
Renovering og ombygning:

INTET HOLDER EVIGT
Det er dejligt at bygge nyt!

Det er nemlig på mange måder me-
get nemmere at planlægge, når man 
starter i jorden og skridt for skridt får 
en bygning op at stå. Bygningsdele og 

materialer er nye og rene, og man ska-
ber noget helt nyt.

Anderledes er det, når en bygning 
er blevet gammel, og den skal reno-
veres eller bygges om. Her ligger der 

rigtigt meget arbejde: Først skal det 
gamle fjernes, før alt det nye kan laves. 
Det giver nogle helt andre udfordrin-
ger end i nybyggeriet. 

Dette nummers TEMA handler om 

renovering. For det er de færreste, der 
kan arbejde et helt liv i byggeriet uden 
på et tidspunkt at komme på renove-
ring eller ombygning.

God fornøjelse med avisen.

Tag temaet ud 

og hæng det op 

i skurvognen!

17
Blind vinkel

Sikkerhed og udsynSmå kraner 100 års jubilæum

6-7
Trafiksikker?

Gode råd til køreturen

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.

2
Hopla

9
8-timers arbejdsdag
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U N D E R  H J E L M E N E

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

Under Hjelmene var på besøg ved HME i Hor-
num ved Års. Firmaet udfører anlægsarbejde, 
beton- og murerarbejde i hele landet. De har 
investeret i en lille kran (Potain igo MA 21). 
Under samtalen med de 2 ejere og to af deres 
byggeledere, Anders og Jakob, fortalte de om de 
fordele, der er ved at bruge kran på en plads – i 
modsætning til teleskoplæssere.

De nævnte bl.a. at byggepladsen ikke blev 
kørt op med mudder alle vegne til følge. De an-
satte kan få materialer leveret direkte på brugs-
stedet, og materialepladsen kan optimeres, da 
man kan undgå en del køreveje mellem materi-
alerne til teleskoplæsseren.

Ved betonarbejde undgår man en del skader 
på forskallingsgrejet, og det giver færre regnin-
ger på reparation af forskallingen. 

Men det vigtigste er måske, at brug af kran 
mindsker den hårde fysiske belastning, som de 
ansatte ellers kunne udsættes for.

AF IB NIELSEN

Små byggekraner

Kære Arbejdskollega.

Du har måske været ansat i P&H i mange år, 
så alt kører på rutinen eller du er nyansat.

Husk dine briller, så vi kan ses igen.
For der er jo også en dag i morgen.. for dem 

der vil ses.
Så husk dit reflekstøj / synlighedstøj.
Hvis ikke vi skal tale for døve ører.. brug 

dine høreværn.
Jeg håber ikke du vil føle dig trådt over tæ-

erne, hvis det skulle blive nødvendigt at løfte 
pegefingeren.. for du har jo sikkerhedssko på.
For din sikkerhed er også din families sikker-
hed.
 
Pas på dig selv og dine kollegaer
Hilsen Johnny Laursen

Den nyvalgte arbejdsmiljørepræsentant (AMR) hos Petri & 
Haugsted AS, Johnny Laursen, skrev som en del af den praktiske 
opgave på arbejdsmiljøuddannelsen et brev til sine kolleger. Brevet 
blev sendt hjem til dem alle, som en lille opfordring til at huske på 
sikkerheden i det daglige arbejde.

AF LINDA HANSEN

Brevet fra din AMR

Johnny Laursen med sin praktiske opgave 
på Arbejdsmiljøuddannelsen.

Opslagstavle på Islevdalvej hos Petri & Haugsted AS, 
hvor brevet også hænger.
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Vinterforanstaltninger
Det her skal du blandt andet være opmærksom  
på, når det er mørkt og koldt:

HUSK:

 Snerydning
 Grusning/saltning
 Ordentlig belysning
 Inddækning

Du kan hente en mere udførlig tjekliste til vinter- 
foranstaltninger ved at skanne QR-koden her.

SOS-knap
Arbejder man til daglig med maski-
ner eller andet værktøj, er man klar 
over risikoen for, at der kan ske ulyk-
ker. En dansk iværksættervirksom-
hed - GSA Secure, har derfor udviklet 
et helt nyt alarmsystem, som består 
både af en SOS-knap med indbyg-
get 4G og 2-vejs kommunikation, 
døgnovervåget alarmcentral og et 
landsdækkende netværk af vagter. 
Læs mere på gsasecure.dk  
Foto: rawpixel.com 

Let forskalling
På en byggemesse i Tyskland de-
monstrerede PERI en let system-
forskalling i plast med navnet 
DUO. Den leveres i håndterbare 
størrelser, og der er systemer 
til både fundament, dæk, søjler 
og vægge. Samlinger og låse er 
ligeledes udført i et let og nemt 
håndterbart klemsystem.

Silent Book
Der er rigtigt mange 
fine måder at informere 
om sikkerhed. En af dem 
er Silent Book, som NCC 
har lavet. Den klarer 
opgaven ved hjælp af 
tegninger.
Se bogen ved at skanne 
QR-koden.

Kapsave til stenskæring

Efterhånden er der kommet meget håndværk-

tøj, som er konstrueret og opbygget med gode 

muligheder for udsugning, sådan at sundheds-

skadeligt støv kan fjernes eller reduceres så tæt 

på kilden som muligt.

En af de nyeste produkter er en kapsav fra 

Husquarna som samtidig er batteridrevet.

