning.
Problemet:
Slangen er monteret til ventilen
øverst på flasken.
Dermed skal der et
ganske lille træk til,
før flasken påvirkes.

Løsningen:
Trækpunktet for slangen
(i tilfælde af at brugeren
af gassen hiver i slangen)
flyttes ned i bunden af
gasflasken.
Et helt almindeligt
spændebånd anvendes
og holder gasslangen
ind til gasflasken.

Væltesikret!
Trækpunktet er flyttet ned
i bunden af gasflasken.
Dermed bliver det ved
normal brug umuligt at
vælte flasken ved træk i
slangen.

Søde sager
Beboerne i Vinde
Helsinge ved Gørlev
havde sat slik ud til
tømrerne fra tømrerfirmaet Bernow
Jespersen & Søn ApS
ved vinduesudskiftning i boligselskabet.

God e fi f t il a t f or
eby gge
u ly k k er

Icopal sætter foku
s på at fange alle –
store såvel som sm
uhensigtsmæssig
å–
heder, der kan føre
til
en arbejdsskade.
Her kan du fx se, hv
or nemt en situatio
n kan indberettes,
og hvor simpelt og
hurtigt en ulykke
kan undgås .
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Her på siden vil vi gerne opleve en levende debat på godt og
ondt om arbejdsmiljøet på byggepladserne. Brok vil blive
accepteret, men kun hvis det følges op af konkrete forslag til
forbedringer.
Så fat pennen, computeren eller telefonen og kom med din mening i DeBatMan.
Skriv til Under Hjelmene via vores hjemmeside www.under-hjelmene.dk

Hvad betyder din arbejdsmiljørepræsentant for dig?
Hvilke opgaver og arbejdsmetoder kan bringe din sikkerhed i fare? Og hvordan sikrer du et godt og langt arbejdsliv – både mentalt, kollegialt og fysisk?
Hvis du befinder dig i en virksomhed med mere end 10 ansatte, skal der
udpeges en arbejdsmiljørepræsentant (AMR). AMR er primus motor for, at
du og dine kollegaer får indflydelse ved at samarbejde med ledelsen om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.
Har din arbejdsplads mere end 35 ansatte, er det arbejdsmiljøudvalget
(AMU), som planlægger og koordinerer sikkerheden og arbejdsmiljøet på din
arbejdsplads.
Men hvad går det mere præcist ud på? Hvad arbejder arbejdsmiljørepræsentanterne egentlig med? Hvor ofte vælges de? Og hvad er deres ansvarsområder?
Og hvad betyder det for dig at have en arbejdsmiljørepræsentant?
Det er nogle af de spørgsmål, vi undersøger i denne udgave af DebatMan.
I entreprenørvirksomheden Petri & Haugsted AS fra Rødovre afholder Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 4 årlige møder. Det fungerer rigtig godt, da
mange problemer bliver taget i opløbet frem for på ét årligt møde.

Arbejdsmiljøudvalgene består i Petri & Haugsted af:
	en formand, der altid er afdelingslederen eller den daglige leder
	minimum 1 arbejdsleder valgt af og blandt arbejdsleder i afdelingen,
eller udpeget af ledelsen
	minimum 1 arbejdsmiljørepræsentant valgt af og blandt afdelingens
timelønnede
	evt. fagknyttet ekspert
	en arbejdsmiljø- og kvalitetsstyringsansvarlig

Hvert arbejdsmiljøudvalg er hos Petri & Haugsted ansvarlig for:
	afdelingens daglige arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejde
	vedligehold af kortlægninger og APV arbejdet
	varetagelse af de tilknyttede afdelingers interesser indenfor kvalitet,
sikkerhed, arbejdsmiljø og miljø.

Vi har spurgt tre medarbejdere i Petri & Haugsted:
Hvad betyder din arbejdsmiljørepræsentant for dig?

VOXPOP
Kabelarbejder Kasper Hansen:
- Det er rart, der er en ude i marken, som har vores synspunkt,
og passer på os.

Kabelarbejder Carsten Olsen:
- Han giver mig en sikkerhed i
hverdagen, og hvis jeg har et
sikkerhedsmæssigt spørgsmål,
kan jeg altid ringe.

Brolægger Morten Uhde
Christensen:
- Det er min makker, og vi
snakker problemer og spørgsmål undervejs, hvis de opstår.
Han finder svar, hvis han selv
er i tvivl, og alle ved hvem de
skal spørge, og det gør arbejdet
lettere.

Kan vi få det til at se
anderledes ud i 2016/2017?
Under Hjelmene nr. 2/2016
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I gummistøvlernes tegn!
Adgangs- og transportveje
Nu er den våde tid over os!
Der skal derfor opfordres til at
overveje allerede nu, hvad der skal
gøres af tiltag for at sikre ordnede
forhold på byggepladserne! Hvis der
startes på en fornuftig måde, ender
det som regel godt, hvorimod hvis
der startes forkert, giver det tit problemer, utilfredshed og et dårligt
slutresultat!
Skal vi prøve at gøre en indsats for
at plukke de lavthængende frugter.
Det burde være muligt at forbedre arbejdsforholdene med forholdsvis
små tiltag, hvis alle vil være med til
at gøre en indsats fx ved adgangsforhold, udgravninger og mudder på
pladserne.

Ved adgangs- og transportveje er
det vigtigt at overveje, hvordan de
gående adskilles fra den kørende trafik, så der ikke opstår farlige situatio
ner, hvor de ”bløde” aktører på en
byggeplads kan komme til skade ved
mødet med bakkende lastbiler eller
andre tunge køretøjer!
I planlægningsfasen er det vigtigt
at udarbejde en konkret plan for,
hvordan adskillelsen skal foregå, så
adgangsforholdene kan etableres som
noget af det første, når der møder
folk ind på pladsen. For øvrige oplysninger kan der henvises til BAR-BA
branchevejledning om ”Færdsel på
byggepladsen – Adgangs og transportveje”.

Udgravninger
Det skal overvejes, hvordan
folk kan komme ned i en
udgravning. Det er ikke tilladt at gøre det som vist på
billedet ved brug af en stige,
der ovenikøbet er for kort!

Der skal etableres trapper
med gelænder, så faldrisikoen mindskes!

Snævre udgravninger

Mudder og pløre

En anden ting der forholdsvis let
kan ordnes, i de fleste tilfælde, er for
snævre udgravninger. Når maskinen
alligevel er i gang, burde det ikke
være det store problem at grave mere
ud, således at anlægs- og byggefolkene undgår dårlige arbejdsstillinger, fx
vrid i hofter og ryg og skæve løft. Det
er nødvendigt med plads nok, hvis arbejdet skal kunne udføres sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Ifølge AT-vejledning påhviler det
entreprenøren, ved mindre udgravningsarbejder, at foretage den nødvendige planlægning.
Man må desuden ikke oplagre den
udgravede jord på kanten af udgravningen. Dette giver ekstra tryk på jordkanten, og faren for at jorden skrider
ned i udgravningen, bliver meget stor.
Er det ikke muligt at grave med anlæg,
skal der foretages den nødvendige afstivning, dette forhold bør altid indgå i
planlægningen.

Den sidste ting jeg vil nævne er mudder/pløre på pladserne.
Kan der gøres noget for at fjerne
eller begrænse mudder/pløre på pladserne?
Det mener jeg, der kan og her er
nogle bud på evt. løsninger.
Tiltag med at bortskaffe overfladevand (dræn, pumper), eller planere
lidt sten/ral ud på pladsen, så der er
noget andet end mudder at færdes på.
Det er meget slidsomt for bevægeapparatet at bevæge sig, når der
konstant hænger mudder/pløre på
fodtøjet, eller hvis man skal trække
fødderne fri af underlaget, for hvert
skridt der skal tages.
Det er almindelig viden, at når man
bliver træt falder produktiviteten. Det
må derfor være i alles interesse at optimere det terræn, man skal færdes på.
Det er ikke nødvendigt, at tingene
skal udføres som vist på billedet, hvor
de ligefrem er nødt til at grave hinanden fri af mudderet.

Det burde kunne gøres bedre.
I 2016 behøver der ikke at blive
bygget i gummistøvlernes tegn!
Det skal vi gøre bedre, hvis det
skal være attraktivt at blive bygningshåndværker.
Kan vi få det til at se anderledes ud
i 2016/2017, end det gjorde i 2015?
AF IB NIELSEN.

Ergonomi … det er gamle
vaner, der skal brydes
Under Hjelmene nr. 2/2016
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Projekt ”Pas på kroppen”

Ronnie Lübcke

Et af de store risikoområder for arbejdsmiljøet i entreprenørbranchen er ergonomi
og nedslidning.
Arbejdsmiljøorganisationen hos Petri
& Haugsted AS har søgt Arbejdstilsynets 50/50 pulje til et ergonomiprojekt, hvor Arbejdstilsynet betaler halvdelen af rådgiverbetalingen.
Projektet hedder Pas på kroppen
og har til formål at analysere arbejdsopgaver i dybden, både hvad angår
arbejdsstillinger og processer, for at nå
John Jørgensen

frem til forebyggende foranstaltninger
til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær.
Der vælges en arbejdsproces, som i
første omgang er brolægning. Brolæggerne arbejder både med retablering
efter kabelgravning samt nye anlæg.
Der udvælges 2 steder, hvor opgaven/processen kan kortlægges. ArbejdsmiljøCentret vil følge via foto/
video og dialog, og kortlægger de valgte processer.
Der observeres på:
	arbejdsstillinger; kroppens stilling,
rækkeafstand, stående/siddende arbejde
	planlægning; pladsforhold, tid, tempo, variation, hjælpemidler, vægt af
redskaber, holdning og vaner

	de 7 strømme; ydre forhold, materialer, information, forudgående aktiviteter, mandskab, plads, materiel
Der udpeges en arbejdsgruppe, og Ar
bejdsmiljøCentret udarbejder et oplæg med fokusområder til forbedringer, som bruges på et arbejdsgrupMorten Christiansen

pemøde, hvor der diskuteres konkrete
idéer til forbedringer.
Arbejdsgruppe/AMO udvælger og
konkretiserer idéer. Fx ændret planlægning, nye hjælpemidler, nye vaner
og nye teknikker.
Derefter bliver idéerne bredt ud
blandt medarbejderne, og der bliver
løbende overvåget og justeret, hvis
idéerne skal tilrettes.
Hvis resultatet er færre arbejdsulykker og erhvervsbetingede lidelser
har det været alle pengene, tiden,
kræfterne og anstrengelserne værd.
AF LINDA HANSEN

Ergonomi i CG Jensen
CG Jensen A/S har sat ergonomi på
dagsordenen på vores byggepladser.
Ledelsen kunne se, at flere og flere
timelønnede havde problemer med
knæ, ryg og generel nedslidning, og
folkene benyttede derfor kiropraktorhjælp eller lignende for at få hjælp til
deres skader. Så vi måtte prøve noget,
selvom dette ikke er det nemmeste, da
det er gamle vaner, der skal brydes.
Idéen om at få en fysioterapeut
rundt på nogle udvalgte byggepladser opstod for at finde ud af, hvilke
arbejdsopgaver vores timelønnede
havde, og hvordan det påvirkede dem

i forhold til nedslidning. Med den information skulle alle byggepladsens
timelønnede igennem et mindre træningsprogram, hvor de fik gennemgået
de relevante øvelser iht. de arbejdsopgaver, som de udførte. De fik lagt et
personligt program med øvelser, de
skulle lave derhjemme. Alt var frivilligt, og de fik udleveret en orange
gymnastikbold.
De fleste tog godt imod tiltaget, og
de fandt hurtig ud af, at det ikke var så
nemt at lave øvelserne og bruge den
orange bold.
AF METTE BACH CHRISTENSEN

Sundhed er sat på dagsordenen, og CG Jensen A/S arbejder videre med flere forskellige
løsninger i firmaet for både timelønnede og funktionærer.

