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Sikkerheden falder, når I bruger
stiger

Lys over land og byggeplads

Sikkerheden lige ved hånden

En speedwaykørers syn på sikkerhed

Digital sikkerhed

De fælles adgangsveje: Hvorfor skal vi have dem, og er de nødvendige?

Kan du komme sikkert rundt på din byggeplads?
Snublen og fald er en af de hyppigste
årsager til ulykker og skader i byggeriet, og det er ofte, fordi alt muligt ligger
og flyder. De fælles adgangsveje og sikre fællesarealer er helt afgørende for,
at man kan komme ordentligt rundt
på byggepladsen og færdes sikkert.

Bygherren har det overordnede ansvar for adgangsvejene, men
alle, som har deres daglige gang på
byggepladsen, skal medvirke til, at
stumper og affald bliver smidt i affaldscontainere, at ledninger bliver
bundet op eller gravet ned, og at

materialer ikke bliver stillet midt på
en gangvej.
Prøv at stoppe op og tænk på, hvornår du sidst har været ved at falde? Var
det i dag eller i går eller …?
Temaet i denne udgave af Under
Hjelmene handler om adgangsveje og

fællesarealer, og vi har en hel stribe
gode forslag til, hvordan de kan gøres
mere sikre. God læselyst.
AF PIA ENEMÆRKE BECKER
OG MORTEN BROE BICHEL
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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.
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Da vi stiftede Bam-bus for 10 år siden,
var det et forsøg. Nu er det en institution.
Under Hjelmene nr. 2/2018
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Bam-bus:
10 år på landets
byggepladser
Mere end 18.000 besøg på landets byggepladser,
erhvervsskoler og virksomheder på blot 10 år.
Så mange gange har arbejdsmiljøkonsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus) været ude for at vejlede mestre, medarbejdere og lærlinge
i konkrete løsninger til at forbedre arbejdsmiljøet. Men ikke nok med det:
De 10 konsulenter i den mobile tjeneste har også bidraget til udvikling og
udlån af tekniske hjælpemidler, skabt
inspiration til arbejdsmiljøforskningen,
assisteret ved virksomhedernes udvikling af arbejdsmiljøorganisationen og

hjulpet til ved valg af arbejdsmiljørepræsentanter – og meget, meget mere.
Over de 10 år er tjenesten gået fra
projektstatus til at være en permanent
institution for vidensformidling omkring arbejdsmiljø i byggeriet. Videntjenesten for bygherrer og rådgivere er
blevet tilkoblet tjenesten, og Bam-bus
er yderligere udbygget i år, så der nu
er ti mobile konsulenter i hver sin farvestrålende arbejdsmiljøbus, som kører
hele Danmark tyndt.

– Da vi stiftede Bam-bus for 10 år
siden, var det et forsøg. Nu er det en
institution. Og det er lykkedes Dansk
Byggeri og 3F i fællesskab at dele og
forankre viden om arbejdsmiljø på
bygge- og anlægspladserne. Det gør en
forskel, at det er uvildige konsulenter,
der vejleder om arbejdsmiljøet ude på
pladserne, mens der arbejdes, siger direktør Peter Stenholm, Dansk Byggeri.  
– Der ligger en enorm styrke i, at vi
er sammen om at drive Bam-bus og den

indsats, der ligger i, at vi vil ændre og
forbedre arbejdsmiljøet for bygningsarbejdere. Man skønner, at dårligt arbejdsmiljø koster samfundet 64 milliarder kroner om året. Det er en udgift,
vi skal have nedbragt. Både af hensyn
til den enkelte bygningsarbejder – og af
hensyn til vores fælles samfund. Og her
spiller Bam-bus en stor og vigtig rolle,
siger Kim Lind Larsen, der er gruppeformand for 3F Byggegruppen.
AF MORTEN BROE BICHEL

Arbejdsmiljøet bliver vægtet højt hos M. J. Eriksson
A/S, hvor Rud Guldhammer, som er sikkerhedsansvarlig, skilter med det på
sin arbejdsbil.

Arbejdsmiljøet i førersædet

Rud Guldhammer kører rundt mellem
byggepladserne og sørger bl.a. for, at de
lovpligtige eftersyn bliver overholdt.
Der bliver tjekket stiger, kæder,
el-værktøj og sørget for, at de rigtige
brugervejledninger og kemi-sikkerhedsdatablade er tilgængelige på de forskellige pladser.
Andre opgaver kan være sikkerhedstavlerne. De hænger rundt omkring på
byggepladserne og er fyldt op med de
nødvendige ting, hvis nu uheldet skulle
være ude.
Og så er det altid dejligt med ekstra
øjne på sikkerheden.
AF LINDA HANSEN

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 Broe Bichel
på mb@kombic.dk.

Redaktionen:
Jakob Ugelvig Christiansen
Flemming Hansen
Ib Nielsen
Christina Trebbien
Pia Enemærke Becker
Linda Hansen
Mette Bach Christensen
Carsten Bisgaard
Lars Kjøller-Block
Anders Østrup Møller

Dansk Byggeri
3F
3F
Christiansen og Essenbæk
HHM A/S
Petri & Haugsted A/S
C.G. Jensen A/S
Icopal
A. Villadsen A/S
Züblin A/S

Anne M. Anttila
Peter Kirkegaard
Morten Broe Bichel
Kirstine Green
Mette Møller Nielsen
		

Bonava Danmark A/S
Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Chefredaktør
Redaktør
Ansvarshavende redaktør, 		
Dansk Byggeri

Rosendahls
Rosendahls
Oplag

Layout og design
Tryk, 70g offset
38.000

OPSLAGSTAVLEN

SIDE 3

UNDER

Arbejdsmiljørepræsentanten
Pas godt på arbejdsmiljørepræsentanten – for så passer du også godt
på dig selv og kollegaerne på din
arbejdsplads. Der er nemlig en klar
sammenhæng mellem sikkerhed på
arbejdspladsen og tilstedeværelsen af
en synlig og kvalificeret arbejdsmiljørepræsentant (AMR).
Byggeriets Arbejdsmiljøbus har lavet
en kort film om arbejdsmiljørepræsentanten og om de regler, der gælder
i forhold til valg, uddannelse og
funktion. Det er vigtig viden, for det
drejer sig om din – og dine kollegers –
sikkerhed.

Skan koden og se filmen om
arbejdsmiljørepræsentantens
vigtige rolle her:

Vinterforanstaltninger
Det her skal du blandt andet være opmærksom
på, når det er mørkt og koldt:

HUSK:
 Grusning/saltning
 Ordentlig belysning
 Der er risiko for is/sne oven på biler/trailere
 Materialer, der fryser fast
Er du første mand på pladsen, så husk at passe på
dig selv.
Du kan hente en mere udførlig tjekliste til vinterforanstaltninger ved at skanne QR-koden her.

Video-nyhedsbrev fra Bam-bus
Det går strygende for det nyhedsbrev, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus lancerede i efteråret 2017. Hver
anden måned præsenterer konsulenterne praktiske løsninger, tekniske
hjælpemidler og deler anvendelig
arbejdsmiljøviden ud i korte film
målrettet alle, der færdes på vores
byggepladser.

HJELMENE
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Avisen om byggeriets arbejdsmiljø

Lyt til vores Under Hjelmene PodCast og radio
Under Hjelmene PodCast er udkommet tre gange, siden du sad med sidste nummer af avisen i hænderne
– og en fjerde er på vej. Den vil du kunne lytte til inden
jul. Vi sender udsendelserne ud til mere end 100 lokale
radiostationer i alle lige måneder, så med lidt held kan
du fange os i radioen, når du sidder i bilen, befinder
dig på pladsen, kontoret eller måske derhjemme. Det
kan også være, at du hellere vil lytte på et andet tidspunkt, og så kan du finde alle udsendelserne på vores
hjemmeside: www.under-hjelmene.dk eller hvor du i
øvrigt henter dine podcasts. Hvis du vil abonnere på
Under Hjelmene PodCast, kan du også tilmelde dig
på hjemmesiden, og så får du tilsendt et link, hver
gang der er en ny udsendelse.
De første tre podcasts handler om hhv. ”Arbejde ved
vejen”, ”Arbejdsmiljøerfaringer i Arkil” og ”Om adgangsveje og fællesarealer”. Du kan også lytte til alle
tre ved at skanne de tre QR-koder med din telefon
eller tablet.
AF MORTEN BROE BICHEL

Lyt til PodCast om arbejde ved vejen.

Lyt til PodCast om arbejdsmiljøarbejdet i Arkil.

Tilmeld dig her!
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden bambus.dk eller ved at skanne
QR-koden her.

Lyt til PodCast om adgangsveje.

Under Hjelmene nr. 2/2018

SIDE 4

Her på siden vil vi gerne opleve en levende debat 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 skal vi med de der adgangsveje???
Gode adgangsveje er alfa og omega for den gode byggeplads og det gode arbejde,
hvor ingen snubler over affald eller kabler, og hvor alle kan tjene penge.
Det er en påstand, vi tit hører, og Arbejdstilsynet kontrollerer også, at adgangsvejene lever op til reglerne, når de fører tilsyn på byggepladserne.
Men er det nu så vigtigt med ordentlige adgangsveje? Kan man ikke bare gå
den korteste vej fra skuret til arbejdsstedet og se sig for undervejs?
Eller hvad synes du og dine kollegaer i skuret? Prøv at stille jer selv et par
spørgsmål om adgangsveje. Er adgangsvejene på jeres byggeplads sikre?

VOXPOP
Jens Andersen er arbejdsmiljørepræsentant hos
M. J. Eriksson og har
været ansat i et år.

Hvorfor skal man have adgangsveje og fællesarealer? Kan man ikke lige så godt klare sig
uden?
– Man skal have veldefinerede, opdelte adgangsveje for kørende og gående, så det er
sikkert at færdes på byggepladsen.
Man bliver nødt til at have en god struktur med
god afmærkning og sikker afstand til maskiner
og biler, evt. opdelt med betonklodser.
Når du kommer på en plads, hvor det fungerer,
hvad er det så, som gør, at det fungerer?
– At man hjælper hinanden med at få det til at
fungere. At man er et team på en plads.
Opgaven er afmærkning. Man starter med at
mærke af og afslutter dagen med det.
Hvis man vil fortsætte med at have arbejde, skal
der være styr på sikkerheden.
Vi vil gerne hele hjem hver dag, og orden er lig
med sikkerhed.
Og hvad er det så, der gør, at det ikke fungerer?
– Når pladsen ikke er planlagt ordentligt. Der
skal være styr på velfærdsforanstaltninger, og en
dårligt fungerende plads roder.

Hvis ikke, skal du gå til din arbejdsmiljørepræsentant eller bygherres arbejdsmiljøkoordinator, så I sammen kan få bragt tingene i orden.
AF PIA ENEMÆRKE BECKER, LINDA HANSEN, PETER KIRKEGAARD OG IB NIELSEN

Læs m
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om ad get mere
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af avis idten
en.
Ricki Poulsen, er
tømrer og arbejdsmiljørepræsentant
hos Elindco.