Skan koden 
og se mere
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VOXPOP

Hvad er dit syn på tvungen brug af personlige 
værnemidler?
– Jeg er ikke afskrækket for byggepladser med 
skærpede krav, men dem der sætter reglerne 
skal være bedre til selv at overholde dem.

Reglerne er til for os, men nogle gange virker 
det bare som om at pladsen udadtil skal virke 
som god reklame, men når man så skal arbejde 
der kan virkeligheden være en helt anden.

Giver det udfordringer?
– Man bliver bombarderet med mange regler, 
og der bliver fokuseret på mange forskellige 
ting, så man skal huske at gøre tingene til en 
vane.

Der skal være bedre planlægning, så række-
følgen af arbejdopgaverne passer i forhold til 
tidsplaner med støv, støj og flere arbejder i gang 
på samme tid, for ellers kan det virke ligemeget 
med at bruge alle værnemidlerne, hvis faren 
ikke bliver minimeret.

Jeg stopper selv op og siger fra, men desværre 
bliver problemer ikke altid løst, men arbejdet 
skal bare fortsætte.

Jonas Nielsen,  
murer hos A. Villadsen A/S

Hvad er dit syn på tvungen brug af personlige 
værnemidler?
– Det er okay at arbejde på byggepladser med 
skærpede krav, for sådan er det bare at være på 
pladsen.

Det er vigtigt at reglerne bliver overholdt, da 
arbejdsskader koster mange penge.

Dem der sætter reglerne har et arbejde de skal 
udføre, de følger bare de regler de får udstukket.

Det gælder bare at alle skal huske at følge det, 
for ellers virker det ikke så seriøst.

Giver det udfordringer?
– Det kan give udfordringer hvis man arbejder 
med hjelm på smalle steder, og der kan man da 
have lyst til at slække på det. Men reglerne er jo 
for at passe på en selv.

Jeg stopper selv op og siger fra, hvis jeg kan se 
der er kritisable forhold.
Reglerne kan være anderledes i udlandet, hvor 
kravene måske ikke er så strenge, og der kan 
sproget kan godt give nogle udfordringer, hvis 
de ikke helt forstå hvad der menes.

Erik Ørum,  
Formand  
Hauge Installation

I forrige nummer af Under Hjelmene lovede vi at følge op på en artikel 
om tvungen brug personlige værnemidler. Derfor har tre af medlemmerne 
fra Under Hjelmene redaktion spurgt medarbejderne på forskellige plad-
ser om deres syn på sagen.

Vi var blandt andet med på et morgenmøde på 
en af Bonava´s byggepladser, hvor Linda Hansen 
spurgte de ansatte i forskellige firmaer om deres 
holdning. Lars Kjøller-Block har spurgt i virksom-
heden A. Villadsen, og Flemming Hansen har lige-
ledes spurgt et par murersvende. 

Holdningerne til tvungen brug af værnemidler 
er mange, som du også vil kunne læse dig til. Og 
hvis du ser på de forebyggelsesprincipper, som er 

her på siden, så handler de først og fremmest om 
kollektive foranstaltninger og om at fjerne risici. 
Først som nummer 8 ud af 9 punkter kommer det 
der kaldes ”individuel beskyttelse”, altså de person-
lige værnemidler. 

Har du selv tænkt over, hvordan du har det med 
tvungen brug af værnemidler?

Tvungen brug af værnemidler

Hvad er dit syn på tvungen brug på personlige 
værnemidler?
– Jeg syntes ikke det tvungne brug af værnemid-
ler er helt optimalt. Jeg har haft en arbejdsska-
de hvor jeg brugte briller, så skaderne kan ske 
alligevel.

Når der er tvungen brug eller skærpede krav, 
virker det som om reglerne bliver trukket ned 
over hovedet på en. 

Det ville være bedre at appellere til folks sunde 
fornuft, end at kravene bliver mere og mere 
skærpede. Dem der sætter reglerne, skal bare 
selv huske at følge dem.

Giver det udfordringer?
– Det kan godt give udfordringer, hvis vi skal 
arbejde i smalle passager, men jeg har ikke noget 
imod at arbejde på byggepladser med skærpede 
krav. 

Det giver ikke udfordringer for mig, for jeg 
stopper selv op og siger fra, hvis jeg kan se der, 
er fare. Jeg er min egen sikkerhedsmand, og ved 
godt reglerne er til for at beskytte mig.

Christian Johansen,  
ventilationsarbejder hos  
Optimum

Her på siden vil vi gerne opleve en levende debat om arbejds-
miljøet 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

AF LARS KJØLLER-BLOCK, LINDA 

HANSEN OG FLEMMING HANSEN

Ifølge arbejdsmiljølovens regler skal alt arbejde 
tilrettelægges på en måde, så ansatte ikke udsættes 
for fare. I den forbindelse gælder en række generel-
le forebyggelsesprincipper:
1) Forhindring af risici 
2) Evaluering af risici, som ikke kan forhindres 
3) Bekæmpelse af risici ved kilden 
4) Tilpasning af arbejdet til mennesket, navnlig for så 
vidt angår udformningen af arbejdspladsen samt valg af 
arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder (…) 
5) Hensyntagen til den tekniske udvikling 
6) Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er 
ufarligt eller mindre farligt 
7) Planlægning af forebyggelsen (…) 
8) Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttel-
se frem for foranstaltninger til individuel beskyttelse 
9) Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne.