Pas på dig selv!
Brug 2 minutter
Hos Icopal er ergonomi kommet på dagsordenen. En
ergoterapeut har instrueret tagdækkerne i at nedsætte
de fysiske belastninger. Og det er der kommet nogle
rigtig gode og konkrete tips ud af, som her vises af medarbejderne Ole og Thomas.
Èt af de bedste råd er: Husk at varme op til – og
strække ud efter – hårdt manuelt arbejde. Det forhindrer skader pga. ”kolde” muskler eller fastlåste arbejdsstillinger.
Resultaterne er klare: Medarbejderne oplever øget
velbefindende i arbejdsdagen.
AF CARSTEN BISGAARD

Ole: ”Vælte biler”. Bøj forreste ben,
det bagerste er strakt. Læg kropsvægten fremover og mærk udspænding af lægmuskel – skift ben. Hold
strækket i 20 – 30 sekunder.

Ole strækker begge arme lige op!
Gab gerne, det giver ilt til hjernen
og udspænding af den øverste del af
ribbensmusklerne. Hold strækket i
20 – 30 sekunder.

Thomas: Stræk begge arme lige op
og lav sidebøjning. Mærk strækket
i hele siden – alle ribbensmusklerne. Skift mellem de to sider. Hold
strækket i 20 – 30 sekunder.

… hjælp til at få stillet
en hurtig diagnose
Under Hjelmene nr. 2/2016
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Fokus på forebyggelse på din byggeplads
Et nyt samarbejde mellem PensionDanmark og Byggeriets
Arbejdsmiljøbus skal sikre øget fokus på forebyggelse af
fysiske og psykiske problemer i byggeriet. Måske er din
arbejdsplads næste stop?
Har du brug for behandlinger for
smerter i ryggen. En samtale med en
psykolog. Eller hjælp til at få stillet en
hurtig diagnose? Så kan du få hjælp
med din sundhedsordning i PensionDanmark.
Det budskab bliver fremover en
del af pakken, når Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus) besøger landets
– Glad for ordningen,
fordi jeg ellers ikke ville være
kommet til behandling

byggepladser og byggevirksomheder.
Samarbejdet mellem PensionDanmark og Bam-bus indebærer en øget
indsats for at sikre, at virksomhederne og de ansatte i byggeriet kender til
mulighederne i medarbejdernes sundhedsordning i PensionDanmark.
Arbejdsmiljøkonsulenterne
fra
Bam-bus vil have fokus på at infor– Forebyggende
behandling er godt, da
kroppen skal holde
mange år endnu

Thomas fra MC Byg i Borup fik hjælp med
sundhedsordningen
Thomas Løvgreen, 28 år, havde problemer med skuldrene i sit job som
tømrer hos MC Byg i Borup.
Men på et tidspunkt gjorde en kollega Thomas opmærksom på mulighederne i den sundhedsordning, som er
en del af pensionsordningen i Pension-

Danmark – både for Thomas og for
langt de fleste i byggebranchen.
Og sundhedsordningen virker.
Thomas får nu behandlinger hos
en kiropraktor hver 2.-3. uge og kan
mærke en klar forbedring.

mere om sundhedstilbuddene i PensionDanmark på deres ca. 1.500 årlige
besøg på byggepladser og byggevirksomheder. I det omfang, det er muligt,
vil virksomhederne desuden også kun-

ne få besøg af en fysioterapeut, som
bl.a. kan vise forebyggende øvelser og
give gode råd til korrekte arbejdsstillinger.
AF MICHAEL KLOCKMANN NIELSEN

FAKTA
Du kan bruge din sundhedsordning til:
	Behandlinger hos en fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut,
hvis du har problemer i led, muskler og sener. Behandlingerne sker på 125
sundhedscentre fordelt over hele landet. Du behøver ikke gå til lægen først.
	Hurtig diagnose. Vi finder ud af, hvad du fejler og sikrer, at du hurtigt kommer i gang med behandling – uden ventetid.
	Rådgivning fra et team af sygeplejersker og socialrådgivere, hvis du har
været syg i længere tid eller har risiko for lang tids fravær fra arbejdspladsen.
	Psykologhjælp med mulighed for personlig samtale, hvis du har problemer
på jobbet som fx mobning eller stress og ved private problemer som fx skilsmisse eller dødsfald.
	Misbrugsrådgivning, hvor du kan få hjælp til at få bugt med fx misbrug af
stoffer, alkohol og medicin.
Læs mere og bestil tid på pension.dk/sundhed, eller ring 7010 0806 alle hverdage mellem kl. 8 og 21. Du kan også bestille tid til behandlinger og finde det
sundhedscenter, der er nærmest dig, via PensionDanmarks app.

Videntjenesten i Bam-bus
Den tidligere Hotline for rådgivere i BAR Bygge/Anlæg
fortsatte 1. januar i år i en ny Videntjeneste i Byggeriets
Arbejdsmiljøbus (Bam-bus). Videntjenesten udvidede i den
forbindelse også til at formidle god praksis til bygherrer.
Det gamle ordsprog: Godt begyndt
er halvt fuldendt, er velkendt blandt
mange håndværkere, og derfor er der
større og større fokus på, at der i et
byggeprojekts planlægning og projektering skal tages højde for de arbejdsmiljøproblemer, der kan opstå i forbindelse med opførelsen af byggeriet.
Videntjenesten skal forsøge at få flere
bygherrer og rådgivere til at nå det
fokus. I april var konsulent i Videntjenesten, Signe Mehlsen, sammen med
en af de øvrige konsulenter i Bam-bus,

Jesper Nielsen, oplægsholder på i alt
fire workshops for projektledere i Bygningsstyrelsen:
”Workshoppen var bygget sådan
op, at jeg fortalte om de regler og den
praksis, der er på området,” siger Signe
Mehlsen og fortsætter: ”Herefter viste
min kollega Jesper nogle billedeksempler fra byggepladser, som Bygningsstyrelsen er bygherre på. Ud fra dette
fik vi mange gode drøftelser om, hvorvidt tingene overhovedet kan gøres
anderledes.

Jan Quitzau Rasmussen, som er seniorrådgiver i Bygningsstyrelsen, fortæller, at man fra ledelsen ønskede at
øge bevidstheden og opmærksomheden blandt projektlederne på arbejdsmiljøet, herunder Bygningsstyrelsens
ansvar og opgaver som bygherre. ”Vi
konstaterede, at der var varierende viden om arbejdsmiljø blandt projektlederne, og det gav nogle udfordringer
i dialogen med rådgivere og entreprenører, hvor vi skal være bedre til at
øge fokus på et godt arbejdsmiljø på
byggepladserne,” siger Jan Quitzau
Rasmussen.
”Efter gennemførelsen af de fire
workshops vil ledelsen samle op på
tilbagemeldingerne, men tanken er
at fortsætte med supplerende uddan-
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nelse, hvor det er relevant. Det kan fx
være den egentlige koordinatoruddannelse eller en kortere uddannelse fokuseret på bygherrers ansvar og opgaver vedrørende arbejdsmiljø,” slutter
Jan Quitzau Rasmussen.
AF PETER KIRKEGAARD

Knæene blev skiftet efter
ca. 4 år som flisemurer
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Arbejdsplatforme er en gevinst for arbejdsmiljøet
I ’Under Hjelmene’ 1/2016 var der et
indlæg fra Murerbranchens Miljøudvalg under overskriften ’Farligt arbejde fra lift’, som indeholdt en række fejl
og misforståelser.
Der har været en episode med overbelastning og en dårlig vedligeholdt
arbejdsplatform på en byggeplads i
København, og det omskrives til, at
der er generelle sikkerhedsproblemer
med arbejdsplatforme.
- Jeg har selv anmeldt den pågældende sag til Arbejdstilsynet. Der er
useriøse udlejere, som udlejer platforme, der ikke passer til det konkrete projekt, og det er ødelæggende for
alle, men det har intet med platformenes sikkerhed at gøre. De samme
overbelastninger kunne ske på et stil-

lads, siger direktør Casper Knudsen fra
Platform.as, som udlejer et stort antal
arbejdsplatforme blandt andet til murerarbejde.
- Alle typer redskaber kan bruges
forkert og eksempelvis overbelastes,
og det gælder også arbejdsplatforme,
men de rummer nogle grundlæggende
fordele for arbejdsmiljøet fx ved mu-

rerarbejde. For det første kan de indstilles i vilkårlig højde, så murerne altid har den optimale arbejdshøjde. For
det andet arbejder man typisk fra et
dæk lidt lavere end der, hvor materialerne opbevares. Det betyder, at mureren ikke skal bøje sig ned efter sten
og mørtel, men kan stå oprejst, siger
Casper Knudsen.
- Jeg kan ikke tro, at Murerbranchens Miljøudvalg kan mene, at vi skal
lade disse forbedringer af arbejdsmiljøet gå i vasken, fordi enkelte brodne
kar udlejer platforme, der ikke passer
til projektet eller ikke bruges rigtigt
af folkene på pladsen, siger Casper
Knudsen.
Platform.as og andre førende udlejere af arbejdsplatforme har gen-

nemført en DRA-certificering, så der
blandt andet gennemføres de årlige
sikkerhedseftersyn, og der er styr på
en række andre procedurer omkring
klargøring og eftersyn. Derudover bør
der generelt være fokus på instruktion
og uddannelse. Fx er der AMU-kurser
i flytning, montage og daglig brug af
arbejdsplatforme.
AF MATERIELSEKTIONEN, DANSK BYGGERI

FAKTA
Ordet ”Lift” bruges om flere forskellige tekniske hjælpemidler, herunder mobillifte, sakselift mm. Her
er der tale om arbejdsplatforme
monteret på lodret mast.