Hvorfor skal man have adgangsveje og fællesarealer. Kan man ikke lige så godt klare sig
uden?
– Det er vigtigt at få adskilt kørende og gående
trafik for at undgå ulykker, og for at man kan føle
sig sikker både som chauffør og gående.
Når adgangsvejene er etableret, ved de forskellige entreprenører på pladsen også, hvor de ikke
må lægge materialer eller på anden vis afspærre
for håndværkerne.
Når du kommer på en plads, hvor det fungerer,
hvad er det så, som gør, at det fungerer?
– Adgangsvejen er tydeligt markeret og ikke til
at tage fejl af. Fx udført af træller med gelænder.
Derudover skal adgangsvejen være så kort som
mulig, for at folk ikke skærer hjørner eller går en
anden vej, der er kortere.
Og hvad er det så, der gør, at det ikke fungerer?
– Dårlig planlægning. Der er ikke tænkt over,
hvor adgangsvejene skal være. De bliver flyttet
undervejs, som byggeriet skrider frem og uden
at være tydeligt markeret. Adgangsvejen bliver
først etableret, når problemet er opstået og ikke
på forhånd.

Søren Lindholm er
Arbejdsmiljørepræsentant i Bore &
Skæreafdelingen hos
Christiansen &
Essenbæk og har været
ansat i 15 måneder

Hvorfor skal man have adgangsveje og
fællesarealer. Kan man ikke lige så godt
klare sig uden?
– Hvis der ikke er adgangsveje, går man
blandt den tunge trafik.
Man kan ikke klare sig uden, slet ikke på
større byggepladser i forhold til tung trafik,
maskiner osv.
Når du kommer på en plads, hvor det
fungerer, hvad er det så, som gør, at det
fungerer?
– At adgangsvejene er afmærket og ikke bliver brugt som oplagringsplads for materialer.
Når det bliver respekteret af alle på pladsen.
Og hvad er det så, der gør, at det ikke fungerer?
– Hvis folk ikke respekterer adgangsvejene
eller bare smider materialer på adgangsvejene.
Man skal huske at sige fra, hvis det ikke er i
orden, så der kan blive rettet op på tingene,
og arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt
korrekt.

Arbejde fra stiger afstedkommer alt for mange
arbejdsskader og farlige situationer ...
Under Hjelmene nr. 2/2018
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Er sikkerheden i top,
når du stiger til vejrs?
Bygningers blivende trapper bør så tidligt som muligt
indrettes, så de kan bruges som adgangsveje på pladsen.
Stiger skal bruges med omtanke, og som udgangspunkt må de kun bruges til kortvarigt arbejde eller
som adgangsvej. Skal man arbejde i højden, skal det
som hovedregel ske fra stillads eller lift. Hvis dette
ikke er muligt, kan man overveje en arbejdsplatform,
platformstiger og trinskamler.

Arbejde fra stiger eller dobbeltstiger (wienerstiger)
må kun ske ved kortvarigt arbejde, der kan foregå med
én hånd, så man kan holde fast på stigen samtidigt.
Arbejde fra stiger afstedkommer alt for mange arbejdsskader og farlige situationer. I Danmark er stiger
den næsthyppigste skadevoldende genstand, der resulterer i alvorlige arbejdsulykker som følge af fald til
lavere niveau.

9 gode råd, når du bruger stiger

AF CHRISTINA TREBBIEN, LARS
KJØLLER-BLOCK OG ANNE M. ANTTILA

Stiger bruges dog meget hyppigt på de danske byggepladser, og derfor er det meget vigtigt, at de håndteres korrekt.
Under Hjelmene har samlet en række gode råd, som
du kan lade dig inspirere af:

Løsninger til korrekt sikring af stiger

Når du bruger en stige, er det vigtigt at kontrollere, at den ikke er defekt, at den har været igennem
12 måneders eftersyn og lever op til følgende krav:

1. Stiger, der bruges
som adgangsvej, skal
fastgøres forsvarligt
imod udskridning og
væltning. De skal rage
mindst 1 m op over
adgangsstedet.

5. Ved arbejde på stiger må den ansatte ikke
komme nærmere på stigens top end stående på det tredjeøverste stigetrin.

Skridsikring fastgjort

2. Enkeltstiger til brug
som adgangsvej og
kortvarigt arbejde skal
placeres med korrekt
vinkel mod væggen,
75 grader.

6. Der må kun befinde sig én person ad
gangen på en stige. Der må dog være én
person på hver halvdel af en dobbeltstige
(wienerstige).
Støtte omkring rør

Væltesikring

Bøjlesikring

Bliv klogere på stiger!

3. Stiger må ikke anbringes foran fx døre eller
porte, medmindre
disse er sikret i åben
tilstand, låst eller bevogtet.

Scan de tre QR-koder og se mere om, hvordan du bør bruge transportable stiger:

7. Arbejdsredskaber skal være lette og let
håndterlige. De skal kunne betjenes med én
hånd.
4. Stiger og trinskamler skal placeres på et jævnt
og stabilt underlag.

Fastspændt med metalbånd

Se filmen fra
HHM om
anvendelse af
stiger:

Se mere om
trinskamler og
platformstiger:

Se ATs vejledning om brug
af transportable
stiger:

8. Der skal være en fodmand ved brug, hvis
stigen er over 5 m lang og ikke er fastgjort.
9. Skal du flytte stigen, så gå ned!

Sørg for at købe stiger, der lever op til de nye standarder.

... et par bud på, hvordan I skaber
skridsikre adgangsveje
Under Hjelmene nr. 2/2018
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Kom tørskoet på arbejde
Man skulle ikke tro det efter en tør og varm sommer, men indimellem regner og sner det.
Det giver hurtigt risiko for pytter, pludder og sommetider næsten søer.
En adgangsvej med masser af vand
og mudder er ikke en adgangsvej, det
er en forhindringsbane. Derfor er der
nogle gode måder at sikre tørskoet adgang til og færdsel på byggepladsen.
Sørg for, at adgangsvejene er opbygget stabilt og egnet til den transport,
der skal være på vejen (fodgænger,
palleløftere, transportvogne, tunge
lastvogne eller entreprenørmaskiner).
Ofte kan det være en fordel med en as-

faltering, da det mindsker vedligehold,
letter rydning og minimerer støv.
Anlæg gerne adgangsvejene en smule højere end omliggende terræn, og sådan at vand afledes til midlertidig grøft
eller dræn, og sørg også for gangbroer
hen over disse, hvor det er nødvendigt.
Dræn og grøfter skal lede vandet til
faskiner eller sumpe, hvorfra vandet
kan pumpes væk.
AF PETER KIRKEGAARD

TIPS:
Her er et par bud
på, hvordan I skaber
skridsikre adgangsveje
Ruller på 10 m af strækmetal, enten i almindelig kvalitet eller galvaniseret, kan købes i fx Stark, og lægges
ud som skridsikkert underlag ovenpå paller.
Per Aabel fra Jakon brugte det sidste vinter på en
byggeplads i Vanløse og fortæller:
– Det er meget let at montere med nogle klamper
eller skruer, og det er let at feje ren for løs sne.
Per fortæller også, at det nok er bedst, hvor det er
ren gående trafik, da palleløftere og andre tunge emner på nettet hurtigt vil ødelægge det. En anden god
løsning er at brænde tagpap på krydsfineren.
De gode tips er hermed givet videre.
AF PETER KIRKEGAARD

Hvad vand og planlægning kan gøre
2017 var et regnfuldt år. Det kunne ses på adgangsvejene på byggepladserne. Her er et stemningsbillede fra en af HHM’s byggepladser.
Det regnede og regnede, gangbroerne blev til tømmerflåder, mens håndværkere og byggeledere rev sig selv i håret, og stemningen blev dårligere og dårligere.
Her ser du en plads, der krævede et ekstra langt, sejt træk med planlægning,
dræning – og lidt mindre regn i en periode – for at genetablere adgangsvejene.
Du kan nok forestille dig, hvilken retning stemningen gik, og hvad det betød
for alles arbejdsmiljø og byggeriets fremdrift, da man igen kunne komme tørskoet og sikkert rundt på pladsen.
AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Mere indflydelse –
mindre træthed
Under Hjelmene nr. 2/2018
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Tips til gode byggepladsveje
• Husk en stabil opbygning af færdselsvejene på byggepladsen fx ved brug af stabilgrus
eller knust beton
• Alle adgangsveje skal være velegnede til al form for byggepladstrafik: Fodgængere,
palleløftere, transportvogne, tunge lastvogne og entreprenørmaskiner
• Asfaltering er en stor fordel, da det letter vedligehold og snerydning samt minimerer
støv
• Dræning: Anlæg adgangsveje lidt højere end det omliggende terræn
• Afled vand til midlertidige grøfter, sumpe eller faskiner, og pump vandet væk herfra
• Sørg for fald på køreveje, så vandet løber af
• Undgå og afhjælp lunker og huller
• Gangbroer eller stier med skærver til fodgængere
• Placering skal være gennemtænkt – mennesker går altid den korteste vej

Læs meget mere
om adgangsveje
i temaet, som
du finder i midten
af avisen.

Kilde: Listen er sammensat af Under Hjelmenes redaktion

Kan indflydelse påvirke oplevelsen af træthed?
Et netop afsluttet forsøg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og
Aalborg Universitet har undersøgt, om det er muligt at mindske de fysiske belastninger i løbet af en arbejdsdag, når man inddrager de deltagende sjak i at finde idéer
og løsninger.
Tunge løft og højt tempo kombineret
med akavede arbejdsstillinger og vrid
i kroppen gør bygningsarbejde til et
fysisk krævende arbejde. Det er derfor
vigtigt både for den generelle sundhed og det daglige fysiske overskud
at planlægge arbejdet, så man undgår
daglige situationer med unødigt tungt
og belastende arbejde.
Forsøgets opbygning
I forsøget målte man bygningsarbejdernes belastning på musklerne og
graden af foroverbøjning eller sidebøjning i ryggen. Et kamera monteret
på brystet optog de enkelte arbejdsopgaver, så man kunne måle, hvilke
arbejdsopgaver der indebar en hård
fysisk belastning.
De deltagende sjak så først en række videoklip med arbejdsopgaverne.
Herefter blev de sat til at finde på
løsninger, der kan mindske de tunge
belastninger i deres eget arbejde. Det
førte til mange gode forslag (se faktaboks). Desværre viste de sig at være
svære at føre ud i livet på byggepladsen på kort sigt, ofte fordi de var dyre
at implementere.
Mere indflydelse – mindre træthed
Måske var det netop på grund af omkostningerne ved at gennemføre forandringerne, at deltagerne ved projektets
afslutning ikke havde fået nedbragt
antallet af situationer med høj fysisk
belastning under en arbejdsdag. Un-

dersøgelsen viste dog, at deltagerne
oplevede at have fået mere indflydelse
på deres eget arbejde, og at de oplevede, at de var mindre trætte i kroppen
efter en typisk arbejdsdag.