Kilde:”Bekendtgørelse om arbejdets udførelse” (pkt.4 og 7 forkortet)



SIDE 5 Under Hjelmene nr. 2/2019

    Fliselæggerstolen var det  
bedste hjælpemiddel...

Flere syn på tvungen brug af værnemidler

Du har arbejdet på flere pladser, hvor der har været krav om hjelm, 
synlighedsvest, briller og handsker. Hvordan har det virket på dig?
– Det har tit virket som om, at ledelsen så tror at så er alt jo bare helt i 
orden og dermed ikke åbne for at indrette pladsen så man kunne mi-
nimere fast brug af hjelme, synlighedvest osv. f.eks. ingen arbejde over 
hinanden, ordentligt lys på pladsen og ordentlige tidsplaner.

Er det den generelle holdning i sjakket og blandt de andre håndværkere 
tror du?
– Det er den generelle holdning i sjakket, at der ikke planlægges ordent-
ligt og gennemtænkt, når man fast skal have alle mulige værnemidler 
på. Det er lidt en stående joke, at de så kan synliggøre, at de gør noget 
for sikkerheden uden faktisk at løse problemet. Det er generelt den 
holdning jeg hører på tværs af faggrupper. Så kan adgangsvejene sejle, 
og der mangler vinterforanstaltninger.

Synes du, at håndværkerne tager arbejdsmiljøet mere alvorligt, når 
der er alle de krav?
– Mit indtryk er at det skaber mere frustration, når nu vi skal bruge alle 
de værnmidler, og så pladserne stadig sejler. 

Har du oplevet, at nogle ulykker er undgået fordi man har haft de 
ekstra værnemidler på?
– Jeg har ikke oplevet, at der er undgået ulykker. Tværtimod, når briller-
ne er helt tilduggede har jeg selv været ved at vælte over ting på plad-
sen, og man er helt ødelagt i hovedet af at gå med hjelm på, når man 
render og bukker sig. Forebyg dårligt arbejdsmiljø i stedet. Planlæg lys, 
skærepladser, overdækning osv. Hjelm og refleksvest forebygger ikke.

Lars Lindgaard, 44 år,  
murersvend fra Ugerløse

Du har arbejdet på flere pladser, hvor der har været krav om hjelm, synligheds-
vest, briller og handsker. Hvordan har det virket på dig?
– Det virker som den lette løsning for firmaerne at gøre det obligatorisk med 
hjelm, men at gå skridtet ud og gøre handsker, briller og synlighedsvest obligato-
risk også, er helt ude i hampen. Synlighedsvesten er tilmed farlig, da den hænger 
fast i diverse stilladsdele og andet. Hvem kan sætte fliser op med handsker? Og 
brillerne dugger tit. Vi har på de seneste 5 pladser kæmpet for, at hjelm ikke skal 
bruges på selve arbejdsstedet, da ingen alligevel må arbejde over os, og det er 
lykkedes i de forskellige firmaer. Det virker som om firmaerne de seneste 10-15 år 
har gået mere op i at få os arbejdstagere til at bruge sikkerhedsforanstaltninger 
end på at optimere adgangsveje osv.

Er det den generelle holdning i sjakket og blandt de andre håndværkere tror du?
– Ja.

Hvordan har niveauet for arbejdsmiljø været på de pladser i forhold til mere 
almindelige pladser?
– Ikke bedre. Hvorfor var belysningen fra okt-marts så meget bedre for 10 år siden? 
Det er kun til for at det skal se godt ud på papiret. Symbolsikkerhed. Min makker 
fik en advarsel for ikke at have handsker og briller på, på flisearbejde. Men sikker-
hedsdamen der tog billedet af ham var nødt til at tage handskerne af, da ipaden 
og handsker ikke spillede sammen…

Synes du, at håndværkerne tager arbejdsmiljøet mere alvorligt, når der er alle 
de krav?
– Bestemt ikke, det bliver et irritationsmoment som er dikteret oppefra som ingen 
gang har i virkeligheden Hvorfor hjelm på arbejdsstedet når man ikke må arbejde 
over andre osv. osv? Inddrag håndværkerne, så tager vi det alvorligt.

Knæliggende arbejde – en arbejdsmiljømæssig udfordring
Da murerne Martin Koch Larsen og Lynge Rasmussen stod overfor en opgave med gulvklinker på 380 kvm,  
var gode råd dyre for at undgå nedslidende arbejdsstillinger i forbindelse med det knæliggende arbejde.

Virksomheden Primatag A/S står for opgaven med at 
bygge et sommerhus på Falster, hvor der blandt an-
det skal lægges 380 kvm gulvklinker. Murersvendene 

gjorde sig i den forbindelse nogle tanker omkring per-
sonlige hjælpemidler, som kan aflaste knæene under 
arbejdet. I samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljø-

bus blev forskellige mulige løsninger vendt og afprø-
vet, og det mundede ud i et køb af en fliselæggerstol. 

Selvom andre hjælpemidler var gode at bruge, så 
var fliselæggerstolen det bedste hjælpemiddel til den 
pågældende arbejdsproces, og derfor faldt valget på 
den, fortæller murersvend Martin Koch Larsen. Den 
skåner knæene samtidig med arbejdet kan foretages 
uden hindringer. 