Det begyndte med smerter
i knæene
Frank Nielsen er 58 år og murer. Han
har arbejdet som murer i 40 år. Ca.
i 2005 begyndte det med smerter i
knæene, det var dog muligt for Frank
at arbejde trods smerter, da han fik
skånsomt arbejde, men han var også
nødt til at tage smertestillende medicin ca. 3-4 gange om ugen.
I 2009 fik han skiftet sit højre knæ
ud med et kunstigt knæ. I 2011 blev
dette knæ opereret og en ny protese
blev sat i, og endelig i 2014 fik Frank
også et kunstigt venstre knæ.
I dag fungerer det og han er næsten
smertefri, men knæliggende arbejde er
det slut med. Med de nye knæ, kan han
gå forholdsvis normalt. Der er problemer med at gå på trapper, specielt ned
ad trapper er vanskeligt, løb er helt
udelukket. Knæene blev skiftet efter
ca. 4 års arbejde som flisemurer. Frank
arbejder i dag med mindre arbejdsopgaver hos Enemærke & Petersen og

det er han yderst tilfreds med. Han
kan klare de nuværende opgaver, som
er serviceopgaver og som ikke tager så
lang tid og der er tale om afvekslende arbejde. Enemærke & Petersen tager hensyn til, at Frank ikke kan klare
tungt arbejde og arbejde der belaster
knæene. Frank arbejder udelukkende
i København. Han er overbevist om,
at det er knæliggende arbejde, der har
slidt hans knæ. Smerterne kom efter
4 års arbejde som flisemurer, og operation var nødvendigt, hvis Frank skulle
fortsætte på arbejdsmarkedet.
AF NIELS ERIK DANIELSEN

I dag er det slut med knæliggende arbejde for Frank Nielsen. Slid ødelagde hans knæ.

Her ser du to medarbejdere fra Petri & Haugsted… eller du kan måske kun se den ene?”

Hvilket tøj på arbejde?
Det er vigtigt at være synlig her i den mørke tid – specielt,
hvis du udfører vejarbejde eller på anden måde er i nærkontakt med kørende trafik.
Tænker du over, hvordan du går klædt
ved vejarbejde?
Det gør din arbejdsgiver.
De har fokus på beklædningen og
synligheden, når du arbejder langs
veje, hvor den korrekte påklædning er
meget vigtig. Det er også en god ide på
almindelige byggepladser.
Alle der arbejder og færdes omkring
dig, skal tydeligt kunne se dig – også i
mørke om vinteren.
Efterårs-, vinter- og forårsmånederne er mørke både morgen og aften, så
det er vigtigt med varmt tøj, og at du
er synlig.
Du bør være synlig for andre kolle

gaer og medarbejdere på byggepladsen, så der ikke sker arbejdsulykker.
Ude ved vejene skal både trafikanter,
cyklister og fodgængere kunne se dig,
så der ikke sker uheld.
Den værste og sværeste besked en
arbejdsgiver kan give familiemedlemmer er, at du ikke kommer hjem
igen.
Det er derfor vigtigt, du følger reglerne om brug af reflekstøj på arbejdet, så du ikke bliver overset.
Så HUSK reflekstøj ved vejarbejde
ALTID... HELE TIDEN… ALTID...
AF LINDA HANSEN

De gode gamle dage
Fra havneindustri til nyt byområde
– store forandringer i Nordhavnen

DENGANG – den første byggekran blev stillet op i Nordhavnen og forandringerne begyndte.
Københavns Nordhavn blev anlagt
i slutningen af 1800-tallet. Det skete ved opfyldning i Svanemøllebugten nord for Københavns Frihavn, et
stort industriområde med mange arbejdspladser blev skabt. Op til 4.000
hårdtarbejdende havnearbejdere havde deres daglige gang i Nordhavnen –
helt frem til 1970’erne.
Før i tiden rummede Nordhavnen
traditionel havneindustri herunder
flere siloer, der den dag i dag er at
finde derude.
Industri og havnekraner er i dag
afløst af byggekraner og et nyt byområde skyder frem af den gamle havn.
Her skal fortsat være mange arbejdspladser – 7000 er planen, men området er også åbnet op for boligbyggeri. Der skal bo 3000 københavnere
i Nordhavnen i både nye byggerier,
men også spektakulære byggerier, der
tager udgangspunkt i og bevarer de
gamle industribygninger.
AF PIA ENEMÆRKE BECKER

NU – mange byggekraner senere – nogle står der endnu, for der bygges og bygges fortsat.

En kombineret sele og
nedfiringsrygsæk
Under Hjelmene nr. 2/2016
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Ny redningssele forbedrer sikkerheden
markant ved arbejde i
højden
Redningsselen er en kombineret sele og nedfiringsrygsæk, sådan at en person nu kan redde sig selv i tilfælde af fald fra fx et tag eller
stillads.

Rundfordeler til
udlægning af beton

Udløser til nedfiring

Redningsselen er målrettet professionelle håndværkere, der
arbejder på fx tage eller stilladser, hvor der er risiko for
faldulykker. Det er en kombineret sele og nedfiringsrygsæk,
som indeholder 20 meter line
og en spole med bremsemekanisme.

En traditionel redningssele
bliver man hængende i, indtil
hjælpen når frem, men hvis
der går for lang tid, kan det
give invaliderende skader eller
i værste fald medføre døden
på grund af manglende blod
omløb. En redningssele med
nedfiringsmulighed adskiller
sig ved ikke at belaste kroppen
nær så meget, fordi man straks
kan fire sig selv ned til jorden
efter et fald.
Husk, at du ikke må være
alene, når du arbejder i sele
med risiko for at falde.
AF CARSTEN BISGAARD

Se hvordan selen
virker her:

Nedfiring

Den lille rundfordeler fra Unicon er en fjernbetjent, benzindreven udlæggerrobot, som kobles
til betonpumpen, enten direkte eller via forlængerslanger. Den anvendes typisk ved støbninger
af gulve af relativ lille tykkelse.
Rundfordeleren kan bevæge sig i alle retnin
ger, og dens 3,2 meter lange udlæggerarm kan
dreje 360 grader. Dette betyder, at udlægningen
kan ske præcis, hvor det ønskes. Med en vægt på
kun 450 kg kan den køre direkte på armeringen.
Den kan også køre på underlag som grus og sten.
Rundfordeleren har en ydeevne på 25 m³ beton
i timen, og udlægningshastigheden kan justeres
efter ønske til betonlagets tykkelse.
I forhold til traditionel udlægning af beton,
kan man med rundfordeleren spare arbejdskraft,
da man undgår den manuelle fordeling af betonen samt besværet med at slæbe på den tunge
udlæggerslange.
Scan QR-koden
og se en video om
rundfordeleren:

Se nu bare her:
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Arbejdsmiljørepræsentanten
I kamp for en fælles sag! Eller en lus mellem to negle?
I dette nummer af Under Hjelmene
retter vi fokus mod arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) og de regler, opgaver, dilemmaer, kvalifikationer osv.,
som knytter sig til dén rolle.
Fungerer det i dagligdagen?
Reglerne for organisering af arbejdsmiljøarbejdet blev ændret i 2010.
Men har det ført til forbedringer?
Og fungerer rollen som arbejdsmiljørepræsentant overhovedet i dagligdagen på byggepladsen?
Og hvordan kan det være, at rollen som arbejdsmiljørepræsentant har
svært ved at opnå samme status som
tillidsmandshvervet?
Arbejdsmiljørepræsentanten vare
tager en fælles interesse for både arbejdstager og arbejdsgiver – nemlig at
fremme det gode arbejdsmiljø. Men
risikerer han selv at havne i en klemme?
Manglende respekt fra to sider
Arbejdsmiljørepræsentanten oplever
ofte en manglende respekt fra både
arbejdsgiverne (fordi de ikke har
valgt vedkommende til jobbet) og
fra arbejdstagerne (som kan anklage
vedkommende for at gå arbejdsgiverens ærinde) eller blot beskylde vedkommende for at være ”bussemand”,
når han eller hun håndhæver reglerne.
At blive valgt til arbejdsmiljørepræsentant anses af mange for ikke at
være attraktivt. Og af og til bliver arbejdsmiljørepræsentanten valgt, fordi
ingen andre vil eller gider.
Dette sikrer på ingen måde, at byggepladsen får den bedst kvalificerede
til jobbet.
Samtidig er jobbet som arbejdsmiljørepræsentant ét af de ganske få jobs,
som man kan besætte uden at have
faglige kvalifikationer inden for området.

Et stort og vigtigt ansvar
Først efter at man er valgt til jobbet,
får man nogle få dages uddannelse,
hvorefter det forventes, at man kan
varetage et fagligt udfordrende hverv.

Et hverv, som udover det store arbejdsmiljøfaglige område også kræver
ledelseskendskab, selvstændighed, gåpå-mod, evner til at motivere kolleger,
evnen til at samarbejde med bygge-

plads- og virksomhedsledelse samt andre faggrupper.
Vi ser nærmere på AMR’s rolle
i dette tema.

Samarbejde skaber bedre arbejdsmiljø
Hos Håndværkergården i Odense arbejder ledelse og medarbejdere sammen om et
bedre arbejdsmiljø. Senest har der været fokus på asbest, og arbejdsmiljørepræsentanten skal på kursus i pcb og bly, ligesom han har været på kursus i vinterforanstaltninger.
- Det er kun ved mindre opgaver, vore medarbejdere kan komme i kontakt med
asbest. Når det gælder større entrepriser, entrerer vi med et miljøsaneringsfirma, så vi er
sikre på, arbejdet udføres af folk, der er uddannet til det, siger afdelingschef Jan Olsen
hos Håndværkergården i Odense.
- Hvis vore egne folk arbejder med miljøskadelige materialer, gør vi, hvad vi kan for at
sikre dem. Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere får en viden om, hvad der kan være
skadeligt for deres helbred, og at de ved, vi går ind for, at de bruger værnemidler eller
hjælpemidler, der giver et bedre arbejdsmiljø, siger han og tilføjer:
- Forholdene skal være i orden her i firmaet.
Derfor har ledelsen i samarbejde
med fællestillidsmanden haft alle formændene til møde, hvor en konsulent
fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bambus) fortalte om den nyeste viden om
miljøskadelige materialer på byggepladsen.
Sikkerhed og asbest
Skulle det alligevel ske, at en medarbejder kommer i kontakt med skadelige
stoffer, opretter Håndværkergården et
Forholdene skal være i orden her i firmaet,
dokument om hændelsen. Dokumentet
siger afdelingschef Jan Olsen, Håndværker
er tilgængeligt i 40 år enten i firmaet
gården, der tidligere har fået 3F Bygnings
eller i Arbejdstilsynet.
arbejdernes diplom Godt Arbejde.
Arbejdsmiljørepræsentant Kent
Jensen bekræfter, at samarbejdet omkring arbejdsmiljø virker.
- Vi går meget op i sikkerheden, og asbest er et fokusord i firmaet. Jeg har været på
asbestkursus i Horsens, for det er vigtigt, jeg som arbejdsmiljørepræsentant ved, hvor vi
kan risikere at møde asbest, og hvad vi skal bruge af værnemidler. Firmaet bakker fuldt
op om arbejdsmiljøkurserne, siger Kent Jensen.