Projektet blev udført i samarbejde
med Dansk Byggeri, 3F og Byggeriets
Arbejdsmiljøbus.
AF MIKKEL BRANDT, FORSKER, NFA OG
JEPPE AJSLEV, FORSKER, NFA

Eksempler på løsningsforslag fra deltagerne i projektet
Problem

Løsningsforslag

Hård stenklipper
Ny med bedre udveksling
Tung stenvogn
Elektrisk stenvogn
Arbejde over skulderhøjde Ændring i stilladsopsætning
Tunge støbeforme	Kan man bruge lettere forme i aluminium eller
plastik?
Samleplads med kran til forme
Tunge rørstøtter
Udlægning med vogn og opsætning af to personer
		
Lettere rørstøtter
		
Udvikling af beslag til lift
Projektplanlægning	Sjakbajs med i forberedelsen af projekt og byggeplads
Jernbinding med tang
Forsøg at bruge clipsebinder

Forsøgsdeltager, der arbejder med måleudstyret på

Fakta om projektet
•
•
•
•
•
•
•
•

80 murere og betonarbejdere fordelt på 15 sjak deltog i projektet
7 sjak deltog i workshopforløbet
8 sjak fungerede som kontrolgruppe og fortsatte deres normale arbejde
Forsøget varede 6 måneder med måledage ved forsøgets start, efter 3 måneder og efter 6 måneder
På måledagene gik forsøgsdeltagerne med måleudstyret en hel arbejdsdag
Det tekniske udstyr bestod af bevægelsessensorer, muskelaktivitetsmålere,
pulsmålere og kameraer
Forsøgsdeltagerne udfyldte også spørgeskemaer om deres arbejdsmiljø
Enkelte forsøgsdeltagere blev interviewet om, hvilke problemer og barrierer
de så omkring deres arbejdsmiljø

Forsøgsdeltager med muskelaktivitetsmålere monteret på ryggen

Der må ikke kun henvises
til links på nettet
Under Hjelmene nr. 2/2018
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Hvad vejer det?
Bygningsdele, der skal indbygges, skal
også håndteres. Men hvad vejer de?
Det er jo rart at vide, når de skal flyttes fra bil eller terræn til stedet, hvor
de skal bygges ind. Om det så er døre
eller vinduer, ståltegl eller radiatorer.
Derfor er der også regler for, at
bygningsdele skal mærkes med deres
vægt. Når der ikke er en vægtangivelse,
løfter man måske noget, man troede

var tilladt, og får måske en løfteskade,
hvis det er for tungt.
Hvad siger reglerne?
Der skal følge en leverandørbrugsanvisning med bygningsdele. Leverandøren
skal levere den på dansk. Brugsanvisningen skal indeholde oplysninger om
de risici, der kan være ved at bruge bygningsdelen. Det kan være: Uhåndter-

lighed pga. størrelse eller vægt, skrøbelige egenskaber, frigivelse af stoffer ved
montage eller bearbejdning med mere.
Hvis det kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, fx hvis byrden
skal flyttes, skal brugsanvisningen eller
dele af den være angivet direkte på bygningsdelen, fx på en mærkat (se foto).
Der må ikke kun henvises til links på
nettet.
AF FLEMMING HANSEN

Uddrag af Arbejdstilsynets regler
Brugsanvisningen skal indeholde de
oplysninger, der er nødvendige for
at transportere, oplagre, håndtere,
opstille, montere og vedligeholde
byggeelementet/bygningsdelen sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt
forsvarligt. (AT-vejledning nr. A.2.3)
Egnede tekniske hjælpemidler skal
bruges, når det er muligt og hensigtsmæssigt, og altid når den manuelle
transport indebærer fare for sikkerhed eller sundhed. (Bekendtgørelse
om manuel håndtering nr.1164)

Hvad må jeg løfte og bære?
Alle manuelle løft skal vurderes
ud fra den konkrete situation, men
hovedreglen i byggeriet er:
• Ingen manuelle løft over 30 kg.
• Hvis to personer løfter sammen,
må de maksimalt løfte 42 kg.
(70 procent af 60 kg).
• Hvis en byrde skal bæres, er
tommelfingerreglen, at 20 kg
må bæres 20 meter. Hvis der er
trapper, er et trin = 1 meter.
• Unødig manuel håndtering skal
undgås – brug tekniske hjælpemidler
AT-vejledning D.3.1 om Løft,
træk og skub
Kilder: Håndbogen – arbejdsmiljø
i bygge og anlæg s. 64-72

Dørparti med korrekt vægtangivelse
(232,6 kg)

Vinduer med korrekt mærkning – både for
hvert enkelt vindue og pallens samlede vægt.

Ståltegl uden vægtangivelse

Drøn på batterimaskinerne. Hvad siger reglerne?
alligator- og dyksave, forskellige haveredskaber, herunder kædesave. Men
hvordan er det nu med reglerne for
eftersyn og tjek af disse maskiner, som
har et højt spændingsniveau, da de er
over 50 Volt?

Der er en række faste regler for, hvordan man håndterer og efterser elværktøj - uanset om det er med ledning eller
med batteri. De senere år er der kommet nye og stærkere akkumaskiner på
markedet, fx borehamre, bord-, geringsog rundsave, vinkelslibere, bajonet-,

I Byggeriets Arbejdsmiljøbus har vi
undersøgt regler og anvisninger:
Arbejdstilsynet henviser til §14 i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler (bek. nr. 1109). Arbejdstilsynets praksis er at sige, at man
skal følge leverandørens anvisninger
og minimum udføre et årligt eftersyn.
Samtidig pointerer de, at det faktisk
er meget vigtigere at efterse og tjekke
værktøjet løbende, før man begynder
at bruge fx en rundsav.
Leverandøren af 54 Volt-værktøj
påpeger også selv vigtigheden af at læse
deres brugervejledning meget nøje og
følge de sikkerhedsanvisninger, der be-

skrives. Der er fx nogle meget vigtige
detaljer, om hvordan man skal håndtere de kraftige batterier i det daglige
arbejde og være meget opmærksom
på, at der ikke sker en kortslutning af
batterierne under transport.
Leverandøren beskriver også, at udstyret skal gennemgå et grundigt årligt
eftersyn af en ”uddannet person” og
påpeger især vigtigheden af, at man
ikke selv udfører service på de elektriske dele og begynder at skille batterier
og opladere. Derudover skal man også
være meget opmærksom på det røde
dæksel, som skal skubbes hen over batteriet under transport og opbevaring.
Skan QR-koden
og se bekendtgørelsen om
anvendelse af
tekniske hjælpemidler.

AF GUNNAR FUGLSANG OG
PETER KIRKEGAARD

I Byggeriets Arbejdsmiljøbus siger
vi følgende til dem, som spørger os
om både eftersyn på akkuværktøj
og værktøj med ledning:
1. Følg leverandørens anvisning
2. Foretag eftersyn mindst én gang
årligt
3. Instruer medarbejdere i at tjekke
værktøjet hver gang, før de anvender det (fx fire tjekpunkter), og altid efter leverandørens anvisning
4. Sæt en mini-brugsanvisning på
værktøjet med de vigtigste punkter – dette gælder også brugen af
de nødvendige værnemidler jf. leverandørens brugervejledning.
5. Opbevar dokumentation for eftersyn i passende tid (afhængigt af
type af maskine eller teknisk hjælpemiddel kan det i de fleste tilfælde være flere år og som minimum
frem til hvert hovedeftersyn jf. fabrikants/leverandørs anvisninger)

De gode gamle dage
Under en renovering af et gammelt hus fra 1938, dukkede en gammel cementsæk
op under noget indskudsler – læg lige mærke til vægten.

42 ¾ kg skulle der slæbes på i 1938 når der
skulle blandes beton på byggepladserne. Intet
under, at jord og betonarbejderne blev slidt op
tidligt. Heldigvis er det gået nedad med vægten frem til i dag, hvor en sæk cement vejer
25 kg.
Men faktisk var det først helt fremme i
2006, at Aalborg Portland ændrede størrelsen på cementsækkene fra 40 kg til 25 kg. Da
Aalborg Portland af hensyn til arbejdsmiljøet
valgte, at NU skulle en sæk cement ikke veje
40 kg mere, kickstartede de en sjov kampagne ”40, fed og færdig”.
5.400 T-shirts med ”Farvel til 40 kg sækken” (på maven) og ”Goddag til en bedre
ryg med 25 kg sækken” (på ryggen), blev
foræret til murermestre og entreprenører
og revet væk fra byggemarkederne i Danmark – og så var den gode arbejdsmiljøidé
ligesom solgt og godkendt af håndværkerne landet over.
På grafen kan du følge vægtudviklingen
på cementsække siden 1938.
– og så ville det jo være dejligt, hvis vi
i fremtiden kunne få trimmet sækken
yderligere.
AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Kg

Historisk udvikling - vægt af cementsække
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Den er stadig sjov, kampagnen fra Aalborg Portland
Kilder: Aalborg Portland; Cement & beton fra 1995, Aalborg Portland;
Beton-Bogen 2. udgave 1985, Nyt fra Aalborg Portland nr. 1. marts 2007

… i den mørke tid er belysning på byggepladsen
vigtig
Under Hjelmene nr. 2/2018
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God løftevogn
til ståltegl
Mange tunge dele skal bygges ind i bygningerne, og mange af de emner er efter reglerne for
tunge til at måtte løftes manuelt. Derfor er der
udviklet og produceret rigtig meget teknisk løftegrej og hjælpemidler.
Det er nogle gange svært at få løftevogne
frem de steder, hvor de skal bruges, eller de vurderes som besværlige og tidskrævende. Men giv
dem nu en chance, og vær lidt tålmodig. Det
betaler sig på sigt, når man lærer maskinerne at
kende. Både i forhold til indtjening og helbred.

Løftevogn egnet til stillads
Firmaet Asp har i samarbejde med Bam-bus
udviklet en vogn specielt målrettet oplægning
af ståltegl. Vognen kan lastes med mange ståltegl og kan også løftes op på stilladset med pallegafler. Vognen måler 70 x 150 cm og kan løfte
350 kg. Vognen kan ses i produktkataloget på
hjemmesiden Asp-produkt.dk.

Lille vogn – stor løftekraft

AF FLEMMING HANSEN

Stilladsvognen i brug på stilladset

LED-slanger
som byggepladsbelysning
Her i den mørke tid er belysning på byggepladsen vigtig og nødvendig. Fra en af vores
trofaste læsere, arbejdsmiljørepræsentant
Brian Larsen fra Jakon, har vi modtaget en
stribe fotos med denne løsning: En slange
med LED-lys. Brian anbefaler i den grad
løsningen, og hvis du vil se mere, kan du
skanne QR-koden.