På trods af de allerede har et hjælpemiddel til 
brug for opgaven, så er de to murersvende ikke stop-
pet med at tænke videre. De går nemlig i tanker om 
hvordan de kan forbedre fliselæggerstolen yderligere 
- til yderligere gavn for arbejdsmiljøet. De har alle-
rede forhøjet sædet og sat større hjul på, for at øge 
afstanden mellem tåspids og vrist.

AF LARS OLSEN

Martin Koch Larsen i gang med at lægge gulvklinker fra 
sin fliselæggerstol.

Fliselæggerstolen

Michael Hansen, 34 år, 
murersvend fra København
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Er du også meget bedre end alle andre til at køre bil?

Undersøgelser viser at 8 ud af 10 bilister mener, at 
de kører bedre end gennemsnittet! Er du én af dem?

Hvis de ansatte i et firma kører for stærkt, skriver 
SMSer bag rattet eller kører over for gult, skader det 
firmaets image. Det mener 96% af de adspurgte i en 
ny undersøgelse. 61% svarer, at det påvirker deres 
valg af håndværker, hvis firmaets medarbejdere kører 
dårligt eller uopmærksomt i trafikken.

Fakta: Erhvervskøretøjer er involveret i hver fjerde 
trafikulykke med alvorlige personskader.

Skan QR-koden og se videoen: Håndværker hos bageren !

Foto: Rådet for sikker trafik

Før længere køreture
•	 Planlæg ruten på forhånd
•	 	Start i så god tid, at du kan tage de nødvendige 

pauser og alligevel nå din aftale i tide
•	 	Få tilstrækkelig søvn natten før, du skal på en 

længere køretur

Ved start på køreturen

•	 	Tag jakken af sådan at sikkerhedsbæltet sidder 
tæt ind til kroppen

•	 	Sørg for at den nederste del af sikkerhedsbæltet 
sidder tæt ind til maven

•	 	Materialer og udstyr skal transporteres i bagage-
rum

•	   De tungeste ting placeres nederst
•	 Sæt GPS’en til, før du starter kørslen

Under kørsel

•	 Overhold fartgrænser
•	 Tilpas kørsel efter vejret og forholdene

Brug af mobiltelefon
•	 Brug altid håndfrit udstyr
•	 Minimér telefonsamtaler mens du kører, og 

vurdér om samtaler blot kan gennemføres, når 
du er tilbage på pladsen/kontoret

•	 Undgå telefonsamtaler som kræver koncentrati-
on i bil

•	 Kør ind til siden og stop, hvis du skal skrive/læse 
SMS, e-mail eller på internettet

Træthed bag rattet
Det er forbudt at køre bil, når man er træt. 
Risikoen for træthedsulykker er størst:
• Når du har sovet mindre end 6 timer
• Mellem kl. 3:00 og kl. 5:00
•  Efter mange timers kørsel uden pause. Efter otte 

timer er ulykkesrisikoen fordoblet.
Kilde: Rådet for sikker trafik

Overhold altid færdselsloven – Det kan koste dig dit 
kørekort ikke at gøre det, og måske kan du også miste 
jobbet.

AF CARSTEN BISGAARD

Det kan koste dig  
         dit kørekort...

Klippekortsystemet. Hvis du får 3 
klip inden for 3 år, får du frakendt 
kørekortet betinget 

Du får fx et klip i kørekortet, hvis du:

•	 Overskrider fartgrænsen med mere end 30 pro-
cent

•	 Kører med for kort afstand til forankørende
•	 Kører ulovligt i nødsporet
•	 Kører over for rødt lys
•	 Overtræder reglerne om vigepligt
•	 Overtræder reglerne for overhaling og forbud 

mod overhaling
•	 Overskrider spærrelinier ved overhaling
•	 Øger hastigheden når man bliver overhalet
•	 Overhaler ved fodgængerfelt
•	 Kører mod færdselsretningen
•	 Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt 

trafik
•	 Ændrer færdselsretning og placering til fare eller 

unødig ulempe for andre
•	 Kører venstre om helleanlæg
•	 Kører om kap eller væddeløbskørsel på vej
•	 Brug af håndholdt teleudstyr og kommunikati-

onsapparater som fx håndholdt mobiltelefon, 
GPS, iPad og Smartwatch

Nyt efteruddannelsessite øger 
din værdi på arbejdsmarkedet 

Få det fulde overblik over dine efteruddannelses-
muligheder på et nyt efteruddannelsessite og bliv 
en mere værdifuld medarbejder – Fx via en ar-
bejdsmiljøuddannelse.

Efteruddannelse er vejen frem mod et bedre 
job og større jobsikkerhed. Derfor er det vig-
tigt, at du som medarbejder i byggeriet vedlige-
holder og udbygger dine kompetencer. På den 
måde er du rustet bedst muligt til fremtidens 
udfordringer og muligheder. Det kunne fx være 
med en arbejdsmiljøuddannelse.

Og nu er det blevet meget nemmere for dig 
at få overblik over dine muligheder. På Pensi-
onDanmarks nye efteruddannelsessite logger 
du nemlig ind med NemID, og så finder syste-
met dine oplysninger om eventuelle tidligere 
uddannelser og de job, du har haft. Herudfra får 
du et målrettet overblik over relevante kurser 
og efteruddannelsesmuligheder. 

På sitet kan du også lave en uddannelsesplan 
sammen med din arbejdsgiver, og I kan dele 
informationer om gennemført uddannelse og 
efteruddannelse. 

Via din overenskomst har du ret til efterud-
dannelse med løn. Din arbejdsgiver får tilskud 
til efteruddannelsen via Bygge- og Anlægsbran-
chens Udviklingsfond, så du skal ikke være be-
kymret for prisen. 