Modtagelse af nyvalgt arbejds
miljørepræsentant (AMR)
Hvordan bliver man modtaget og introduceret som nyvalgt AMR?
Er det den helt store velkomst med flag og banner, eller bare en besked
om at møde op til arbejdsmiljømøderne på byggepladsen eller i firmaet?
Hos Petri & Haugsted bliver nyvalgte AMR budt velkommen med en
skrivelse, der fortæller om arbejdsopgaverne, så de får en bedre forståelse
for arbejdet, og som klæder dem bedre på.
AMRs opgave er bl.a. sammen med arbejdsmiljøorganisationen at tale
om, hvordan de kan få resten af arbejdsområdets ledere og medarbejdere
til at være opmærksomme på deres egen og andres sikkerhed og sundhed.
Som AMR skal de føle sig som en del af arbejdsmiljøorganisationen, hvor
de er repræsenteret i det arbejdsmiljøudvalg, de er valgt ind i, og være med
til de 4 årlige møder i udvalget, hvor man drøfter og følger op på udvalgets
opgaver.
I skrivelsen står bl.a:
”Jeg er valgt af mine kollegaer til at sætte fokus på sikkerhed og sundhed.
Det betyder ikke, at det er mig, der skal lave alt det praktiske arbejde. Jeg
skal bare sørge for, at det bliver gjort.”
AmR er ikke politibetjente, der konstant skal banke deres kolleger oven
i hovedet, men en iagttager, der ved, hvor de skal gå hen og få hjælp, hvis
der er problemer. De skal virke som kontaktled mellem de ansatte og
arbejdsmiljøudvalget.
Husk at modtage din AMR med åbne arme. AMR er der for at hjælpe dig.
AF LINDA HANSEN

Ingen arbejdsskader i 2015
Efter kurset er der mange flere kolleger, der spørger ham til råds, og som direkte effekt
af det samlede fokus på asbest og arbejdsmiljø i det hele taget, er alle firmaets støvsugere blevet opdateret.
Kent Jensen har ligeledes planer om at få en konsulent fra Bam-bus på besøg på et
tidspunkt, hvor alle medarbejdere alligevel er samlet.
- Og så vil jeg arbejde for, at alle lærlinge kommer på et endags asbestkursus, så de er
godt rustet til at stå på egne ben, siger Kent Jensen.
Som det næste skal han og en kollega på kursus i pcb og bly, og han har netop
afsluttet et kursus i vinterforanstaltninger.
En sidegevinst ved Håndværkergårdens fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed er, at
virksomheden kom ud af 2015 uden arbejdsskader.
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Arbejdsmiljørepræsentant Kent Jensen
ved det skab, hvor folkene kan hente
værnemidler.

Der er opbakning til arbejdsmiljøkurser.
Næste gang skal Kent Jensen have ny
viden om pcb og bly.

at finde

Hvad siger reglerne?
I firmaet
	I firmaer med 10 eller flere ansatte skal der være en arbejdsmiljø
organisation (AMO). Det er arbejdsgiverens pligt at oprette den
	På byggepladser, der varer mindst 14 dage, skal firmaet også oprette
en AMO
	En AMO består af mindst 1 leder/arbejdsgiver og mindst en repræsentant for de ansatte, kaldet en arbejdsmiljørepræsentant (AMR)
	AMO i firmaet skal tage sig af firmaets eget arbejdsmiljø (arbejdsgange, APV, ulykker, sygefravær, rådgivning om indkøb af værktøj,
m.m.)

På byggepladsen

Illustrator: Lars-Ole Neistgaard
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	På byggepladser med under 10 ansatte skal arbejdsmiljø og sikkerhed koordineres af de enkelte arbejdsgivere
	På byggepladser med flere end 10 ansatte skal bygherren sørge for,
at der afholdes sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger mindst
hver 14. dag. Både arbejdsgiver/leder og repræsentanter for de
ansatte (AMR) skal deltage
	Der skal tages referat af møder, som skal omdeles til de deltagende
og til evt. tillidsrepræsentanter
	AMO på byggepladsen skal koordinere sikkerheden på byggepladsens fællesområder (adgangs- og færdselsveje, oplagspladser, orienteringslys m.v.), og der hvor firmaernes aktiviteter påvirker hinanden
(samtidigt arbejde, farligt arbejde m.m.)

Valg af arbejdsmiljørepræsentant (AMR)
	De ansatte skal vælge en AMR på byggepladsen, når der er 5 i sjakket
	De ansatte skal vælge en AMR i firmaet, når der er 10 ansatte
	Alle ansatte uden ledelsesfunktioner kan vælges som AMR
	Alle ansatte uden ledelsesfunktioner i hele firmaet har stemmeret til
valg af firmaets (fælles) AMR
	Alle firmaets ansatte på byggepladsen har stemmeret til byggepladsens AMR
	Valget skal meddeles firmaet, som skal sørge for tilmelding til kursus
	Valget gælder i 2 år, eller til AMR’s ophør i firmaet eller på byggepladsen
	Firmaet udpeger selv ledelsens repræsentant(er) i AMO

Krav til uddannelse
	Der kræves ingen forkundskaber for at blive valgt til AMR
	AMR (og ledere i AMO) skal have gennemgået et 3-dages kursus
indenfor de første 3 mdr. efter valget
	Indenfor det første funktionsår skal AMR tilbydes 2 dages supplerende uddannelse. Denne skal være tilbudt og kunne være påbegyndt
senest 9 mdr. efter valget og være afsluttet senest 12 mdr. efter
valget
	I hvert efterfølgende funktionsår skal AMR tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse, som skal afholdes indenfor året

Hvad skal AMO?

Scan QR-koden og hent ”Signalement
af en arbejdsmiljørepræsentant” og
print ud som plakat:

	Sørge for at der udføres tilstrækkelig oplæring og instruktion
	Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og imødegå evt. risici
	Deltage i byggepladsens sikkerhedsmøder og -runderinger
	Påvirke den enkelte til god sikkerhedsadfærd
	Undersøge ulykker og sundhedsskader og sørge for, at de ikke sker
igen
	Arbejde med firmaets APV
	Gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse, der vurderer forrige års
arbejde og lægger planer og mål for det kommende år
	Holde sig orienteret om regler om arbejdsmiljø bl.a. via uddannelse
	Rådgive arbejdsgiveren om spørgsmål af betydning for arbejdsmiljøet

I Icopal:

Aktiv
arbejdsmiljørepræsentant
søges

Jeg kan ikke undvære min
arbejdsmiljørepræsentant fordi?

Om jobbet

Benny Larsen

Daniel Hansen

Heidi Vilhelmsen Per Hansen

Tagdækker

Tagdækker

Entreprisekoordinator

Tagdækker

- det er vigtigt, at der i
firmaet er en person man
kan gå til, hvis man har
spørgsmål om arbejdsmiljø og fordi det sikrer,
at firmaet har fokus på
området.

- hvis jeg har spørgsmål
indenfor arbejdsmiljø, er
der en kollega, jeg kan
gå til.

- det skal være sikkert at
gå på arbejde, og det er
arbejdsmiljørepræsentanten med til at sørge
for.

- det er vigtigt, vi har en
kollega, som repræsenterer os i tvivlsspørgsmål
omkring sikkerhed og
miljø.

Interview med AMR
Ronnie Lübcke er uddannet brolægger hos Petri &
Haugsted. Han har været ansat i over 20 år og været
AMR i ca. 3½ år.
Han blev spurgt til sit arbejde som AMR, og
hvorfor han valgte at blive en del af et arbejdsmiljøudvalg.
- Jeg blev spurgt af min arbejdsleder. Jeg har
tidligere selv rendt rundt uden høreværn og synlighedstøj, men er blevet ældre, og vil gerne hjem til
mine børn hver dag og hjælpe med, at sikkerheden
og arbejdsmiljøet bliver overholdt.
- Min rolle som AMR er at formidle forslag og
spørgsmål videre til arbejdsmiljøgruppen fra mine
kolleger. Jeg syntes ikke tingene blev taget alvorligt til at starte med fra udvalgets side, men det
er blevet bedre med tiden og med mere fokus på
sikkerhed og arbejdsmiljøproblemer.
Er det øretævernes holdeplads?
- Nej, jeg bliver ofte spurgt af kolleger, og undersøger tingene videre. Spørger og bliver rådgivet af
andre, hvis jeg ikke selv har svaret og svarer tilbage
til kolleger. Jeg tror, de synes, jeg har været pænt
irriterende – og måske stadig er det, men jeg får

mange henvendelser, og de benytter sig af mig som
de skal, så det er nok ikke helt skidt.
Er forholdet mellem dine kolleger og dig blevet
ændret efter rollen som AMR?
- Nej. Fik nogle kommentarer, da jeg blev valgt,
men det ebbede ud. Har været her mange år, så
kender mange af mine kolleger og jargonen, og de
tager mig seriøst.
De gør hvad jeg siger mht. til at tage synlighedstøj på, hvis de lige skulle have glemt det.

Du får det job på byggepladsen,
som betyder allermest for både
dine kolleger, dig selv og dit firma.
Du behøver ikke at have nogen viden om
eller kvalifikationer indenfor arbejdsmiljø og
sikkerhed. Det lærer vi dig!
ARBEJDSOPGAVER
• Planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet
• Arbejdspladsvurderinger
• Kontrol af arbejdsforhold
• Oplæring og instruktion
• Undersøgelse af ulykker eller tilløb hertil
• Inspiration af øvrige ansatte til en adfærd, der
fremmer en god arbejdsmiljøpraksis
• Kontakten mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget
• På eget initiativ standse arbejdet, hvis der
er tale om en betydelig fare for de ansattes
sikkerhed eller sundhed
VI FORVENTER
• Selvstændig løsning af opgaver
• At du er god til at tale med og motivere dine
kolleger
• Praktisk tilgang til løsning
• At du er indstillet på at videreuddanne dig
indenfor arbejdsmiljø
• At du går forrest og viser vejen
VI KAN TILBYDE
• Ledelsens opbakning
• Store muligheder for at præge arbejdet selv i
en særdeles udfordrende funktion
• Muligheder for og pligt til videreuddannelse
• Bonusordning i form af skulderklap
• Smart hjelm med mærket ”Arbejdsmiljørepræsentant” på!

Ronnie Lübcke, AMR i Petri & Haugsted i 3½ år.

HENVEND DIG TIL …
• … dine kolleger og bliv valgt 

KONKURRENCE

”Arbejdsmiljørepræsentant”! – hvor smart
lyder det lige?
Giv dit bud på et nyt navn/titel til jeres
arbejdsmiljørepræsentant ...
Send svaret til ...
27 89 72 00
Navnet skal: lyde godt, give stolthed til den der bærer det og skabe
respekt om det gode arbejdsmiljø.

Vi skal have dit svar senest den 15. april 2017.