NetOp og Alu Bro:

SIKKERHED OG ARBEJDE PÅ TAG
Tagarbejde er forbundet med risiko, og endnu en dødsulykke gør det atter nødvendigt at opfordre
til at overveje alle tilgængelige hjælpemidler og sikkerhedsforanstaltninger – før man går i gang
med opgaverne i højden. Ofte foregår tagarbejdet fra tunge trægangbroer, som kan veje mellem
60 og 80 kg. Derfor opfordrer Under Hjelmenes redaktion til, at man bruger andre og sikre
løsninger som fx Alu Bro eller NetOp. Alu Bro består af en aluminiumsramme, hvorpå der kan
monteres rækværk. Hver bro vejer ca. 10kg og er 2 meter lang. Rammerne kan kobles sammen
og kan køre og hvile på åsen, så Alu Broen kan trækkes langs taget i takt med tagarbejdet. NetOp
er et net som sidder fast på en række aluminiumsstænger. Det kan rulles ud på taget og fastgøres
med en række monteringsskruer. Begge løsninger sikrer på forskellig vis mod gennemstyrtning.
AF MORTEN BROE BICHEL

Regler og råd om:

Adgangsveje
Adgangsvejene på byggepladsen skal selvfølgelig være i orden. Men hvis de ikke er det, så er det
også din pligt at gøre opmærksom på det. Hvis
du derfor oplever, at der er forhold, som ikke
er forsvarlige, eller som måske er direkte farlige, skal du fortælle det til din arbejdsleder, din
arbejdsgiver, byggeledelsen eller en koordinator.
Du kan også vælge at henvende dig til virksomhedens arbejdsmiljøorganisation eller måske til
din arbejdsmiljørepræsentant. Det er vigtigt, at
du reagerer, så der ikke opstår farlige situationer.
Husk også, at adgangsveje er meget mere end
blot de veje, som I færdes ad på det udendørs
terræn. Adgangsveje omfatter fx også adgang til
og på stillads, indendørs adgangsveje, trapper,
materialepladser, gangbroer, flugtveje og elevatorer.
Læs meget mere her i temaet om, hvad du skal
være opmærksom på i forhold til adgangsvejene.
AF MORTEN BROE BICHEL
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Byggepladsplanen, der er en del af PSS’en (plan for sikkerhed og sundhed) skal indeholde følgende:
Byggepladsplanen indtegnes på en situationsplan.





















Plan af byggeriet (placering af nye/eksisterende bygninger og skel)
Byggepladshegn/afgrænsninger
Mandskabs-, sanitets- og kontorfaciliteter
Adgangs- og transportveje for kørende/gående
Flugtveje
Materialecontainere
Tildelt oplagsplads til materiel/materialer, jorddepoter mv.
Placering af kran, hejs, stilladser mv.
El-tavler
Affaldscontainere
Faste arbejdssteder som blandeplads, skæretelte mv.
Markering af områder med særlige risici fx giftdepot, forurenet jord, asbest mv.
Markering af eksisterende risici på arealet og hvilke risici
Orienteringsbelysning
Byggevand
Nød-/førstehjælpsudstyr
Brand- og redningsudstyr
Skiltning
Parkeringspladser
Signaturforklaring, dato og revision

Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator skal ajouføre byggepladsplanen, hvor adgangsveje skal være planlagt således, at
færdsel kan ske sikkert.
Virkeligheden på byggepladsen skal selvfølgelig afspejle byggepladsplanen.

Kilde: Listen er sammensat af Under Hjelmenes redaktion

Albertslund, før og efter
I klyngehusene i Albertslund er adgangsvejene en udfordring. 120 mand løser opgaven sammen, og skal det forløbe
sikkerhedsmæssigt forsvarligt, er nøgleordet kommunikation.
På byggepladsen kan kørende og gående trafik desværre ikke adskilles på stierne mellem husene, da stierne nogle steder kun
er 2 ½ meter brede. Derfor må der andre metoder til.
Adgangsveje
• Der er sat skilte op på indersiden af dørene i boligerne. Her gøres opmærksom på kørsel med maskiner, så ingen træder ud
af døren uden at have fokus på trafikken samt husker at se sig for.
• Hastighedsbegrænsning på maskiner er 5 km/t på stierne mellem husene og 10 km/t ude på vejene.
• Byggepladsen er afskærmet for beboere, så det kun er håndværkere, der skal tage hensyn til hinanden.
• Frit udsyn kan være svært at opnå, når maskinføreren skal ud imellem skure, toiletvogne og skilte. Det er løst ved at flytte
skiltene, så udsynet er bedre, køre forsigtigt og med nedsat fart.
Samarbejde og dialog
• En anden løsning er, at der i samarbejde og dialog mellem
entreprenørerne blev flyttet rundt på rækkefølgen af
arbejdsopgaverne.
• Kloak- og anlægsarbejdet bliver samlet, så er den tunge trafik er
afsluttet, når tømrere, VVS’ere og elektrikere skal i gang i husene med
deres trækvogne og trillebøre.
Kommunikation er nøgleordet
Med mange medarbejdere, byggematerialer og meget materiel, kan
der opstå pladsmangel.
På pladsen koordineres den begrænsede plads på en
oversigtstegning, så har alle mulighed for at vide hvor materialerne skal
opbevares og kan holde orden, så tingene ikke ligger og flyder. Det kan
mindske arbejdsskader.
Det kan indimellem smutte, og nogen stiller måske deres materialer
på adgangsvejene – ikke for at genere nogen, men fordi det lige var
nemt og hurtigt. Det bliver påpeget, og når det bliver sagt på en pæn
og ordentlig måde, løser de fleste problemer sig.
Det kræver også en god snak – god kommunikation – når der skal
planlægges på pladsen. Så alle i god tid bliver opmærksomme på at
flytte eventuelle materialer, der står i vejen for det arbejde, der skal
udføres.
Dialog mellem medarbejderne er guld værd, tingene bliver løst i stedet
for, at der opstår konflikter.
Vedholdenhed og gentagelser
Det kan betale sig med vedholdenhed, da arbejdsprocesserne skal
gentages, før de sidder på rygraden, og det handler om ikke at give op.
Alle er forskellige, det samme er vejen/måden derhen, men målet er det
samme, og det handler om gensidig respekt.

Orden på pladsen i Albertslund

Ikke adskilt kørende og gående trafik

Løsning på det evige
’kabler i adgangsvejene’problem 

Hævet over pladderet - og afskærmet fra den tunge trafik

Tips til gode adgangsveje
En væsentlig del af fællesforanstaltninger er gode adgangsveje. Det vil sige adgangsveje, som er tydeligt
afmærket, ikke bruges til oplag, som har jævnt og stabilt underlag. Der er en del produkter på markedet, som
kan hjælpe med at etablere gode adgangsveje.
Et eksempel er en gangbro fra
Rejnstrup med skridsikkert underlag.
Gangbroerne er lavet af kunststof
og har derfor en brudstyrke på
1000 kg. pr. gangbro. Man kan sætte
gangbroerne sammen, så de kan
benyttes som adgangsvej.

Adgang mellem lejligheder

Lodrette lejlighedsskel med vandrette adgangsveje.
Færre gange op og ned ad trapperne.
(Husk, at alle passager skal være mindst 60 cm brede)

Der findes også flere producenter
af gangbroer i aluminium. Fx har
Specialfabrikken et produkt med
indbygget gelænder. Du kan læse
mere om gangbroen ved at skanne
QR-koden her:

Der er for nyligt også kommet et
produkt, som er smart i forbindelse
med trapper i fx udgravninger.
PCP har udviklet denne
aluminiumstrappe, som skrues
fast i forlængelse af hinanden på
to vanger. Der kan eftermonteres
gelænder på disse trin. Den kan også
bruges som adgangstrappe ved
niveauspring i bygningen og ind og
ud af bygninger.

Alternativ til jernplader, der ofte er
udlagt med overlap og bøjer op med
snublefare til følge, efterhånden
som der køres på dem. Det kan løses
ved at give dem en svejsning i hvert
hjørne.
Men det kan måske også løses ved
at anvende køreplader i plast fra
Service 2000 A/S, som kan klare op
til 40 tons kørende materiel og op til
90 tons statisk tryk.
Se filmen fra CG Jensens byggeplads Myrholmen.
Her er der er opstillet et materialehejs i den fremtidige elevatorskakt. Så kan man få materialer og
affald op og ned i bygningen selvom, der endnu ikke
er stillads – og det skal ikke slæbes i en spand eller
på ryggen

Se mere om det forskellige material hos leverandørerne, eller besøg www.bygergo.dk

Vinter 2017

Vinter 2018

Sommer 2018

Ekstremt vejr
Så øser det ned i flere uger. Så er det piv koldt og glat.
Så er det tørt og varmt i to måneder.
Det ekstreme vejr betyder noget på landets byggepladser. Det er der vist ingen
håndværkere eller byggeledere, der er i tvivl om.
Det kræver ekstra planlægning, når de fælles adgangsveje skal holdes farbare.
Beredskabet på pladsen skal kunne klare både store mængder regn, ekstrem
kulde, ekstrem varme – og tørke.

Ekstremt – på den stabile måde
En af de helt store udfordringer er det tidsmæssige. For der er jo ikke bare tale
om to varme dage hist og pist – eller et par kolde vinterdage om året. Det er
næsten som om, vejret er blevet mere stabilt, selvom det er ekstremt.
Totaloverdækninger af byggepladser, som det er set i Måløv, løser det meste
(Se UH nr.: 2/2017), men varmt må det være i sådan et telt om sommeren. Air
condition er jo ikke løsningen, da det bidrager kraftigt til CO2-udslippet og
dermed forværrer klimaforandringerne. Det bliver i det hele taget interessant
at følge håndteringen af det ekstreme vejr i fremtiden, for der er ingen
tvivl om, at det får betydning for, hvordan vi fremover skal indrette vores
byggepladser.

Dustex er et middel til at binde støv. Det
har været solgt i Skandinavien siden 1990.
Du kan se en film om Dustex ved at
skanne QR-koden her.

Dialoghjulet er
absolut gavnligt
Under Hjelmene nr. 2/2018
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Mere aktive sikkerhedsmøder
med dialoghjulet
AF ANNE M. ANTTILA

Dialoghjulet er et redskab til at få en
bedre og mere aktiv dialog omkring
sikkerhedsarbejdet på byggepladsen.
Dialoghjulet kan både bruges inden
planlægning af en opgave, men også
på et sikkerhedsmøde. På dialoghjulet
er der beskrevet emner, som er relevante for den givne byggeplads/opgave. Hjulet er udformet som en skala
med farver, så hver enkelt kan sætte en
ring om den karakter, de giver emnet
på det pågældende tidspunkt. Resultaterne åbner op for en snak om det
daglige arbejdsmiljøarbejde på pladsen, og sikkerhedskoordinator eller
formand/arbejdsleder kan få en mere
konstruktiv feedback fra de udførende, der forhåbentlig også udmunder
sig i løsningsforslag og forbedringer på
byggepladsen.
Alle medarbejdere kom til orde
Både Bonava Danmark A/S (bygherre)
og Züblin A/S (entreprenør) anvender
uafhængigt af hinanden dialoghjulet
på forskellig vis og i kombination med
andre aktiviteter. Begge virksomheder
synes, at det bidrager positivt til at få
gang i en snak om sikkerhed, som på
nogle pladser og på nogle sikkerhedsmøder tit kan være svær at sætte i
gang.