Sådan kommer du på efteruddannelse 
Hvis du gerne vil på efteruddannelse – fx in-
den for arbejdsmiljøområdet – skal du lave en 
aftale med din arbejdsgiver, men tjek evt. først 
dine muligheder ved at logge ind på Pensi-
onDanmarks hjemmeside pension.dk under 
”Efteruddannelse”. Her finder du bl.a.:
• Målrettet liste over samtlige kurser, din 

virksomheder kan søge tilskud til.
• Information om prisen på kurserne samt det 

tilskud, din virksomhed kan få. 

Eksempler på AMU-kurser med tilskud fra Byg-

ge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

• Arbejdsmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV 
på byggeplads. 

• Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte 
job. 

• Konflikthåndtering.
• Håndtering af uheld og ulykker.
• Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
• Arbejdsmiljøledelse.

AF MICHAEL KLOCKMANN NIELSEN, 

PENSIONDANMARK
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                   Stadig                
                       ulykkesfri...

Bliver du overset af truckføreren?

Billede fra kamera monteret uden på gaflen.

Truckførerens faktiske udsyn 
(de grønne områder)

Kørsel med læs skal som hoved-
regel foregå baglæns, men selv i 
den situation er der også blinde 
vinkler.

I mange entreprenørfirmaer er der på 
hjemadressen et lagerområde, som 
betjenes med truck ved af- og pålæs-
ning af varer. De fleste steder er der 
i samme områder også gående trafik.

Det er en rigtig farlig cocktail. For 
hvad kan en truckfører egentlig se 
under kørsel?

Uanset om en truck kører fremad 
eller baglæns, eller har læs på gafler-
ne eller ikke, så er der blinde vink-
ler og forhold der hindrer udsynet. 
Disse forhold skal både truckføreren 
og andre medarbejdere på området 
have kendskab til, især hvis der også 
er gående trafik i området.

AF CARSTEN BISGAARD

Der er masser af blinde 
vinkler – så pas på!

Siden februar 2017 har der ikke været en eneste 
arbejdsulykke med fravær i forbindelse med Me-
tro Cityringens etablering af stationen på Frede-
riksberg Allé i København. Allerede først på året 
kunne byggearbejderne på fire af Metro Cityrin-
gens byggepladser fejre to år uden en eneste alvor-
lig arbejdsulykke. Derfor ringede Under Hjelme-
nes redaktion til Metroselskabets presseafdeling 
for at høre om den flotte statistik stadig holdt stik 
lige inden åbningen af Cityringen.

Vi koncentrerede os i den forbindelse om stati-
onen på Frederiksberg Allé, da der allerede havde 
været en del fokus på netop den station i forbindel-
se med både markeringen af de mange ulykkesfri 
arbejdstimer samt med udviklingen af sikkerheds-
systemet ”Think Safety”: Et banebrydende ”sikker-
heds-sprog” og kulturforandrings-projekt på tværs 
af mindst 24 forskellige sprog og nationaliteter.

Heldigvis kunne presseafdelingen fortælle os, at 
Frederiksberg Allé stadig var en ulykkesfri station.

Det startede knap så godt
Rekorden skal ses på baggrund af en kedelig stati-
stik over arbejdsulykker med fravær, der tilbage i 

2011-15 talte 338 arbejdsulykker samt påbud og 
bøder fra Arbejdstilsynet.

Men det er da også et ordentligt byggeri, som 
København har været igennem med den nye City-
ring: 22 byggepladser, der gennem årene har haft 
4-5.000 byggearbejdere med mindst 24 forskellige 
nationaliteter. Der er bygget 17 kilometer tunnel, 
17 stationer og fem skakter, der er 20-30 meter 
dybe. Det store arbejde har oplagt sat arbejdsmil-
jøet og sikkerheden under pres, og derfor var der 
da også brug for, at der allerede i 2016 blev ændret 
på tingene.

Fokus på sikkerhed
Siden 2016 har Copenhagen Metro Team gen-

nemført et stort antal workshops med deltagelse af 
bl.a. underleverandører, fagforeninger, Arbejdstil-
synet og projektets bygherre. Ud over nye manu-
aler på flere sprog er der indført hyppige inspek-
tioner og instrukser til holdene, som hver eneste 
uge på toolbox-møder snakker sammen om po-
tentielle problemer og hvad man skal være ekstra 
opmærksom på.

Det er altså en af grundene til, at Metroen fik 
styr på sikkerheden. Og at stationen på Frederiks-
berg Allé kunne fejre to og et halvt års ulykkesfrit 
arbejde ved stationens åbning i slutningen af sep-
tember. Under Hjelmenes redaktion siger: Tillyk-
ke! Godt gået.

AF MORTEN BROE BICHEL

Foto: Metroselskabet

Sikker  
Metro

Truckførerens faktiske udsyn.
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Mikkel Hartwig Olsen,  
arbejdsmiljøkoordinator

Hvad er den store udfordring med støv på byggepladsen?
– Der bliver ikke gjort nok for at begrænse udbredelsen – altså fjerne støvet 
ved kilden. Dernæst når støvet så ligger der (eller hænger i luften), vil ingen 
kendes ved det. Der skal mere fokus på at anvende sug på værktøjet samt 
opsætte støvvægge. Der skal desuden være klare aftaler om rengøring, da 
støvet lægger sig overalt, ikke kun i arbejdsområdet.