Vind en
Under H lækker
j
taske og elmenelidt g
til gane odt
n

Der tales en halv snes
forskellige sprog på pladsen
Under Hjelmene nr. 2/2016
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Niels Bohr
Bygningen
- En byggeplads med mange sprog og kulturer
I nærheden af Fælledparken i København opfører Bygningsstyrelsen et
52.000 m2 stort nyt byggeri til Københavns Universitet. Byggeriet startede
i efteråret 2014, og skal efter planen
tages i brug i løbet af 2017.
En så stor entreprise skal i EU-udbud, og 2 af de 9 entrepriser blev vundet af udenlandske entreprenører. Den
spanske entreprenør, der vandt VVSog ventilationsentreprisen, har benyttet sig af både danske og udenlandske
underentreprenører. Men også flertallet af de entrepriser, der er vundet
af danske firmaer, har benyttet sig af
både danske og udenlandske underentreprenører og/eller haft udenlandsk
arbejdskraft ansat. Det har varieret
over tid, men mellem 50 – 80 % af
håndværkerne har været udenlandske.
Under Hjelmene har snakket med

arbejdsmiljøkoordinator Thomas Fløe
fra firmaet Sweco, der på bygherrens
vegne har haft det overordnede ansvar
for sikkerhedsarbejdet på pladsen, om
de udfordringer det har givet.

Kommunikation
altafgørende
- Hvor mange forskellige sprog har
I haft på pladsen, og hvordan har I
håndteret det?
En halv snes stykker i alt, men især 4
sprog har fyldt meget.
Det er en stor udfordring med så
mange sprog, og man kan ikke gå ud
fra at have et fællessprog som fx engelsk. Det kan række et stykke af vejen, men ikke hele vejen. Hvis pladsens aktører ikke kan tale sammen,
opstår der misforståelser og meget

Arbejdsmiljøkoordinator Thomas Fløe (i midten) fortæller om pladsen.

nemt konflikter, og derfor skal der
være stort fokus på kommunikatio
nen. Vi har arbejdet med mange
virkemidler. Professionelle tolke til
sikkerhedsintroduktion, kurser, toolboxmøder og oversættelse af sikkerhedsmødereferater,
mønsterrunder
m.m. Et af de vigtigste tiltag har været
at udpege særlige ”kommunikationsambassadører” hos de udenlandske
entreprenører, som kan tilkaldes af
alle, og som sørger for, at der bliver
koordineret og truffet aftaler og forebygget konflikt. Vi arbejder meget
visuelt med budskaberne, bruger tegninger og illustrationer i mange sammenhænge.

Sikkerhedsmøder
- Hvis alle firmaer møder op til sikkerhedsmøderne med en arbejdsleder
og en AMR som de skal, så bliver I jo
nemt mere end 50 mand til møderne.
Kan det lade sig gøre, eller hvordan
klarer I det?
Hvis der deltager alt for mange til et
sikkerhedsmøde kan det nemt blive et
navneopråb og ikke et møde med kvalitet. Vi har forsøgt at holde møderne
med 20 – 25 deltagere. Det kan kun
lade sig gøre, hvis de arbejdsmiljøansvarlige hos storentreprenørerne tager
et stort ansvar for at medinddrage og
kommunikere med deres underentreprenører.
- Hvilket sprog holder I sikkerhedsmøderne på, og hvordan formidles
beslutningerne så?
Sikkerhedsmøderne holdes på dansk.
Hvis der undervejs skal tolkes til 2 –
3 – 4 sprog mister mødet efter min
mening kvalitet. I særlige tilfælde bliver der tolket til et enkelt sprog under
mødet, men igen er det entreprenørernes arbejdsmiljøansvarlige, der skal
forberede og formidle sikkerhedsmødet til arbejdsmiljøgrupperne og de
ansatte, fx ved at holde toolboxmøder

om de væsentlige emner, der har været
behandlet.
Derudover oversætter entreprenørerne sikkerhedsmødereferaterne og
mønsterrunderne til deres ansatte.
- Hvad har de største udfordringer
været, for at få sikkerheden til at fungere?
Der er mange, men der skal hele tiden
være fokus på kommunikation og kulturforskelle.
- Har du nogle gode råd, du kan give
videre til andre med lignende udfordringer?
Mandskabet på fremtidens større byggeprojekter vil med stor sandsynlighed, som på Niels Bohr Bygningen,
være af blandet nationalitet og med
forskellig kulturel baggrund. Og i høj
grad en forskellig baggrund, når det
gælder viden om arbejdsmiljø og sikkerhed og evne til at forebygge ulykker og nedslidning. Der skal derfor
lægges flere kræfter i at gennemtænke
og forberede projekterne på at kunne
løse disse udfordringer. Det kan være
krav om sprogkyndighed, sikkerhedskrav i sociale klausuler, krav til uddannelse og kompetencer, formidling og
kommunikation i byggeprocessen.

FAKTA
Om byggepladsen
	100 firmaer har arbejdet på pladsen
	10 firmaer har været udenlandske
	1.200 personer har gennemgået
sikkerhedsintrokurset
	Ca. 750.000 arbejdstimer er præsteret
	15 anmeldepligtige arbejdsulykker er sket
	20 er ulykkesfrekvensen (ulykker
pr. mio. arbejdstimer)
	27,3 er gennemsnittet for byggebranchen i Danmark

Tool-Trucken kørte
ind på skolerne
Under Hjelmene nr. 2/2016
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Oplysningsindsats om KOL

”Pust liv i din hverdag”
ModulBad i Ringsted, Arbejdsmedicinsk Klinik, Ringsted Kommune og Byggeriets
Arbejdsmiljøbus gennemførte
sammen en oplysningsindsats
om lungesygdommen KOL
(Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Kampagnen hed
”Pust liv i din hverdag” og

ModulBad og Betonelementer ejes af CRH Concrete A/S, som beskæftiger
ca. 1.100 medarbejdere
fordelt på 11 fabrikker i
hele Danmark.

gennemførtes i uge 38 og 39.
Den 22. september var der et
arrangement på virksomheden
ModulBad om KOL med oplæg af arbejdsmediciner Rolf
Petersen. KOL er en af de
største helbredstrusler i verden. Sygdommen skyldes ofte
påvirkning af støv, gasser og
opløsningsmidler samt tobak,
der generer lungerne. Sundhedsstyrelsen vurderer, at omkring 320.000 danskere har
KOL. Der dør ca. 3.600 årligt
i Danmark af KOL. Og 15 %
- 19 % af KOL-tilfældene er
arbejdsbetingede. Blandt ikkerygere er det ca. 30 %, der er

arbejdsbetingede. Det var noget af det, der var arbejdsmedicinerens budskab.
Rolf Petersen opfordrede
til at få et lungetjek, hvis du
gennem længere tid (mere end
to måneder) oplever et eller
flere af følgende symptomer:
hoste – enten tør eller med
slim, pibende eller hvæsende
vejrtrækning og hvis du bliver
mere forpustet end dine jævnaldrende, når du bevæger dig,
fx når du går på trapper eller
løber efter bussen.
Mere information om KOL
på kampagnens hjemmeside
www.pustliv.dk

Fra venstre mod højre ses - Finn Bjørn-Hansen, ModulBad, Maria
Trærup, KOL Kompetencecenter, Eva Pilt Astrup, Ringsted Kommune,
Rolf Petersen og Anja Huusom, Arbejdsmedicinsk Klinik Slagelse.

Kontaktpersoner:
Finn Bjørn-Hansen, ModulBad, Tlf. 7637 7470
Sundhedskonsulent Eva Pilt Astrup, Ringsted Kommune, Tlf. 2278 4791
Rolf Petersen, Arbejdsmedicinsk Klinik Slagelse, Tlf. 2485 6455
Niels Erik Danielsen, Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Tlf. 4133 6673
Maria Trærup, KOL Kompetencecenter, Tlf. 9356 6084

Rolf Petersen, Arbejdsmedicinsk Klinik Slagelse fortæller om farerne
ved KOL.

Tool-Trucken har indtaget Danmark

PensionDanmark og Byggeriets Arbejdsmiljøbus har været rundt på landets erhvervsskoler med fokus på fysik,
helbred og teknisk grej til forbedringer af arbejdsmiljøet.
En stor lastbil fyldt med grej
til at forbedre arbejdsmiljøet
samt sygeplejersker og fysioterapeuter til at instruere og vise
forebyggende øvelser mod
nedslidning. Det er, hvad landets kommende håndværkere
har kunnet møde på deres skole i efteråret, når Tool-Trucken
kørte ind på skolerne.

På skolerne er der et behov
for at udbrede kendskabet
til forskelligt teknisk grej og
værktøj, som fx vinduesløftere, stenvogn og fliselæggerstole og give faglærerne og
skolernes ledelse inspiration
til, hvordan man kan integrere arbejdsmiljøet i den faglige
undervisning.

Samtidig har turen også været brugt til at fortælle om den
sundhedsordning, der ligger i
PensionDanmark. Den giver
gratis behandling på en del
områder, samtidig med at man
har mulighed for at kontakte
sin sundhedsordning, hvis man
har mistanke om, at man er
ved at få en varig skade.

På de første 4 uger af turen
besøgte Tool-Trucken 16 skoler i Jylland og havde besøg af
ca. 3.000 elever, faglærere og
andre med tilknytning til skolerne. Tool-Trucken bemandes
af konsulenter fra Byggeriets
Arbejdsmiljøbus og sygeplejersker og fysioterapeuter fra
PensionDanmark. Derudover

har rigtig mange leverandører
valgt at tage med på dele af
turen rundt i landet, hvilket
gør, at der er mange forskellige
værktøjer at se på.
Tool-Truck turen slutter
den 9. december i København
og har på turen besøgt 30 skoler i hele landet.
AF PETER KIRKEGAARD

Se mere på
facebook her:

Se mere på:
tool-truck.dk

Jeg synes, at det var et
super godt kursus
Under Hjelmene nr. 2/2016
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Supplerende
arbejdsmiljøuddannelser i 2017
Sammen med NEXT har BAR Bygge & Anlæg tidligere
stået for at udbyde en supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I 2017 gentager de succesen, og derfor har Under
Hjelmene taget en snak med tidligere deltagere for at
høre lidt om udbytte og forventninger.
Fra starten af februar og gennem hele
foråret udbyder BAR Bygge & Anlæg
supplerende arbejdsmiljøuddannelser
i form af uddannelsesdage over hele
landet. Uddannelsen giver deltagerne
den nyeste viden og praksis inden for
arbejdsmiljø i byggebranchen. Under
Hjelmene har snakket med nogle af
sidste års deltagere for at høre mere
om deres syn på udbytte og forventninger.
Deltagere deler erfaringer
Projektleder Joanna Rønne Matule
wicz fra MT Højgaard siger: ”Jeg synes, at det var et super godt kursus,”
og fortsætter: ”Det var ikke kun teori.
Vi kom ind på en hel stribe af praktiske eksempler. Og vi fik både snakket helt konkret om dem, og samtidig
diskuteret en række bud på, hvordan
man kunne løse udfordringerne fremadrettet.”
Inden de to uddannelsesdage starter, får deltagerne mulighed for at sende ønsker om emner, som de gerne ser

taget op. Desuden spørges der ind til
deltagernes egne hverdagsproblemer,
som så igen danner grundlag for en del
af undervisningen. ”Så er lærerne virkelig gode til at inddrage deltagerne,”
mener Michael Betzer, der er elektriker hos Bravida.
”Undervisningen foregår ikke kun
fra lærerens side, vi andre får også
lov til at dele synspunkter og erfaringer. Man bliver derfor en aktiv del af
kurset, når man deler ud af sin viden
til de andre deltagere,” siger Michael
Betzer.
Kommunikation og
konflikthåndtering
Efter kurset i 2016 var der en efterspørgsel på mere undervisning i konfliktløsning og kommunikation mellem leder og medarbejder. Til det siger
Joanna Rønne Matulewicz: ”Der er
rigtigt meget kommunikation i virksomhederne. Det med forståelse for
hinanden, hvordan man håndterer
hinanden og hvordan man løser udfor-

dringerne, ville være en rigtig god ide
at undervise i.”
I år har BAR Bygge & Anlæg og
NEXT derfor valgt, at den første dag
i uddannelsesdagene vil fokusere på
kommunikation og konflikthåndtering
i virksomhederne. Under Hjelmene
snakkede også med Jacob Stephansen
fra Klingenberg Anlæg & Kloak ApS.
Han havde stort udbytte af uddannelsesdagene sidst, og direkte adspurgt
siger han, at han sagtens kunne være
interesseret i at deltage igen – blandt
andet på grund af den større fokus på
kommunikation og konflikthåndtering.