Som en medarbejder fra Züblin udtrykker det:
– På mødet omkring dialoghjulet
fik vi tid til at tænke over forskellige
situationer og hver især angive, hvor
kritiske de var. Det skabte et forum,
hvor alle kom til orde, og hvor vi fik
indsigt i, hvad hinanden tænkte. Man
blev derfor også gjort opmærksom på
situationer, som man ikke selv havde
tænkt på.
Dialoghjulet hjalp os med at få indsigt i, hvad vi hver især ser som udfordringer, og hvordan vi ved fælles hjælp
og sammen med ledelsen kan hjælpe
hinanden med at finde på gode løsninger. Der var også eksempler på, at
andre havde erfaringer med lignende
situationer og kunne forklare, hvordan
det tidligere var blevet løst på en sikker måde.
Det resulterede i, at der opstod en
mere åben dialog mellem kollegaer
og ledelse, når der opstod større eller
mindre udfordringer, som man havde
svært ved at se en sikker løsning på.
Dialoghjulet er absolut gavnligt, og
man burde i hvert sjak gennemgå dialoghjulet hver 14. dag af ca. 10 minutters varighed.

Dialoghjulet kan tilrettes præcis efter de ønsker og emner, der kan være relevante på ens
byggeplads, så lad jer inspirere og brug dialoghjulet hos jer selv!

Bonava Danmark A/S og Züblin er selv
blevet inspireret af dialoghjulet fra Ørsted,
som holdt et oplæg om det på Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference i marts 2018.
Her ses det i brug på Bonavas byggeplads,
Drabæk Huse.

Hvis du vil videre:
Så kan du skanne denne QR-kode og
hente dialoghjulet.

Kan du sætte tal på,
hvor sikker din arbejdsplads er?
Under Hjelmene nr. 2/2018
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Kom godt i gang med
Safety Observer:
Skan QR-koden og se en instruktionsvideo, der viser, hvordan du
kommer godt i gang med at bruge
Safety Observer-appen.

Med Safety Observer er det lettere
at gennemføre sikkerhedsmålinger
og løbende følge op på sikkerheden
på byggepladsen.

“
Eddie Andersen fra firmaet Christiansen og Essenbæk om at bruge
Safety Observer:

– Jeg synes, app’en gennemgående er god og nem.
Det er meget nemmere end
papir, fordi en iPad ikke er så
modtagelig for vind og vejr.
I vores skema er der også
stiger og stilladser, og det har
jeg ikke noget med i trafikafdelingen, så det er lidt irriterende, at det er der.
Men vi er i gang med at
tilpasse skemaet på app’en,
så den passer lige til vores
afdeling.
Når vores afdeling får vores
eget skema, vil vi kunne have
et godt overblik over vores
egne runderinger. Desuden
får vi god mulighed for at
lægge noter ind til sidst, hvor
man kan tilføje noget eller
kommentere, hvorfor man
har svaret, som man har.
Det gode er, at du har
app’en lige ved hånden, hvis
man lige finder på, at man vil
lave en rundering.

Måleværktøj:
App måler sikkerhedsniveauet på pladsen
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
har udviklet appen Safety Observer, som kan måle
sikkerhedsniveauet på din arbejdsplads.
Manglende rækværk, dårlig belysning,
farlige maskiner eller uhensigtsmæssige løft. Det er bare nogle af de mange
ting, der har betydning for sikkerheden
på en byggeplads. Men hvordan sætter
man tal på en størrelse som sikkerhed?
Kan du fx sætte tal på, hvor sikker og
sund din arbejdsplads er?
Det spørgsmål er nu blevet en smule lettere at besvare, efter Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
(NFA) tidligere i år lancerede appen
Safety Observer. App’en kan kortlægge
alle de steder på arbejdspladsen, hvor
sikkerhed spiller ind – både de steder,
hvor det går godt, og hvor det står mindre godt til.
Både manglerne – og de gode
eksempler
Pete Kines, seniorforsker på NFA og
én af udviklerne bag Safety Observer,
fortæller:
– Det unikke ved appen er, at man
ikke kun kortlægger dårlige ting, men
også de gode. Du bliver tvunget til at
spørge dig selv: ”Hvor er sikkerheden
til stede?”, og når vi gør dét, lægger vi
automatisk mærke til langt flere steder
på pladsen, hvor det er vigtigt at være
ekstra opmærksom.

Kan trykke ’send’ med det samme
Så snart observationerne er indtastet
på enten en tablet el. smartphone, bliver resultaterne videresendt som en
PDF-rapport til din e-mail. Det betyder, at du straks kan ”trykke send” og
orientere samarbejdspartnere og medarbejdere, som skal sikre, at der bliver
fulgt op på manglerne.
Et sprog, der er til at forstå
– Når man får sat konkrete tal på sikkerhedsniveauet, skaber man samtidig
et sprog, alle kan forholde sig til, og
som sætter skub i dialogen på tværs af
virksomheden, fortæller Pete Kines.
Det tællesystem, som Safety Observer-appen bygger på, stammer oprindeligt fra Finland, hvor en gruppe
forskere for over 20 år siden udviklede
en model til at kortlægge sikkerhedsniveauet i byggebranchen. I dag bruges
det på tværs af alle brancher, fx hospitaler etc.
Gratis version på nettet
Safety Observer kan downloades i en
gratis version og ligger allerede i 150
appstores verden over. Appen findes på
engelsk og dansk, men kan – når man
opretter sine egne skemaer – bruges på

“
Michael Anker Nielsen fra firmaet Christiansen og Essenbæk. Michael er medlem af arbejdsmiljøudvalget og udtaler om brugen og
værdien af Safety Observer:

– Jeg bruger appen, fordi det
er 100 gange nemmere end
at stå med et stykke papir på
pladsen. Og så kommer man
hjem og skal skrive det rent,
og så kan man slet ikke læse
det, man har skrevet. Her
laver den bare rapporten og
sender den. Vi har nu lavet
et standardskema, som kun
vores afdeling bruger, så vi
får et godt billede af, hvordan
det ser ud.
Og det vigtigste er, at man
ikke kan gøre noget forkert,
når man bruger app’en. Den
er ligetil.

hvilket som helst sprog. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
oplyser, at appen allerede bruges på
polsk, arabisk og tysk.
AF CHRISTINA TREBBIEN
OG KIRSTINE GREEN

Om vinteren er der særlige udfordringer
i forhold til byggepladsveje
Under Hjelmene nr. 2/2018
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Byggepladsveje får ekstra fokus fra BFA
I de kommende år gennemfører Branchefællesskabet
for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA-BA) en omfattende indsats for at nedbringe antallet af ulykker og
nedslidning i bygge- og anlægsbranchen.
– Det er meget vigtigt, at tung trafik (køretøjer)
holdes adskilt fra den gående trafik (personer). Det
er ligeledes vigtigt at etablere jævne adgangsveje med
afvanding, så de ikke bliver det rene mudder. Der skal
være fokus på, at adgangsvejene er brede nok til den
trafik, der skal foregå, således at der er plads nok til
tekniske hjælpemidler, siger Ib Nielsen fra 3F, som
også sidder i BFA’s arbejdsgruppe omkring den fremtidige kampagneindsats for bedre adgangsveje.
Godt fra start
For at alt dette kan lykkes, er det vigtigt, at etableringen af sikre byggepladsveje tænkes ind i byggeprocessen allerede i projekteringsfasen. Derfor har bygherrer, projekterende og rådgiverene en særlig vigtig
rolle i hele denne proces. Det handler bl.a. om, at
der inden opstart skal laves klare aftaler mellem byggepladsens aktører, så ansvaret for byggepladsvejenes
etablering og vedligeholdelse er helt klart – både inde
og ude.
Udfordringen er nemlig ofte, at der er usikkerhed
om ansvarsfordelingen for etablering og vedligeholdelse af byggepladsveje.
– Og når der er usikkerhed om ansvarsfordelingen
mellem aktørerne, lander ansvaret ofte mellem de
nok så berømte to stole – og resultatet kan være, at
adgangsvejene ikke er i orden. I den kommende indsats fra BFA Bygge & Anlæg vil vi derfor gennemføre
kampagner, som tydeliggør dette ansvar, udtaler Sven
Rose fra BFA.
Og han bakkes op af Ib Nielsen:
– Det er vigtigt at vide, hvem der har ansvaret,
hvis det skal fungere. Vi ser desværre alt for mange
eksempler på, at der ikke er en entydig plan for, hvor-

ledes adgangsveje skal etableres, og hvem der har ansvaret for dette, og hvilken konsekvens det har ikke
at udføre etableringen som planlagt.
Allan Rahn Svendsen, formand for Bygherreforeningens arbejdsmiljøudvalg, er helt enig i betragtningerne om, at planlægning er nøgleordet i forhold
til den velfungerende byggeplads:
– Erfaringen er, at rod på byggepladsen ofte giver
logistikudfordringer og dermed risiko for såvel fald
ulykker og forsinkelser. En velplanlagt og ryddelig
byggeplads påvirker begge disse faktorer i en positiv
retning, ligesom det skaber en grundlæggende bedre
holdning til arbejdsmiljøet på byggepladsen.
Kampagne – hvordan?
– I BFA Bygge & Anlæg har vi talt om, hvordan vi
kan tydeliggøre udfordringen med at etablere sikre
byggepladsveje. I de kommende år vil vi derfor have
fokus på byggepladsveje, hvor vi bl.a. vil formidle
disse spørgsmål og uklarheder via netværks- og medlemsmøder i byggeriets organisationer, samt bruge
nyhedsbreve og sociale medier til at fremme forståelsen, siger Sven Rose. Dansk Byggeri bakker ligeledes

op omkring initiativerne i de fælles fora, så man kan
være med til at skabe fokus på sikre byggepladsveje.
Vinterforanstaltninger
Om vinteren er der særlige udfordringer i forhold til
byggepladsveje, hvor det på denne årstid er særligt
vigtigt at sikre byggepladsveje, så man kan færdes på
byggepladsen uden fare for ulykker, og man samtidig
kan transportere værktøj og tekniske hjælpemidler
rundt på pladsen.
– Vi ved af erfaring, at vinterforanstaltninger ofte
giver anledning til konflikter i byggeprocessen. Derfor er det også vigtigt, at man som bygherre lægger
klare rammer for, hvem der skal stå for de forskellige
foranstaltninger, og hvordan det afregnes. Nogle bygherrer har fx gode erfaringer med at lægge byggeplads
i en selvstændig entreprise, hvor entreprenøren også
står for vinterforanstaltninger. Her kan man jo aftale
sig til en pakkeløsning eller afregning efter forbrug,
siger Allan Rahn Svendsen fra Bygherreforeningen.
AF SVEN ROSE OG MORTEN BRO BICHEL

Læs mere om byggepladsveje og vinterforanstaltninger i BFAs vejledninger. Du kan finde
dem på hjemmesiden www.bfa-ba.dk eller ved
at skanne de to QR-koder her.