– Støv bliver ofte undervurderet, hvad farlighed angår og specielt kvarts 
støv skal tages alvorligt.

– Hvad rod og affald angår er det lidt samme problemstilling. Det kan 
være svært at finde ejermanden og det prioriteres generelt ikke så højt som 
andre opgaver.

– Modsat andre arbejdsmiljø emner, som umiddelbart kan konstateres, 
f.eks. er der rækværk eller ikke, så ender støv, rod og affald tit som en indivi-
duel vurdering, af hvornår det er for meget.

Per Skaarup,  
elektriker

Hvad syntes du er en udfordring 
mht arbejdsmiljø på renovering? 
– Det er helt centralt i sikkerhedsar-
bejdet, at den der har det økonomi-
ske og byggetekniske ansvar også 
har viljen og ekspertisen til at priori-
tere sikkerhedsarbejdet, så man kan 
få en god byggesag.

Oliver Zaren,  
murerlærling

Hvad er den store udfordring med 
støv på byggepladsen?
– Problemet er, når det ikke kører 
optimalt og alt klumper sammen. Så 
er der ingen der rydder op efter sig 
selv, for undskyldningen er, at det 
er de andre, som har rodet. Det har 
også betydning for støv. Det hele 
handler om god og tidlig planlæg-
ning. 

Hvem ejer støvet?

Altid en 
     sundhedsrisiko...    

Hvilken støvsuger skal jeg bruge?
Under Hjelmene har spurgt Arbejdstilsynet og her er sva-
rene fra chefkonsulent for byggeområdet, Kell Guldager 
Petersen
AT meldte i 2018 ud, at der på bygge-
pladser altid skal anvendes støvsugere 
med H-filter. Hvorfor? 
– Støvsugere skal som andre tekniske 
hjælpemidler være egnede til det, de 
bruges til. Standarden for CE-mærkede 
støvsugere til processug eller rengøring 
opdeler støvsugerne i tre støvklasser L, 
M og H og angiver, at der ved kræft- 
og sygdomsfremkaldende støv skal an-
vendes støvklasse-H. Det gælder fx ved 
procesventilation ved boring i beton, 
hvis ikke afkastet føres til det fri. Ved 
boring i beton og lignende udvikles der 
respirabelt kvarts, der er på kræftlisten. 
Støvklasse H-støvsuger vil i forhold til 
rengøring på byggepladser med blan-
det støv være nødvendig, når støvet fx 
kan indeholde støv fra bearbejdning af 
beton, træstøv fra løvtræ og støv fra 
andre stoffer og materialer reguleret 
af kræftbekendtgørelsen. Ved rengø-
ring på byggepladser er støvets indhold 
sjældent undersøgt og derfor vil en eg-

net støvsuger i de tilfælde også være en 
støvklasse-H. Støvklasse-M støvsuger 
kan anvendes, hvis der er sikkerhed for, 
at støvet ikke indeholder stoffer, der er 
på kræftlisten eller som anses for syg-
domsfremkaldende.
 
Det påstås, at filtrene i H-støvsugerne 
stopper meget hurtigt til, og så virker 
støvsugerne ikke. Hvad siger AT til 
det? 
– Der findes flere forskellige fabrikater 
og størrelser af støvsugere i støvklas-
se-H. Der skal vælges en egnet støvsu-
ger, så støvsugeren ikke stopper til.
 
Er det ikke bedre med en 
M-støvsuger, der tager meget støv, 
end en H-støvsuger der kun tager det 
fine? 
– Det er typisk de fine partikler, der er 
farligst. Derfor er det vigtigt at anven-
de de bedst egnede støvsugere til dette 
eller føre afkastet til det fri. Anvendes 

der støvsuger, skal der i forhold til ar-
bejdsmiljølovgivningen vælges en eg-
net støvsuger til arbejdsopgaven med 
tilstrækkelig sugekapacitet, så alt støvet 
så vidt muligt imødegås. Det gælder 
også ved kræftfremkaldende støv, hvor 
standarden for CE-mærkede støvsuge-
re angiver, at der skal anvendes støv-
klasse-H. 
 
AT siger jo, at støv skal fjernes 
ved kilden. Men det er vel ikke alt 
håndværktøj, der kan være sug på? 
– Støvudvikling ved arbejdsprocesser 
på byggepladser skal så vidt muligt 
imødegås på udviklingsstedet eller fjer-
nes. Det kan gøres på forskellige måder, 
hvor de mest almindelige er etablering 
af sug eller vandtilførsel på maski-
ner,  indkapsling med sug og rumventi-
lation kombineret med afgrænsning af 
det støvende arbejde fx med støvskil-
levægge. Ved kræftfremkaldende støv 
gælder det, at hvis det ikke kan hindres, 
at der sker udvikling af støvet som luft-
forurening, skal der så vidt muligt an-
vendes procesudsugning, der er egnet 
til at fjerne forureningen på det sted, 

hvor den udvikles. Kan det ikke lade sig 
gøre at anvende procesudsugning, an-
vendes i stedet andre effektive metoder 
til at imødegå støvet.
 