Til sidst spurgte vi Michael Betzer,
om kurset var noget han kunne være
interesseret i at deltage i igen, hvortil han svarede: ”Helt sikkert. Jeg har
været på andre uddannelser, men jeg
synes, det her var relevant, fordi det
var så fagrelateret. Det var simpelthen
målrettet til håndværkere.”
AF KRISTOFFER BROE KRISTIANSEN

Se flyer om uddannelse
ved at scanne QR-koden:

Supplerende Arbejdsmiljøuddannelser
- ny viden om arbejdsmiljø til din virksomhed
Virksomheden skal hvert år tilbyde
Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i AMO.
BAR Bygge & Anlæg har sammen
med NEXT udviklet Supplerende
Arbejdsmiljøuddannelser specielt
til medlemmer af AMO i bygge- og
anlægsvirksomheder.

Uddannelsesdagen lægger vægt
på dialog om god arbejdsmiljøpraksis på tværs af virksomheder og fag.
Hver uddannelsesdag tilpasses
med emner, der er relevante for
jeres virksomhed og med udgangspunkt i deltagernes ønsker.
Pris per kursusdag: 2.500 kr. inklusive forplejning.

Hvor og hvornår
Psykisk arbejdsmiljø

Støv og nanopartikler

Ålborg

AMU Center Nordjylland

8. og 9. februar 2017

Kolding

Scandic Kolding

08. og 09. marts 2017

Slagelse

Hotel Frederik d. II

29. og 30. marts 2017

Århus

Scandic Aarhus Vest

26. og 27. april 2017

Glostrup

Scandic Glostrup

17. og 18. maj 2017

Bornholm

Griffen Spa Hotel & Radisson Blu
Fredensborg Hotel

30. og 31. maj 2017

Tilmeldingsblanket og kursusbeskrivelser findes på www.bar-ba.dk
Faldsikring

Stigearbejde

I tre dage er der
fokus på arbejdsmiljø
Under Hjelmene nr. 2/2016
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Lærlingeprojektet
Hvis du er lærling på en byggeplads,
har du måske jævnligt tænkt over,
hvorfor har jeg ikke lært noget om sikker brug af rundsav eller korrekt opstilling af bukkestillads på skolen?
Det kan være fordi, der ikke har været særlig meget fokus på arbejdsmiljø
og sikkerhed på skolen.
Det vil parterne bag Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus) og PensionDanmark gerne rette op på.
Lærlingekonsulenterne vil i 2017
arbejde på, at skabe bedre kontakt
mellem praktikvirksomheder og skolerne, og konsulenterne vil supplere
det eksisterende undervisningsmateriale til faglærerne med materialer, som
praktikvirksomhederne direkte kan
bruge i deres lærlingeinstruktion.
Det suppleres med information og
materialer om brug af tekniske hjælpemidler, fokus på oprydning og orden,
både i værkstedet og på byggepladsen.
Der er også en plan om at udvikle
et kort motionsprogram, som skolerne kan anvende direkte til lektionerne, hvor der ligesom i folkeskolerne er
kommet et krav om motion i undervisningen.

Målene med projektet er at:

medvirke til at nedbringe
antallet af ulykker og andre
skader, der sker på grund af
rod og uorden

intensivere brugen af tekniske hjælpemidler i branchen
og dermed at mindske både
ulykker og langvarig nedslidning

bistå med at alle erhvervsskoler har undervisningskompetencer til at understøtte undervisning i
tekniske hjælpemidler, der er
relevante for de enkelte fag

medvirke til at erhvervsskoler har adgang til relevante
tekniske hjælpemidler til
brug i undervisningen

tilbyde fagrelevant motionsundervisningsmateriale til
skolerne

understøtte at praktikvirksomheder i højere grad
indarbejder faste rutiner
omkring introduktion, instruktion,
tilsyn og mentorordninger.
AF PETER KIRKEGAARD

Konsulenterne i Lærlingeprojektet er Peter Røntved Andersen, (Østdanmark)
som kan kontaktes på pra@bam-bus.dk, mobil: 60379931 og Kent Jørgensen,
(Vestdanmark) som kan kontaktes på kej@bam-bus.dk, mobil: 36141408.

Årets Sikre Faglærer
I Under Hjelmene nr. 10 skrev vi om
Christian Lauridsen og Jon Bagge, i
dette nummer skriver vi om Erik Hansen, EUC Syd, Sønderborg og Michael
Petersen, EUC Sjælland, Næstved. De
vandt også prisen som Årets Sikre Faglærer 2016.

Hvordan er det gået siden?
Erik siger: - Jeg blev promoveret
en del, både på og udenfor skolen. På
nyhedsskærmen ved hovedindgangen
dukkede mit kønne ansigt og omtale
op i lang tid, indtil jeg bad om at blive
pillet af.

Erik Hansen (midtfor) har ofte fat i de forskellige BAR-vejledninger.

Nu sidder hædersbeviset på værkstedskontoret sammen med et diplom
fra en elevkonkurrence tilbage i 2009,
hvor eleverne i anledning af uge 43
(arbejdsmiljøuge), havde lavet et vinderprojekt om adfærd og attitude.
Arbejdsmiljøugen er noget særligt
på EUC Syd. I tre dage er der fokus på
arbejdsmiljø. De fleste lærere og elever
er inddraget, og der bliver produceret
småfilm om arbejdsmiljø og sikkerhed,
som går videre i en intern konkurrence. Bevidstheden bliver på den måde
stille og roligt større og større, slutter
Erik Hansen
Michael Petersen kom ind som ny
faglærer for 2½ år siden. Michael har
også en filosofi om, at eleverne skal
se og opleve det rigtige arbejdsmiljø
fra første dag. Det betyder, at de skal
lære om forebyggelse og sikkerhed fra
første dag. Han gør en dyd ud af, at
få ”byggepladsen helt ind på skolen”.
Han har siden kåringen til årets faglærer udbygget undervisningen med at
tage elever med ud på sikkerhedsrun-

dering på en større byggeplads i nærheden af skolen. Så drøfter vi det vi
ser, hvad man skal være opmærksom
på, og hvad man kan gøre ved det,
slutter Michael Petersen.
AF PETER KIRKEGAARD

Michael Petersen i gang med vigtig instruktion.

Alle store firmaer skal stille med en
sikkerhedsleder for hele entreprisen
Under Hjelmene nr. 2/2016
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Arbejdsmiljøavis på Det Nye Universitets
hospital i Aarhus
På hospitalsbyggeriet i Aarhus oplevede man en
stigning i skades- og ulykkesstatistikken i starten
af 2016 – og det ville man bare ikke acceptere.
Siden 2010 har der været
projekteret, regnet, tegnet og
bygget på DNU i Aarhus. I
alle årene har der været stort
fokus på at forebygge ulykker og skader, og senest har
en arbejdsgruppe ”Task Force
DNU” på tværs af fagene sat
sig sammen og samlet gode input og eksempler på arbejdsmiljøforbedringer i en avis,
som er udleveret til medarbejdere på pladsen.
Avisen handler om, hvor
man kan gøre en bedre indsats
med 10 gode råd til sikkert arbejde, og specielt fokus på fald
fra stiger, skæreskader med
knive og øjenskader.
- Vi har haft en skades- og
ulykkesstatistik, som egentlig
har holdt sig på målene (og
på halvdelen af branchens
ulykkesfrekvens), men i slutningen af 2015 og starten af
2016 så vi en stigning, siger arbejdsmiljø- og sikkerhedsleder
Katrine von Schimmelmann. Og det måtte vi finde ud af at
gøre noget ved.
Med Task Force DNU har
vi sat et øget fokus på, hvad

man skal gøre for at ulykker
ikke sker. Task Forcen ser på
tværs af fagene dybere ned i
rapporteringen på de ulykker
vi har, og har derefter udpeget tre områder, hvor der er
god grund til at gøre en ekstra
indsats, for at holde antallet af
ulykker og skader nede. Som
sidegevinst har det givet en
god dialog mellem fagene, og
det bidrager også til øget sikkerhed på byggepladsen.
Helt generelt gør bygherre
på DNU meget for at holde
fanen højt på de krav, man har
til projekterende og entreprenører:
Alle storentreprenører skal
stille med en sikkerhedsleder
for hele entreprisen, inkl. eventuelle underentreprenører. Der
afholdes 4 timers sikkerhedsog opstartsmøder med dem,

Katrine von Schimmelmann

hvor kontrakten gennemgås,
og man drøfter, hvordan entreprenøren vil opfylde kravene.
Man har identificeret 18
arbejdsprocesser, som er forbundet med stor risiko. På disse afholdes minimum en uge
før procesopstartsmøde med
deltagelse af sikkerhedsleder,
koordinator B og de håndværkere, som skal udføre arbejdet.
På mødet gennemgås detaljer
i arbejdsprocessen, for at slå
ned på eventuelle farlige situationer.
-Vi skal væk fra, at vi ”gør
som vi plejer”, siger Katrine,
og derfor er det godt at gå arbejdsprocessen igennem.
Der afholdes temadage om
fx alternativ til stiger, mindre
støv og unge/lærlinge, og der

gennemføres kampagner et
par gange om året. Den næste
handler om fald og snuble
ulykker på adgangsveje. Det
er 14 dage med særligt fokus
på dette, hvor billeder deles
på en Facebook-gruppe, og
der er indbygget en konkurrence mellem de 10 byggefelter, hvor der præmieres både
individuelt (fx kroophold og
iPads) og kollektivt, hvor et
byggefelt kan vinde frokost til
alle. Samtidig præmieres der
kun på gode ideer og tiltag –
og ikke på lav ulykkesstatistik,
da man er bange for, at det kan
fremme snyd med registreringen af ulykker, forklarer Katrine, som også slutter af med en
væsentlig pointe: - Jeg håber
også, at vi med vores arbejde
kan vise andre bygherrer, at

Husk også sikkerheden på lageret!

det giver rigtig god mening
at holde fanen højt og seriøst
ville et godt arbejdsmiljø gennem hele projektet.
AF PETER KIRKEGAARD

Se avisen her:
(Scan QR-koden)

Se facebookgruppen her:
(Scan QR-koden)

AF CARSTEN BISGAARD

Ikke kun byggepladsen giver sikkerhedsmæssige udfordringer. Mange håndværkere henter ofte varer selv på virksomhedens lager, og fokus på sikkerheden gælder også på lageret!
FÆRDSEL PÅ LAGERET
	Anvend sikkerhedssko og synlighedsvest.
	Følg afmærkningen der adskiller gående og kørende trafik.
	Brug kun gaffeltruck, hvis du
har certifikat og tilladelse.