Det ses tydeligt på vores fravær,
som er under 4 %
Under Hjelmene nr. 2/2018
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Pladsmedarbejderne er ved at klargøre pladsen

En af de mange lastbiler foran kontoret
på Hammerholmen

Stilladsfirma med
socialt ansvar

AF LINDA HANSEN

Dansk Stillads Service er en virksomhed med mange familiære relationer
blandt de ansatte. Fætre, sønner, svogre,
svigerfædre, ja tilmed et ægtepar. Brødrene Lønbirk har overtaget firmaet fra
faderen, og der arbejder seks årtier på
arbejdspladsen. Fra lærlinge i 20érne og
op til veteraner, hvor den ældste fylder
70 år i år. Her er plads, rummelighed
og meningsfulde arbejdsopgaver til alle.
Virksomhedens område på Hammerholmen i Hvidovre er stort, men
alle ved, hvor alt er, både i teltene, i reolerne, stilladsburene og ude på pladsen.
Alt er sorteret, hensat i speciallavede
bure eller reoler, og der er opmærket,
hvor de forskellige dele hører til. Der
bliver dagligt holdt orden af to pladsmedarbejdere og en pladsformand. De
varetager de to adresser, virksomheden har i Hvidovre, Hammerholmen
og Nordholmen. De manøvrerer hver
deres truck og trods megen aktivitet
flytter og sætter de materialer ned i
gulvhøjde. De sørger for, at stilladsmontørerne nemt kan komme til deres

FAKTA

Dansk Stillads
Service
 Tre direktører
 12 funktionærer
 10-15 stillads lærlinge
 Ca. 110 stilladsmontører
 To stilladshunde på pladsen
 Ca. 50 lastbiler store og små
 50 % af de ansatte er + 50 år
	Ancienniteten (stilladsarbejde)
er i gennemsnit 18 år

materialer og hurtigt kan komme ud og
sætte stilladserne op.

I smøreteltet arbejder Jan Knudsen og
ældste-manden Lasse Pedersen

Der ruller ca. 50 lastbiler ind og ud ad
porten dagligt. Når arbejdsopgaverne
og instruktionerne er modtaget, plukkes der materialer og lastbilen læsses
ved fælles hjælp.
Når de kører ud, bliver pladsen ryddet op, fejet og gjort klar, så alt grej og
materialer bliver løftet ned og sat klar
til de næste, der kommer ind eller kommer retur med et læs, der skal sorteres.
Socialt ansvar
Det sociale ansvar i forhold til nedsat
arbejdstid, flexarbejde eller § 56 ordninger, kender de hos Dansk Stillads
Service. Alle døre er åbne, der er ikke
mødelokaler eller lukkede kontordøre.
Uanset anciennitet eller arbejdsfunktion skal man kunne tale åbent og direkte med direktører, enterpriseledere, arbejdsmiljø eller kvalitetsmedarbejdere.
De sidste par år har de i gennemsnit
haft 10-12 ansatte, som på den ene eller anden måde ikke kan udføre et fuldtidsarbejde.
– De menneskelige hensyn vi tager, og
at der er plads til mange forskelligheder,
gør noget rigtig godt for vores kultur og
vores arbejdsmiljø. Det ses tydeligt på
vores fravær, som er under 4%. Vi har

også indført, at man kan tage en ØV-dag,
hvis der er grunde til, man simpelthen
ikke orker arbejdet. Vi har en meget
åben dialog vedr. registrering af arbejdsulykker, sygdom og fravær. Vores medarbejdere skal uanset alder fungere og
trives i organisationen.
Fælles ansvar
– Det betyder meget for os som firma,
at vi bruger de kompetencer, vi har,
men også, at vi tilbyder meningsfuldt
arbejde, der giver mening for den enkelte ansatte og stor værdi for os. Det er
også afgørende, at de selv er med til at
planlægge arbejdet, fortæller Sara Lorentzen, der er Arbejdsmiljø- og kvalitetschef hos Dansk Stillads Service.
Et par seniorer og tidligere stilladsmontører kører dagligt rundt og udbedrer fejl og mangler på stilladser, da der
er strenge krav, der skal leves op til med
hensyn til sikkerheden samt kvaliteten.
40 % af Saras arbejdstid går pt. med
fokus på trivsel og arbejdsmiljø i alle
områder, registrering af ulykker, nærved-ulykker samt løbende forbedringer,
sygesamtaler, handlingsplaner, arbejdstræning, bekymrings- og omsorgssamtaler og møder med kontaktpersoner,
jobcentre osv.
Pladsen på Hammerholmen
På Hammerholmen og Nordholmen
arbejder adskillige seniorer, smede, mekanikere, elektrikere og VVS’ere, samt
en lærling, der servicerer og kontrollerer materiel, inden det kommer med
ud på projekter eller udleveres til brug.
Seler, stropper, kæder, stiger og stilladsdæk efterses, så stilladserne er sikre at
opsætte og stå på for montørerne.
Tre skønne, lidt ældre (+60 år) medarbejdere i smøreteltet sørger for, at tingene er repareret, fikset, malet og smurt.
På lageret, den gamle magasindam,
sørger tre mand for, at stilladsmontørerne kan få handsker, kemi, skraldeposer, udlejer materiel og grej og udleverer stiger, seler, handsker osv.
Alt er på rette hylde, og der er orden
på stumperne.

Der er indkøbt ny stor sav med roterbart arbejdsbord, så en medarbejder
nemmere kan håndtere sine arbejdsopgaver med de hensyn, der skal tages til
lige netop ham.
Indendørs er der borgerstuerne, som
bliver brugt, når man møder tidligt om
morgenen, og igen hyggesnakkes, når
man har fri, om hvordan dagen er gået,
vind og vejr og gamle røverhistorier.
Plads til alle
Foruden medarbejdere i flexarbejde eller § 56, er der ansat en del med mere
eller mindre broget straffeattest. Mange har været i virksomheden i deres
unge år, og af forskellige årsager været
ude af branchen for så at vende tilbage.
– Vi har brug for dygtige montører,
og vi gør, hvad vi kan for at støtte og
motivere for at rette op på en skæv
kurs. Vigtigst er det, at vi fungerer som
en samlet organisation med hver vores udfordring, baggrund, fysiske eller
psykiske skavanker, fortæller Sara Lorenzen og fortsætter:
– Alle kan begå fejl, alle kan have en
dårlig dag, og der er mange udfordringer i stilladsbranchen. Men, forskellen
er jo, hvordan vi som virksomhed tackler de udfordringer, vi møder. Tillid, at
der ikke bæres nag, og at man bliver
hørt og respekteret uanset baggrund og
meritter, er af afgørende betydning.
Der tales også forskellige sprog, da
der er mange forskellige nationaliteter
bl.a. fra Norge, Sverige, Tyskland og
England.
Vi rummer det hele, for det VIL vi.

Arbejdsmiljøchef Sara Lorentzen fra
Dansk Stillads Service

Hjelmen skal kasseres,
hvis den har revner
Under Hjelmene nr. 2/2018
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Arbejdstilsynet forenkler reglerne:

Ændrede certifikatkrav til kraner,
gaffeltruck, teleskoplæssere m.v.

AF PETER KIRKEGAARD

Reglerne for førercertifikater er blevet ændret og forenklet. Nedenfor gennemgås ændringerne for hhv. kraner,
gaffeltrucks, gaffelstablere og teleskoplæssere.
Kraner
De forhenværende seks krancertifikater er blevet forenklet til de nedenstående fire krancertifikater.
• Kranbasis – der omfatter alle typer
af kraner over 8 tons/tonsmeter.
• Mobile kraner over 8 tonsmeter –
der er en overbygning til kranbasisuddannelsen.
• Mobile kraner over 30 tonsmeter –
der bygger ovenpå ”Mobile kraner
over 8 tonsmeter”.
• Tårnkraner og fast opstillede kraner
over 8 tonsmeter – der er en overbygning til kranbasisuddannelsen.
Den nedre grænse for, hvornår der
stilles krav om kranførercertifikat,
bliver ensrettet, så der fremover kun
kræves uddannelse og certifikat til kraner med en tilladt belastning på over 8
tonsmeter – uanset krantype. Det betyder, at færre personer vil blive omfattet af førercertifikatreglerne.
De nye regler sætter øget fokus på
arbejdsgiverens pligt til at oplære og
instruere sine ansatte. Det gælder dels
i forhold til de ansattes brug af kraner

Gaffeltruck og gaffelstablere
Gaffeltruck- og gaffelstableruddannelserne bevares begge uændret. Nyt
er dog, at gaffeltruckcertifikater, der
er udstedt efter den 1. januar 2018,
ikke giver ret til at føre teleskoplæssere. Gaffeltruck B-certifikater, der er
udstedt efter de gældende regler, vil
give ret til at føre teleskoplæssere indtil den 31. december 2018.
Teleskoplæssere
Fremover vil der kun være én uddannelse til teleskoplæssere. Uddannelsen
svarer til den nuværende teleskoplæsser A-uddannelse. Uddannelseskravet
vil gælde for førere af teleskoplæssere,
som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler, eller som bruges til løft
af containere i terminalområder. Som
noget nyt vil der også blive krav om

teleskoplæssercertifikat, når teleskoplæsseren bruges til løft af personer. De
nuværende teleskoplæsser A-certifikater vil også fremover give ret til at føre
teleskoplæssere med mandskabskurv.
Den nuværende teleskoplæsser
B-uddannelse udgår. Hvis teleskoplæsseren skal bruges til kranarbejde – og
løftekapaciteten er over 8 tonsmeter –

Hjelme: Brug og holdbarhed

Bemærk at Pitzl
og KASK hjelme
med hagerem
skal gennemgå et
årligt eftersyn. Se
brugsanvisning.

Denne fra Grolls
AB er produceret
i 07 2015.

Denne KASK hjelm
er produceret 08
2018 og har ifølge
brugsanvisning en
levetid på 10 år.

med en tilladt belastning på op til 8
tonsmeter, dels i forhold til de ansattes arbejde med konkrete krantyper
og udførelsen af konkrete kranopgaver
uanset kranstørrelse.

Er der risiko for, at dit hoved kan blive
skadet, skal du altid bære hjelm. Desuden skal der altid bæres hjelm, når
der er opsat skilt om hjelmpåbud. Ved
bygge- og anlægsarbejde, hvor hjelm
er påbudt, skal en CE mærket hjelm
produceret iht. DS/EN 397 anvendes.
Vær opmærksom på, at hjelme også
har godkendelser på temperatur, elektrisk isolerende, sidetryk og smeltet
metal. Disse tillægsgodkendelser er op
til producenten, om de vil teste og få
godkendt. Husk at læse brugsanvisningen, og sørg for, at du har den rigtige
hjelm til opgaven.
Hjelm med hagerem og andet udstyr
Brug hjelm med hagerem, hvis der er
risiko for, at hjelmen falder af, fx ved
arbejde i faldsikring, på grund af en

særlig arbejdsstilling eller blæsevejr –
eller hvor det er påkrævet på byggepladsen. Er hjelmen produceret med
hagerem, skal hagerem altid anvendes
og fastgøres med passende afstand (to
fingre) under hagen.
Brug kun udstyr, der passer til hjelmen. Det sikrer, at de beskyttende egenskaber ikke ødelægges. Hjelme, der skal
bruges sammen med åndedræts-, høreeller øjenværn, skal være egnet hertil.
Holdbarhed og vedligeholdelse
Hjelmen skal kasseres, hvis den har revner eller har været udsat for kraftige slag
eller klem. Desuden må de ikke være
dækket af maling eller mørtel. Der må
heller ikke skrives eller påklistres noget
på hjelmen, med mindre det er egnet
til formålet. (Spørg din leverandør).

skal man fremover både have bestået
teleskoplæsseruddannelsen og kranbasisuddannelsen. Kranførercertifikater
efter de gældende regler vil – for så
vidt angår kranarbejde – fortsat være
gyldige som supplement til teleskoplæssercertifikatet.
Bekendtgørelsen trådte i kraft den
1. januar 2018.