Er det ikke bare sådan, at støv ikke 
kan undgås på byggepladser?
– Støv udgør som udgangspunkt altid 
en sundhedsrisiko, når man udsættes 
for det i et langt arbejdsliv og noget 
støv regnes som særligt farligt. Det 
gælder fx støv ved bearbejdning af løv-
træ og støv ved bearbejdning af beton. 
Derfor skal støvudvikling helt generelt 
imødegås på byggepladser. Det er Ar-
bejdstilsynets klare vurdering, at det 
kan sikres, at de beskæftigede på bygge-
pladserne ikke udsættes for indånding 
af støv fra de forskellige arbejdsproces-
ser, ved at kombinere forskellige meto-
der til at imødegå støvet. Det gælder 
bl.a. sug på maskiner, effektiv løbende 
rengøring, luftrensere til imødegåelse 
af svævestøv, og afgrænsning af støven-
de arbejdsprocesser fx med støvskille-
vægge og undertryk.

AF FLEMMING HANSEN

Re ge lr y tte r ie t

VOXPOP



De gode gamle dage

100-års dagen for 8-timers  
arbejdsdagen

8-TIMERSDAGEN 100 ÅR

8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers søvn. 
I 100 år har dét været modellen for de fleste 
arbejdende menneskers døgn. 

Den 17. maj 1919 underskrev De samvirkende Fagforbund og 
Dansk Arbejdsgiverforening en overenskomst med 8-timers arbejds-
dag, der trådte i kraft for alle fag minus landbrug og søfart 1. januar 
1920. Inden da havde arbejdsdagen varet op til 10-12 timer, seks 
dage om ugen. Forinden havde der været en langvarig konflikt.

I forbindelse med 100-års jubilæet etablerede Arbejdermuseet 
en udstilling med historiske tilbageblik, plakater og genstande, som 
havde betydning for udviklingen og den endelige beslutning om at 
indføre 8-timers arbejdsdagen.

Under Hjelmene har lånt lidt historisk materiale fra udstillingen, 
som vi viser her på siden. 100 år er trods alt en historie værd.

Som en lille oplysning i den forbindelse kan det måske også næv-
nes, at 37-timers arbejdsugen blev indført 1990. Det er jo så snart 
30 år siden, og dermed også en slags historie.

AF MORTEN BROE BICHEL
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Net-OP Sikkerhed på taget 
I løbet af et år sker der desværre jævnligt gennemstyrtningsulykker ved tagarbejde. 
Træsektionen i Dansk Byggeri igang-
satte derfor i 2018 udvikling af et nyt 
net til tagarbejde, som skal forebygge 
gennemstyrtningsulykker, og det blev 
Swed-Mark A/S i Skive, der gerne ville 
udvikle et nyt net.

Gennem det seneste år er der arbej-
det på at udvikle nettet, med bistand 
fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus med 

flere. Og nu er nettet Net-OP klar til 
salg.

Hvad er Net-OP?
Net-OP består af et net som sikrer mod 
gennemstyrtning ved skift af tagplader. 
Nettet består af lodrette stænger, som 
rulles ud på taget og afstives ved vand-
rette stænger. Startsættet indeholder 4 

gange basissæt og 1 topsæt. Hvert net 
inkl. stænger vejer 14 kg og prisen er 
5.995 excl moms per sæt. 

Nettet er nemt at montere og kan 
anvendes ved taghældninger mellem 
15-34 grader.  

Husk at læse brugsanvisningen og 
instruktionen inden brug
Som tømrer kan du skifte tagplader 
og samtidig være sikret. Det er nemt 
at have i bilen og det tager 5 minutter 
at montere og 5 minutter at afmontere 
nettet. Husk som altid at gennemlæse 
leverandørbrugsanvisningen og sørge 
for grundig instruktion, samt at der sta-
dig skal sikres mod fald ved tagfoden i 
form af stillads eller lignende. 

AF BRITTA MØRK 

JOHANSEN

Simple tiltag skaber orden og fremdrift
Adserballe & Knudsen går på 
en stor byggeplads i Nord-
havn, hvor mange håndvær-
kergrupper krydser hinanden 
på små arealer og i smalle 
gange. Det er svært at finde 
plads til materialeopbeva-
ring, og i sagens første tid 
har der ikke været en god 
oprydningsdisciplin. Det 
har kostet unødige kræfter 
og skabt spirende konflikter, 
men en målrettet indsats har 
fået vendt den store skude i 
Nordhavn.

En løsning.
Der har været problemer 
med affald, støvhåndtering 
og manglende oprydning på 
pladsen. Derfor besluttede 
Adserballe & Knudsen ved 
byggeleder Jacob Holme-
gaard at gå systematisk til 
værks med to indsatsom-
råder: Dialog og handling. 
Jacob indkøbte fx en række 
hjælpemidler, og han overtog 
nogle flyttebure fra en anden 
A&K-byggeplads. Der er nu 
fire bure per etage med et 

førstehjælpskit, en skums-
lukker, en skovl, klare af-
faldssække og en skraber. 

Det betyder, at arbejdsom-
råderne står klar, og at hånd-
værkerne ikke skal bruge tid 
på at få folk ud på pladsen 
for at finde ud af, hvad der 
tilhører dem. Det gjorde det 
enklere og mere hensigts-
mæssigt for byggeledelsen at 
føre dialogen om oprydning 
med håndværkerne.

Positiv respons
– Dialogen med håndvær-
kerne er virkelig god, og de-
res respons er meget positiv, 
siger Jacob Holmegaard.

Tømrer og arbejdsmiljø-

repræsentant Christopher 
Reinseth er på pladsen og 
han fortæller, at det har væ-
ret svært at komme frem på 
pladsen tidligere på grund 
af andre håndværksgrupper. 
Han havde gerne set en 
forandring tidligere, men er 
alligevel godt tilfreds med 
indsatsen. 