Tag de øverste varer først.

STABLING I OG UDTAGNING
FRA REOLER
Stabling i reoler skal ske nedefra
og op, sådan at man ikke skal ind
under paller med varer for at hente sine egne varer.
Udtagning fra reoler skal ske
oppefra og ned.

Du kan se vejledningen
på flam.dk
REOLER
	Tjek hvor megen vægt lager
reolerne er godkendt til, og tjek
at de er i god stand. Dvs. at alle
skruer er isat, at vangerne er på
plads og at reolerne ikke er skæve eller påkørt.

Tjek vægtgrænserne for lagerreolen.

LØFT
	Brug hjælpemidler når varer
skal løftes eller transporteres,
eks. løftegrej på lageret, sækkevogn el.lign.

Brug sækkevognen – også på de korte
distancer.

Faktisk findes der nogle rigtig
gode og opfindsomme apps
Under Hjelmene nr. 2/2016
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Under Hjelmene giver her sit bud på seks apps, der kan lette din arbejdsdag og støtte op om sikkerheden på din arbejdsplads

Her er nogle apps –
tjek! Der kan lette
din hverdag – tjek!
I forvejen kigger du nok med i din telefon en del gange i løbet af en dag, og måske
bruger du allerede nogle af de apps, vi fortæller om her.
For både telefonen, den bærbare computer eller iPad’en tjener for mange mennesker som en smart måde at få overblik over dagens planer og gøremål.
Og faktisk findes der nogle rigtig gode og opfindsomme apps, der kan være
med til at højne overblikket, effektiviteten og sikkerheden på din arbejdsplads.
Her er en oversigt, som du og dine kollegaer kan gå på opdagelse i.
Til slut er der bare at sige: Biib biib – biib biib – rigtig god fornøjelse. 
BAR BA:
Appen ”BAR Bygge & Anlæg” samler alle materialerne fra
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg – samt alle vejledninger. Appen sikrer også, at du har adgang til de fleste af
materialerne, selvom du er offline. Du kan desuden tilføje
bogmærker, gemme billeder og læse seneste nyt fra BAR BA.

TJEK DINE LØFT:
Med appen ”Løftetjek” har Arbejdstilsynet fået fremstillet
et værktøj, der gør det muligt at vurdere tunge løft. Har du
derfor tunge løft i forbindelse med din arbejdsdag, kan du
bruge appen til at finde ud af, om dit løftearbejde er sundhedsskadeligt eller risikabelt.

STØJ PÅ PLADSEN:
Det svenske Arbejdstilsyn står bag appen ”Buller” eller ”Noise
Exposure”, som kan bruges til at måle støjbelastninger hen
over arbejdsdagen. På den måde tegner appen et billede af,
hvordan det ser ud med både den akutte belastning – og af
langtidspåvirkningerne.

BELASTNING AF ARME:
”Ergoarmmeter” er endnu en svensk app. Den er udviklet af
det anerkendte Karolinska Instiutet, og kan give et svar på,
hvor belastende det er, når man arbejder med armen – eller
armene – i bestemte vinkler ud fra kroppen. Appen har særlig
fokus på problemer med nakke og skuldre.

FARLIGE STOFFER:
”Farlige Stoffer” er et opslagsværk udgivet af Beredskabsstyrelsen. Her kan du finde relevant information om farlige stoffer.
Du kan lave opslag i appen, når du er offline, og informationerne er i høj grad rettet mod hændelser, hvor der er tale om
kemikalieuheld.

DOKUMENTATION:
”Issman” er egentlig udviklet som et værktøj til kvalitetssikring, men appen kan også anvendes til dokumentation af
hændelser og arbejdsmiljøudfordringer med både fotos og
noter.

Småhusbyggeri – på godt og ondt
Arbejdsmiljøet ved småhusbyggeri er tit temmelig
sløjt. Når det går værst til, er det helt fra etableringen af kloak, støbning af render, sokler og dæk, at de
ansatte må gå i mudder til knæene og slæbe tunge
gummistøvler afsted.
Andre gange gøres det ordentligt. Der sættes skur
op fra start, man laver en sandpude og dræner måske grunden allerede inden fundamentet laves. Så er
der lagt en fornuftig linje, som kan give et ordentligt
byggeri.
Skurforhold
Ved nogle småhusbyggerier mangler skuret helt. Andre steder har tømrere eller murere måske skur, men
ikke de andre. De helt gode steder stilles der skure op, som kan benyttes af alle håndværkerne efter
tur. Sådan en løsning er klart at foretrække. Det kan
ikke være rigtigt, at håndværkere, der bygger fine nye
huse, ikke engang selv har et skur med toilet osv. under byggeriet. Bygherre, typehusfirma eller hovedentreprenør kan opstille det, og så kan de andre leje sig
ind, eller man kan fratrække det i entreprisesummen.
Adgangsveje
Selvom man bygger et lille hus, skal adgangsvejene

også være i orden. Man skal kunne færdes i arbejdsfodtøj, og man skal kunne bruge trillebøre, trækvogne og selvkørende grej og hjælpemidler, uden at det
synker i. Der skal også være lys, så man kan se, hvor
man går, og hvad man laver.
Stilladser
Bukkestilladser er det mest almindelige på småhusbyggeri, men det er sjældent nok, specielt til gavle. Et
andet problem er, at det tit er entreprenørens eget.
Det vil sige, at når et firma er færdig med sin del, så
tager man stilladset med. Så kommer næste firma og
skal stille et nyt op. Det kunne være en idé at stilladset, på samme måde som skuret, blev fælles. Under
alle omstændigheder skal det være i orden.
Hvem har ansvaret
De fleste småhuse sælges af typehusfirmaer, som også
har tegnet og projekteret husene. De er derfor bygherrer, der skal sørge for fælles foranstaltninger, bortset fra hvis huset allerede er købt af den nye ejer, men
så er typehusfirmaet i hvert fald projekterende. Og
som sådan har man også ansvar for arbejdsmiljøet.
Arbejdsgiveren har pligter overfor sine egne ansatte,
men meget kan løses bedre i fællesskab mellem byg-

herre/projekterende og udførende firmaer end hver
for sig.
Det kan gøres bedre
Der er stor forskel på småhusbyggeri og på de firmaer, der laver det. Men der er ingen grund til, at alt
skal sejle, fordi det er et lille byggeri. Kravene er stort
set de samme som ved stort byggeri. Sikkerhed og
arbejdsmiljø skal være i orden. Lad os finde sammen
om tiltag, der medvirker til at højne arbejdsmiljøet,
også ved småhusbyggeri.
AF FLEMMING HANSEN

Der er eddermame
langt ned
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Under Hjelmene nr. 2/2016

Hvad laver Danmarks højeste mand på
toppen af Danmarks (måske) højeste kran?
Under Hjelmene var med, da det innovative filmselskab
Makropol optog en virtual reality-film i HHM’s
50 meter høje kran.
Det er fyraften og sensommer i København. Normalt ligger byggepladsen
ved Carlsberg øde hen på denne tid,
men i aften er der liv. Det er lunt, og
himlen er klar og blå. Ca. 20 personer
går og forbereder aftenens filmoptagelser. Nogle taler i walkie talkies, andre
finjusterer kameraer, nogle tredje står
og kigger op mod den gigantiske kran,
der er hovedlokalitet for optagelserne.
”Det er eddermame langt ned,” siger Morten Poulsen, som ud over at
være hovedrolleindehaver kan bryste
sig af titlen ’Danmarks højeste mand’
– med sine 2,19 m!
Filmen er en virtual reality-kortfilm
og den nyeste teknologi inden for filmmediet.
Mere om det senere.

for en alvorlig traktor-ulykke, der nær
havde kostet hende livet.
Og for nylig blev filmbranchen i en
DR-dokumentar hårdt kritiseret for
ikke at prioritere sikkerhed højt. Det
har nu fået en række danske produktionsselskaber til at skrue op for sikkerheden, så der fremover bliver foretaget en sikkerhedsvurdering, inden
filmoptagelserne går i gang.
Forudgående møder om sikkerhed
var da også et ultimatum fra HHM’s
side, da virksomheden stillede både
kran, byggeplads og mandskab til rådighed for filmholdet.

• • • • fra en anden vink el

SIK K ERHED

Først lidt om sikkerhed inden for film!
For sikkerhed er ikke kun vigtigt for
os i byggebranchen. For to år siden
var skuespiller Bodil Jørgensen udsat

”Der er eddermame langt ned.”
Selv Danmarks højeste mand kan blive
urolig i højder.”

Produktionsholdet var på sikker afstand,
da der blevet optaget scener i toppen af
den 50 meter høje kran.

Bodil Jørgensen var tæt på at miste
livet for to år siden. Hun blev kørt
over af en traktor på en filmoptagelse og brækkede alle sine ribben,
begge kraveben – det ene i 12 stykker – og fik store skader på lever og
nyre. Det har tvunget filmbranchen
og til at kigge indad og ændre synet
på sikkerhed.
Bodil sendte Under Hjelmene
en selfie, da vi spurgte, om vi måtte
bringe et foto af hende. 

Alle iført hjelme og sikkerhedssko
Tilbage på Carlsberg er aktivitetsniveauet steget yderligere – både på
landjorden og i luften. Alle bærer hjelme og sikkerhedssko.
Øverst i kranen har to stuntmænd
sikret Morten med liner og faldsikringsudstyr, mens kameraer følger
ham bagfra.
Pas på drone!
På landjorden er filmmanden – og
drone-fører – Tao Ahler fra Rotur Film
ved at finjustere en enorm drone. Han

briefer holdet, som samler sig i en
halvcirkel foran ham.
”Dronen svarer til en flyvende computer med propeller, så I skal være
meget opmærksomme og holde stor
afstand,” fortæller Tao Ahler.
Zzzzmmm
Med en højlydt summen, som et stort
sci fi-insekt, flyver dronen op til toppen af kranen. Den filmer en hurtig
’drop down’-bevægelse, som i den færdige film skal give seeren følelsen af at
springe ud fra kranen … og blive genfødt i et ’afterlife’.
Hvilket bringer os tilbage til emnet
virtual reality:
Vør-tju-al re-ali-ty – ja, du kan lige
så godt lære det. Virtual reality, eller
bare VR, er en computerskabt virkelighed, hvor du kan interagere med

omgivelserne, som om det var din
egen virkelighed.
Teknologien spås en stor og revolutionerende fremtid. Ja, faktisk forventer man, at det bliver en game changer
for både filmmediet og vores muligheder for at interagere.
Solen går ned
Aftensolen kaster et orange lys over
himlen. Optagelserne er i hus, og alle
på filmsettet er glade og tilfredse.
Co-produceren nævner af sig selv den
gode dialog med HHM, som har støttet projektet – og dermed Danmarks
fremskridt inden for VR – ved at stille
kran og mandskab til rådighed.
”De har sågar sponsoreret vores
slik”, fortæller co-produceren og griner begejstret.
AF KIRSTINE GREEN

… så er der i nogle tilfælde faldet
en bøde på op til 40.000
Under Hjelmene nr. 2/2016
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Døde i byggeriet
i Danmark
2016

Den 18. januar
En 58-årig mistede livet i en arbejdsulykke på en betonfabrik.
Han mistede balancen og faldt
ned af et betonelement i 2,5 m
højde, lige efter han var klatret
op af en stige.