AF ANNE M. ANTTILA

Hjelmens indtræk er udsat for sved,
snavs og varme og nedbrydes derfor
hurtigere end hjelmskallen. Derfor
skal indtrækket jævnligt kontrolleres
og altid skiftes efter leverandørens anvisninger, dog senest når indtrækket
viser tegn på slid. Kassér altid indtrækket, hvis du er i tvivl.
Hjelme må ikke males/sprøjtes eller gøres rent med opløsningsmidler,
da det kan svække hjelmes styrke. Alle
hjelme kan gøres rent med indtil 45°C
varmt sæbevand.
Også kulde, varme, stærkt lys, fugt
og sved kan svække hjelmens evne til
at beskytte, hvis den bliver udsat for
påvirkningen i længere tid.
Alle hjelme har en udløbsdato. For
de fleste er den 5 år, men tjek levetiden i hjelmens brugsanvisning.

Målet er, at alle tager del i
den åbne snak omkring sikkerheden
Under Hjelmene nr. 2/2018
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Udgravninger er særligt farligt arbejde
I Byggebranchen sker desværre dødsulykker med
sammenstyrtning af jord i udgravninger, og flere har
mistet livet. Man undervurderer måske faren, og er
lidt for sikker, for der sker jo ikke noget.
Kan man lære af de hændelser?
Ja, for passer man på sig selv og påpeger faren over
for andre, kommer alle hjem hver dag. Vigtigheden
er at forstå arbejdsopgaven både kvalitets-, men også
sikkerhedsmæssigt, og ikke at fravige reglerne, da det
kan få fatale følger.
Hos anlægsentreprenøren
Hos M. J. Eriksson A/S arbejder ca. 600 medarbejdere fordelt over hele landet på bl.a. motorveje, landeveje og jernbaner. Arbejdsopgaverne spænder vidt
fra infrastruktur, forsyning og afvanding, fundering,
grundvandssænkning til byggeri, og med flere end
400 store og små entreprenørmaskiner som graver i
forskellige dybder.
Sikkerheden ved opstart af udgravninger
Når arbejdet med udgravningerne starter, er det med
planlægning sammen med medarbejderne.
Der skal tages højde for ledningsoplysninger, adgangs- og flugtveje, sikring mod fald og nedskridning
af jord ved arbejde oven for udgravninger, hvilke
dybder der graves i, hvilken afstivning der skal bruges, om arbejdet foregår i trafikerede områder, og at
maskinerne er efterset og serviceret.
Hvordan lærer man om hændelser?
Måden man sikrer sig arbejdet i udgravningerne er
bl.a., at Søren Schnack Larsen, Arbejdsmiljøchef hos
M. J. Eriksson A/S, tager rundt på byggepladserne for
at synliggøre vigtigheden af arbejdet.



Sikkerhedsinstruktioner bliver sat op i skurene på
byggepladserne, så det synliggøres.
Mange tænker familie, og nogle tænker penge, da
medarbejderen også rammes økonomisk, hvis der
sker en arbejdsskade.
Der har været episoder, hvor det har været ved at
gå galt, men ikke alvorlige. Det har været nok til at
sætte skub i tanker om, at dér kunne det være gået
galt.
Derfor er arbejdet med nærved-hændelser og arbejdsulykker nogle af Søren Schnack Larsens vigtigste arbejdsområder, således at de bliver håndteret og
behandlet, så alle lærer af dem.
Målet er kommunikation og åbenhed
Målet er, at alle tager del i den åbne snak omkring
sikkerheden, og at det bliver en del af det daglige arbejde. Det skal ligge under huden, så man risikovurderer, hver gang man bevæger sig ned i en udgravning.
Det er også vigtigt, at denne viden bliver kommunikeret til nye medarbejdere, så alle arbejder hen
imod det fælles mål om, at ingen må komme til skade.
AF LINDA HANSEN OG LARS KJØLLER-BLOCK

Søren Schnack Larsen, Arbejdsmiljøchef hos M. J. Eriksson A/S,
bruger nærved-hændelser til at
forebygge ulykker i udgravningerne.
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Huskeliste



Hvad skal man overveje, inden
man går ned i en udgravning?






Hvor dyb er udgravningen?
Er afstivningen i orden?
Er maskinerne ok og serviceret?
Hvordan er adgangs- og flugtvejene?
Er der styr på ledningsoplysninger om el, gas
og fjernvarme osv?
 Er der fare for sammenstyrtning pga. jordens
stabilitet?
 Er der sikret mod fald og nedstyrtning af jord
ved arbejde oven for udgravninger?
 Er der forurenet jord?









^>͘ϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳ

Kilde: Listen er sammensat af forfatterne

Man har kun
det liv, man har …
Under Hjelmene nr. 2/2018
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Mikkel har vundet
VM Guld - U-21 og senior for hold
VM Bronze – U-21 individuelt
DM Guld – U-21 individuelt
DM Bronze - individuelt
DM Guld – tre gange for hold
DM Sølv – to gange for hold
DM Bronze – tre gange for hold

Speedwaykører:
”Sikkerhed er alfa og omega”

• • • • fra en anden vinkel

SIKKERHED

Fotograf: Rene Deleuran Mølgaard Andersen

I denne udgave af Under Hjelmene er vi kørt ud til
Varde Motor Arena. Her blev DM finalen i Metal
Speedway League for hold kørt i 2018.
Igennem 22 heat kæmper 20 speedwaykørere om at blive Danmarksmester. I hvert heat holder fire kørere
klar ved startsnoren. Få sekunder senere går det med over 100 km/t mod
det første sving på den ovale bane,
og efter fire omgange er man en glad
speedwaykører, hvis man er først over
stregen.
Men hvordan er det med sikkerheden
for kørerne, og hvordan sikrer man sig
mod ulykker og skader?
– Mikkel Bech Jensen blev vinderholdets topscorer og sikrede dermed
sig selv og Region Varde Elitesport
Danmarksmesterskabet. Vi har besøgt ham nogle dage efter i hjemmet
i Glumsø for at høre, hvad han gør sig
af tanker om sikkerheden som speedwaykører, og hvordan det kan overføres til byggebranchen.
Mikkel nævner som det første, at
sikkerheden er alfa og omega. – Man

har kun det liv, man har, så det skal
man altid have fokus på, siger Mikkel.
Og det gælder alt, specielt det udstyr man bærer på sig, fx må der ikke
være brud på hjelme og nakkekrave.
Brynjen, hofte- og skridtbeskyttere
yder god beskyttelse på resten af kroppen, og så kører Mikkel med et sæt
specielle knæbeskyttere, som mindsker risikoen for vrid i knæet. Derudover er kørerdragt, handsker og støvler
også polstrerede og yder god beskyttelse, hvis man styrter.
Har du haft alvorlige styrt i
karrieren?
– Jeg har ikke haft alvorlige skader,
men dog slået hul i underlæben, fået
et par løse tænder og slået ryggen
hårdt en enkelt gang, så jeg ikke kunne
gå i nogen dage. Noget af forklaringen
er, at jeg gør meget for at holde mig i
god fysisk form og arbejde med smidighed, så jeg både kan manøvrere på

cyklen, når man kører, men også kan
følge med i faldet, hvis jeg står af.
Hvad ser du efter på speedwaycyklerne?
– Speedwaycyklerne bliver altid gennemgået af mine mekanikere for brud
i stel og motorplader, og at dækplader
og afskærmning er intakte. Der sidder
også en såkaldt dødemandssnor på
cyklen, som er bundet fast til håndleddet. Hvis snoren trækkes af speedwaycyklen, fx i et styrt, slukker motoren
og sikrer, at den tunge maskine ikke
kører videre.
Hvad gør du dig af tanker om
sikkerhed, når du stiller til start? Du
holder ved siden af tre andre kørere,
I vil alle gerne vinde. Så hvordan
slipper man fra det som vinder?
– Vi er meget forskellige, siger Mikkel.
Nogle siger lidt, det er et valg mellem
”pokal eller hospital”, og der er andre,
som tænker over, at der også er en dag
i morgen. Det er typisk de helt unge,
der tænker, det er alt eller intet.
For mit eget vedkommende tænker
jeg, at det er mit job det her, og der
er en dag i morgen, og hvis jeg går ud

og laver en oversatsning og bliver skadet i tre måneder, er jeg ikke en god
speedwaykører i den sæson. Men det
er en balance og en hurtig vurdering i
situationen.
Men når man holder ved snoren, er
sikkerhed ikke noget, vi tænker på. Jeg
er fokuseret på, hvor jeg er nu, finder
det bedste startspor og kommer godt
fra start. Og når jeg kommer ned i
første sving, vurderer jeg hurtigt, hvor
der kan være en mulighed for at øge
forspring eller komme forbi en af konkurrenterne.
Og der bliver kørt tæt og ind imellem også hårdt, for alle vil gerne vinde
og tjene penge, men vi kørere kender
hinanden, og ingen er interesseret i
bevidst at køre hinanden af.
Kan du se en parallel over til en
bygningsarbejder?
– I byggebranchen er sikkerhed også
ekstremt vigtigt, og her skal man også
passe på hinanden.
Jeg har selv været i byggebranchen,
hvor der har været nogle ting, som jeg
ikke har været så tryg ved, men opgaven skulle udføres. Og så må man tænke opgaven igennem og finde en måde
at gøre det sikkert på.
Det samme er tilfældet i speedway.
Her er der bare ikke altid tid til at
tænke så meget, men jeg vil gerne gøre
det bedste, jeg kan – og vinde, slutter
Mikkel.
AF PETER KIRKEGAARD

Begge tæt-på-hændelser er oppe
at vende på et arbejdsmiljøudvalgsmøde …
Under Hjelmene nr. 2/2018
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Døde i
byggeriet
i Danmark

25. maj 2018
En medarbejder, der står i en personløftekurv, afgår ved døden, da
et betonelement vælter og rammer personløfteren.

6. juli 2018
En person mister livet, da vedkommende drejer en truck uden
at sænke gaflerne, som derved
rammer nogle loftsspær, hvorefter trucken vælter.

15. august 2018
Under læsning af fjernvarmerør
ruller rørene ned ad lastbilens lad.
En ansat kommer i klemme mellem rørene og afgår ved døden.

16. oktober 2018
En medarbejder faldt seks meter
ned gennem et hul i en tagplade,
da der ikke var sikret mod nedog gennemstyrtning. Vedkommende afgik ved døden fem dage
efter ulykken.

To alvorlige TÆT-PÅhændelser betyder
nye rutiner i HHM
Først et knækket løfteøje og så en knækket bjælke –
HELDIGVIS kom ingen til skade, men det må ikke
gentage sig.
AF PIA ENEMÆRKE BECKER
HHM bygger 175 boliger i Carlsberg
Byen og er godt i gang med tredje
etape, der består af 56 boliger og 3
rækkehuse. HHM’s egne murere er i
fuld gang med at skalmure facaden fra
platforme. Over alle facadepartier skal
der monteres store Carlsbergbjælker,
som vejer op mod 450 kg. Dette sker
selvfølgelig med en kran.
Den 21. august anhugger murerne
en bjælke, som de plejer i et løfteøje,
der er skruet i et gevind i oversiden af
bjælken. Da de løfter bjælken, knækker øjet pludselig. Ingen bliver ramt.
HHM vælger i første omgang at
udskifte alle øjebolte til nye og ellers
fortsætte uden yderligere ændringer i
arbejdsmetoden

Revnet bjælke pga. for spids vinkel mellem kæde og anhugningspunkt.

Rette løfteøje til rette bjælke – pakket
sammen!

TÆT-PÅ-hændelse:

Når grejet er mere end tjenligt til udskiftning
Alle ved, at løftegrej skal
efterses årligt, men flats til
elementvogne er åbenbart
gået under radaren, selvom
de løftes rundt på byggepladserne.

22. oktober 2018
En medarbejder mister livet efter
9 meters fald ned i elevatorskakt
i forbindelse med opsætning af
konsoller.

(Dødsulykkerne er opgjort ved
redaktionens afslutning)

Den 13. september går det igen galt.
Carlsbergbjælken knækker/revner ved
anhugningspunktet, da den løftes. Det
skyldes, at vinklen mellem kæden og
løfteøjet er for spids. Ingen kommer til
skade.
Begge tæt-på-hændelser er oppe at
vende på et arbejdsmiljøudvalgsmøde i
HHM, og gode erfaringer fra en anden
afdeling kommer på bordet. Her bruges
wireløfteøjer bestilt og pakket sammen
med bjælkerne, og der har aldrig været
problemer med sådanne løft.
Wireløfteøjerne er dimensioneret
til den enkelte bjælkes vægt, og anhugningsvinklen er også angivet.
Fremadrettet bruges wireløfteøjer i
HHM, og det er kommunikeret ud til
alle i virksomheden.

Knækket løfteøje

Det knækkede løfteøje

På en af HHM’s store byggeplads
er monterer CG Jensen elementer.
En stor opgave med mere end 5000
beton- og stålelementer, så der er en
lind strøm af elementbiler ind på
pladsen, og kranføreren har ikke tid
til at nyde udsigten oppe fra toppen
af sin kran.
Sådan er det også en tidlig forårsdag i marts. En elementvogn er netop tømt for elementer, og flattet skal
stakkes, så det kan blive kørt væk.
Flattet anhugges i løfteøjerne og
løftes fra vognen. Under løftet kommer flattet lidt i uligevægt, hvilket
giver øget vægt på løfteøjerne i den
ene side. Et løfteøje knækker, flattet
rammer ned på jorden og dækpladen
falder af. HELDIGVIS er der ingen
personer i nærheden, og derfor kommer ingen til skade.
Ved nærmere eftersyn viste det
sig, at flattet var gennemtæret flere
steder, og det var ikke muligt at kon-

statere, om der var gennemført årligt
eftersyn.
På pladsen blev det aftalt, at CG
Jensen skulle gennemgå de næste 10
flats kritisk før stakning. HHM skulle
kontakte elementleverandøren for at
høre, hvordan de ville sikre, at noget
lignende ikke kunne ske igen.
Elementleverandøren
Contiga
Tinglev har oplyst til HHM, at de
efterfølgende har kontaktet deres
transportør, og der har været en kritisk gennemgang af deres flats. Det
har betydet, at omkring 50 flats er
blevet kasseret. Vi har sat transportøren stolen for døren, kravet er, at det
bare skal være i orden.
CG Jensen og HHM er blevet enige om, at der skulle skrives om hændelsen her i Under Hjelmene, så alle
kunne lære noget at tæt-på hændelsen og for at bringe det op på brancheniveau i Dansk Byggeri.
AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Konkurrence:
Find fejlene
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VINDERSVAR
Vinderen af hovedpræmien:
En iPad, en lækker Under Hjelmene-taske og en t-shirt
Vinderen er Martin Martinsen fra Ringe.
Martin skrev følgende om de forskellige fejl, som han kunne se på foto’et fra sidste
udgave af Under Hjelmene:

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 iPad, en lækker Under Hjelmene-taske og en t-shirt.
Blandt de øvrige besvarelser trækker vi lod om Under Hjelmenetasker og t-shirts.
SÅDAN DELTAGER DU:

	Kig godt på billedet!
 Sæt ring rundt om de steder, hvor du mener, der er noget galt og
kommenter gerne.

	Ta’ et billede og send en MMS til 27 89 72 00. Du skal også lave en
liste med en forklaring om, hvad der er galt på billedet.

HUSK Vi skal også have dit navn og adresse, så vi kan sende en eventuel
præmie til dig.

HUSK OGSÅ Vi skal have dit svar senest
den 12. april 2019.

Lad konkurrencen begynde!

•
•
•
•
•
•
•

Der mangler fodspark.
Der mangler kryds til afstivning.
Der mangler rækværk i enderne af stillads.
Rækværk er formentlig lagt løst i – og kan forskubbe sig.
Der anvendes en meget ”kreativ” trappeløsning.
Der er lavet noget virkelig ”interessant” med de 2 gavlstykker og et bræt.
Sidst men ikke mindst: Så ser det meget ud som om, at stilladset er placeret oven
på et tvivlsomt underlag.

Et foto af en vinder
Som du måske kan huske, så brugte virksomheden Munck i Nyborg vores konkurrence som et element i den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, da man havde
samlet alle medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen til en uddannelsesdag i
foråret. I forbindelse med arbejdsmiljødagen fik alle deltagerne udleveret Under
Hjelmenes ’find fejl’-konkurrence som udprint, og så kunne de ellers bare gå i gang.
Her i Under Hjelmenes redaktion synes vi, at det er en fantastisk måde at bruge
vores konkurrence, og vi vil meget gerne opfordre andre virksomheder til at gøre
det samme.
Vi fandt også vinderen af konkurrencen blandt de godt 40 besvarelser fra
Munck:
Og derfor bringer vi her et par fotos af vinderen, Henrik Lyngsøe fra Kjellerup, som
blev taget, da Munks miljø- og kvalitetskoordinator,
Signe Benche, overraskede ham – og overrakte ham en
iPad, en Under Hjelmene jakke og en taske.
Endnu engang tillykke, Henrik.

www.under-hjelmene.dk
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Under Hjelmene har fået ny hjemmeside. Det betyder blandt andet, at det er langt nemmere at finde rundt i de gamle aviser og temaer. Samtidig har
du nu også mulighed for at abonnere på avisen i både digitalt og papir-format, ligesom du også automatisk kan få tilsendt vores PodCast, hver gang vi
udsender en ny udgave. Altså: Mere om det gode arbejdsmiljø – og alt sammen helt gratis.

Her kan du hente
samtlige aviser
som pdf

Her får du adgang
til samtlige
aviser som
bladre-pdf
Her får du
adgang til
samtlige
PodCasts

Her får du
adgang til
samtlige temaer

Forside

Her kan du
læse de tre
seneste aviser
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Avis

Podcasts

Download

Her kan du
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Bestil avisen
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En ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
viser, at danskerne stadig møder farlige stoffer og materialer i løbet af arbejdsdagen. Bygge og anlæg er en af
de brancher, der er under lup i den
forbindelse – sammen med landbruget og fremstillingsindustrien. Ser man
nærmere på de 150.000 medarbejdere,
som ofte er i kontakt med farlig kemi
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TEMA
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AVISEN
ER
GRATIS

på arbejdspladsen, er det faremærkede
stoffer, kvartsstøv og dampe fra opløsningsmidler, som topper listen over
de ting, som de ansatte udsættes for.
Dermed afkræfter undersøgelsen også
myten om, at farlig kemi stort set er
ved at være forsvundet fra de danske
arbejdspladser. Og vi bliver også stadig
syge af det: Fx anmeldes der hvert år
mere end 3.000 arbejdsbetingede hud-

ER
GRATIS

lidelser, og mellem 1.200 og 1.500 dør
årligt af arbejdsbetingede kræftlidelser.
I dette nummer af Under Hjelmene ser vi nærmere på de farlige stoffer og materialer, som du risikerer at
skulle arbejde med på byggepladsen.
På midtersiderne har vi lavet et skema, der er lige til at pille ud af avisen.
Og uanset om du arbejder med nybyg
eller med renovering, kan du nemt

AF MORTEN BROE BICHEL
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Du skal blot gå ind på Under
Hjelmenes hjemmeside på
www.underhjelmene.dk,
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Anbefaling: 6 gode apps om
sikkerhed

Hvad laver Danmarks højeste
mand deroppe?

Kurser redder liv

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-

TEMA: Farlige stoffer & materialer

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.
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TEMA: Arbejdsmiljøets
ambassadører

Under Hjelmene er en gratis
avis, der udgives i fællesskab af
3F og Dansk Byggeri.

Som medarbejder i bygge- anlægsbranchen kommer du
ofte i kontakt med farlige stoffer og materialer. I dette
tema har vi fokus på nogle af de farlige stoffer og
materialer, som du kan støde på i forbindelse med re...

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.

TEMA: Sikkert stillads

KONTAKT REDAKTIONEN

MODTAG AVISEN GRATIS

UNDER HJELMENE

Byggeriets arbejdsmiljøavis ”Under
Hjelmene udkommer 2 gange årligt

Formålet med Under Hjelmene er
blandt andet at motivere
håndværkere og ledere til at skabe et
godt arbejdsmiljø på
byggepladserne.

Under Hjelmene er byggebranchens
avis om arbejdsmiljø. Bladet er et
samarbejde mellem Dansk Bygger
og 3F og det er finansieret af
Arbejdsmiljø- og Samarbejdsfonden.

I kan få tilsendt så mange
eksemplarer af Under Hjelmene, som I
har brug for og det er helt gratis. Tryk
her for at tilmelde dig
abonnementslisten.

Har du forslag til næste nummer af
Under Hjelmene, så send en mail til
Morten Broe Bichel på
mb@kombic.dk

Historierne er hentet direkte fra
byggepladserne, og redaktionen
søger altid gode eksempler, der kan
skabe debat, dialog og inspiration.
Hvis din virksomhed har en god
hygiene, vil redaktionen meget gerne
høre fra dig

Skriv en mail

Kontakt redaktionen
Bestil avisen

Her kan du blandt
andet kontakte
Under Hjelmenes
redaktion