Den enhåndsbetjente
vinkelsliber findes ikke!
Der er en del byggevirksomheder, som har fået sig en grim overraskelse i forbindelse med Arbejdstilsynets besøg. Hvis tilsynet ser en medarbejder bruge en vinkelsliber med én hånd, så er der i nogle tilfælde
faldet en bøde på op til 40.000 kr.
En af de entreprenører som har fået en bøde er Pallisgaard, hvor
bygningskonstruktør Mads Olesen siger: - Det er irriterende og ærgerligt, at det er sket hos os. Vi er en tømrervirksomhed, og i virkeligheden skærer vi ikke særligt meget med vinkelslibere. Men vi
har i forlængelse af besøget fra Arbejdstilsynet sat mere opmærksomhed på, at medarbejderne skal læse og følge brugsanvisningen.
Mads pointerer også vigtigheden af, at man altid skal betjene
værktøjet efter leverandørens anvisning, samt vigtigheden af at
medarbejderne ikke benytter håndværktøj, som er defekt eller
mangler et håndtag mv.
AF PETER KIRKEGAARD

Du kan se mere om aktionen ved at
scanne QR-koden:

Den 12. april
En 29-årig tømrer faldt under arbejdet på en lagerhal igennem en
lysningsplade og faldt 6–8 meter
ned.

Mange påbud i
forbindelse med
AT-razzia
Den 2. august
En litauisk arbejder styrter 8 meter gennem et tag. Han afgår ved
døden d. 29. august.

FAKTA
HUSK: Det er altid leverandørens brugsanvisning, der danner grundlag for den
korrekte brug af værktøjet. Læs og følg derfor altid brugsanvisningen, og gem
den sammen med værktøjet.

Den 4. november
Dødsulykke. Detaljerne er ikke
kendt ved redaktionens afslutning.

H
 old arbejdsstedet rent. Et rodet
arbejdssted inviterer til ulykker
 Sørg for god belysning
 Brug det rigtige værktøj. Lad være
med at presse et mindre værktøj,
brug i stedet et større
 Brug støvsuger. Og vær sikker på at
det er tilsluttet korrekt og tæt
 Spænd genstanden, som skal bearbejdes, fast med en tvinge eller i en

skruestik. Det gør, at begge hænder er frie til at betjene værktøjet
 Brug sikkerhedsbriller. Så undgår
du splinter og grater i øjnene
 Kontroller for beskadigede dele.
Hvis sidehåndtaget er drejet i
stykker eller slået delvist itu, så
skift det ud.
 Sørg for korrekt monteret beskyttelsesskærm.

I slutningen af oktober gennemførte Arbejdstilsynet en razzia på
et bredt udsnit af byggepladser
i hele Danmark. Ved aktionen var
der særligt fokus på risikoen for
faldulykker, da det er en af de
hyppigste årsager til alvorlige
arbejdsulykker i byggeriet. I løbet
af dagen blev der i alt besøgt 49
byggepladser, hvilket resulterede
i 144 strakspåbud og forbud. 14 af
de besøgte byggepladser havde så
godt styr på sikkerheden, at de ikke
fik nogen reaktioner ved besøget.
Hvert år modtager Arbejdstilsynet ca. 580 anmeldelser vedr.
faldulykker. Ulykkerne sker eksempelvis i forbindelse med arbejde
på stiger, mangelfulde stilladser og
tagarbejde.

Nogle blev sminket
med blod
Under Hjelmene nr. 2/2016
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Vælg det rigtige stillads
Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i
efteråret gennemført en særlig indsats
overfor bygherrer, rådgivere og entreprenører om korrekt valg og brug af
stilladser

Stilladser anvendes af mange håndværkere til mange formål, fordi der i
branchen og hos Arbejdstilsynet er en
generel opfattelse af, at stilladser er
gode og sikre tekniske hjælpemidler,
når der skal arbejdes i højden. Men det
kræver klare overvejelser og beslut-

Eksempel på Go – NoGo situation fra websiden korrektestilladser.dk

ninger om, hvad stilladset skal bruges
til. Ellers kan det betyde både ulykker
og en masse problemer med fx adgang
til, brug af og transport på stilladset.
Bygherren og rådgiveren skal beslutte,
hvordan man fx har tænkt sig at montagearbejdet på facaden, tagarbejdet,
materialeafsætning og transport ind på
etagerne, murerarbejde, vinduesmontering, pudsearbejde osv. skal foregå.
Kontakt mellem rådgiver, stilladsfirma
og håndværkere er dernæst lige så vigtig, da der altid skal ske justeringer og
ændringer af stilladset undervejs i byggeriet, og det skal være aftalt, hvem der
arbejder hvor på hvilke tidspunkter.
Sidst, men ikke mindst, skal hovedentreprenør aftale med de enkelte fag
entrepriser, hvordan og hvorledes fællesstilladser anvendes, herunder hvem
der har ansvar for ændringer og kvalitetssikring af disse og fordeling af udgifter på entrepriserne.
Det er disse forhold, som der er set
på i efterårets indsats, og sideløbende
med indsatsen på byggepladserne er
der afholdt fire møder rundt i hele lan-
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det, hvor deltagerne har kunnet diskutere og udveksle erfaringer om korrekt
valg og anvendelse af stilladser.
AF PETER KIRKEGAARD

Se mere om indsatsen
på korrektestilladser.dk

Fald i ulykker ved hjælp af kursus
Det er HP Bygs mål, at alle i virksomheden skal blive bedre til at tænke
og håndtere arbejdsmiljø og sikkerhed i deres hverdag. Derfor blev der
i sensommer/efterår, sidste år, afholdt
workshops for alle håndværkere. I
hold à 25 mand, 2 mandage i træk,
hjalp Life2Save håndværkerne rundt
om emnerne Adfærdssikkerhed, Psykisk arbejdsmiljø og Ergonomi. Et kursus, som blev tilpasset virksomheden,
men som stadig kunne gå ind under
AMU-kursus betingelserne.
Der var stort fokus på, at deltagerne blev involveret, og det skete blandt
andet ved, at nogle blev sminket med
blod, når der var snak om ulykker ved
gruppeopgaver og fysiske øvelser.
Formålet med kurset var at inddra-

ge alle i, hvordan de ønsker, der skal
arbejdes med arbejdsmiljø i HP Byg,
og få en forståelse af vigtigheden af
at passe på sig selv – både på kort og
langt sigt.
Dagene bød på snakke om risikovurdering af hverdags situationer, at
være opmærksom på hinanden, hvordan man gennem planlægning af løft

kan passe på sin krop og meget andet.
Resultatet blev udarbejdelsen af
HP Bygs 10 grønne arbejdsmiljøregler
– 10 fokus punkter fremsat af HP Bygs
medarbejdere.
I vinter blev stort set samme kursus oversat til polsk, og alle HP Bygs
polske facadepudsere fik muligheden
for at vende deres hverdag og få nye

input. Det øgede fokus betød, at HP
Byg i sidste halvår havde en halvering
i ulykkesfrekvensen og et fald på hele
87 % i fraværsfrekvensen. De store
fald kan nok ikke kun tilskrives kurset fra Life2Save, men ingen tvivl om,
at det skabte en anden bevidsthed om
arbejdsmiljø hos den enkelte.
AF SØREN FIIL VISBY

FAKTA
HP Byg
Entreprenørvirksomheden HP Byg
A/S er blandt Nordjyllands største
bygningsentreprenører med hovedsæde i Aalborg. HP Byg beskæftiger
100 - 125 medarbejdere, og geografisk løser virksomheden opgaver i
hele landet – dog primært i Nordjylland.

Konkurrence:
Find fejlene
Under Hjelmene nr. 2/2016

SIDE 20

I sidste nummer af Under Hjelmene gjaldt det om at finde fejl på fotoet
ovenover. Det gav imponerende respons!
Redaktionen har modtaget nogle rigtig gode og detaljerede
besvarelser.
Og nedenfor kan du læse vindersvaret, som –
må man sige – kommer godt omkring!
Hej Under Hjelmene
Spændende billede vedr. sikkerhed på side 19
i bladet. Jeg svarer HER på jeres spørgsmål.

Hej Under Hjelmene

– INGEN af de 2 medarbejdere bærer hjelm, sikkerhedsbriller, handsker
eller gul vest.
– De har ikke faldsikringsudstyr påmonteret.

Hvor mange fejl
kan du finde
på billedet?
Alle kan deltage i konkurrencen og blive de
heldige vindere af de flotte præmier
1. præmie: En lækker Under Hjelmene-taske.
Blandt de øvrige besvarelser trækker vi lod om Under Hjelmene t-shirts.
SÅDAN DELTAGER DU!

	Kig godt på billedet!
	Sæt ring rundt om de steder, hvor du mener, der er noget galt.
	Ta’ et billede og send en MMS til 27 89 72 00. Du kan også
lave en liste over fejlene og sende den som SMS.

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

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

Lad konkurrencen begynde!

– Der anvendes LØS trappestige for at få adgang til stilladset.
–U
 den trædeplade imellem karnap tag og så tillige på blødt asfalt tag
over karnap.
– Trædepladen som manden i den blå skjorte står på – sidder ikke fast og
skråner tydeligt pga manglende beslag.
– For mig at se står HELE stilladset LØST ved gavlen og er ikke fastgjort
husmuren. Måske er der en enkelt fastgørelse i venstre side udfor mandens knæ. Men det er jeg i tvivl om.
– Derudover mangler stilladset ca. 1.5 til 2 meters HØJDE således arbejder
manden øverst – i fri luft uden sidevers sikring.
– Faldsikring er stadig undladt.
– Der står tillige en værktøjskasse i den anden ende af stillads træde
pladen hvilket beviser at håndværkeren går rundt deroppe.
– Hele sikringsdelen ned af siden på stilladset mangler.

– Det er svært at se om de har sikkerheds sko på.
Man må ryste på hovedet.
I omegnen af 20 forseelser.
Med venlig hilsen
Christian Jacobsen
Gellers Facility
Håndværkerbyen 17
2670 Greve

Den glade vinder
Christian Jacobsen.