– Man skal ikke flytte alt 
muligt for at komme ind til 
sine ting. Det giver et bedre 
forhold til byggeledelsen, for 
nu kan vi koncentrere os om 
at snakke om løsninger og alt 
det væsentlige, frem for at 
snakke om oprydning, siger 
Christopher Reinseth.

AF BRITTA MØRK JOHANSEN

… Vi kan koncentrere os 
om at snakke løsninger

Nye tanker om orienterings  
belysning
I CG Jensen har vi prøvet at 
se nærmere på vores belys-
ning, og på hvordan vi kun-
ne gøre den mere effektiv og 
mere miljøvenlig. Lige nu er 
vi blandt andet – som de før-
ste i Danmark – i gang med 
at teste en ny lysmast med 
solenergi, og vi arbejder 
videre med at bruge LED-
strips som orienteringsbe-
lysning.

Om lysmasten
Lyshovedet sidder direkte 
under solpanelet, og det kan 
køre op i 6 meters højde.  
Det kan levere orienterings-
belysning i et område svarende til 400 M2. Masten er udstyret 
med pir-føler og skumrings-relæ, så lysmasterne ikke bare står og 
brænder hele dagen og natten. Masten er udstyret med batteri, 
så den ikke kræver kabelføring.

Om LED-strips
En anden ting, vi har testet, er 50 meter lange LED-strips, til 
brug for byggepladsbelysning. Det er nemt at montere dem på 
vægge og i opgange - uden at man skal bore og skrue en masse. 
De kan sættes op med kabelbindere og kræver ikke en elektri-
ker, da de er monteret med stik. Selve belysningen er helt OK, 
og den egner sig fint som orienteringsbelysning i opgange og på 
kældervægge m.m.

Faktaboks:
Arbejdstilsynet stiller krav til 
arbejde og færdsel på tage. De 
specifikke krav varierer i forhold til 
tagets hældning og højde. Risikoen 
for nedstyrtning ved tagfoden eller 
gennemstyrtning skal forebygges 
med effektive sikkerhedsforanstalt-
ninger.

Skan QR-koden og se AT-vejled-
ning 2-4-2 for tage med hældning 
op til 34 grader.

Se evt. også på www.bfa-ba.dk 
om arbejde i højden.

Kontakt producenten Swed-
Mark, hvis du skal holde en event 
om tagarbejde og for visning af en 
demo trailer.

Skan koden og se 
en montagefilm

AF KIM SCHUSTIN. CG JENSEN A/S
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Læs mere om renovering her i TEMA’et

Renovering 
og ombygning

Intet holder evigt, heller ikke bygninger. Derfor skal de renoveres, så 
de består. 

En renovering kan også indeholde en ombygning, hvor bygningens 
struktur ændres. Vægge skal rives ned og nye bærende strukturer 
skal ind.

Vi har bygninger, der er gamle og fredede og skal renoveres med 
de ”gamle” materialer. Vi har nyere bygninger, der indeholder 
farlige stoffer, der var tilladte dengang, de blev bygget. Asbest og 
bly fx.

Der kommer støv. Støv, som er farligt at indånde og derfor skal 
undgås. Der kommer støj, og der kommer tit mange fag på mange 
etager samtidig.

Så der er meget at være opmærksom på, når man skal renovere 
eller bygge om. Rigtigt mange håndværkere og firmaer er beskæf-
tigede her.

Dette TEMA handler om nogle af renoveringens udfordringer.
AF FLEMMING HANSEN



Planlægning og projektering.
Herunder ser du, hvilke ting, der skal være fokus på: 
• Forundersøgelser som viser, hvad der findes i de materialer, som udskiftes, 

således at alle kan have så gode forhold som muligt i udførelsesperioden.
• Projektet skal være grundigt planlagt, og man skal have vurderet de for-

skellige arbejdsfaser/processer med den tilhørende tid, der skal bruges.
• Som projekterende og rådgiver har man en særlig opgave i at gennemtæn-

ke projektets arbejdsprocesser i forhold til arbejdsmiljø og bygbarhed. En 
forsvarlig renoveringsproces bindes op på en realistisk tidsplan, hvor der 
også tages højde for vejrlig.

Byggeriets udførelse
I udførelsesfasen af et renoveringsprojekt er der særligt brug for tæt samar-
bejde mellem alle aktører.   

Under udførslen har koordineringen af alle faggrupper/arbejdsprocesser 
stor betydning. Særligt fordi nedrivningsfasen ofte består af komplicerede 
arbejdsprocesser.  

Man skal have fokus på rækkefølgen af opgaver i forbindelse med nedriv-
ningsfasen, og der skal være indlagt den rigtige mængde tid for, at processen 
kan danne ramme for de efterfølgende arbejder i byggeriet. Man skal have 
indblik i de forundersøgelser der tidligere er lavet, så de udførende kan tage 
alle forholdsregler ift. arbejdsmiljø og sikkerhed. Det kunne fx dreje sig om, 
hvordan man håndtere støv, støj, affaldshåndtering, arbejdsstillinger m.m.

I arbejdsprocesserne skal der også være taget højde for stabiliteten for det 
eksisterende hus. Det værende sig før, under og efter nedrivningenopgaven. 

Kilde: Byggeproces.dk

Fokusområder, Tscherning
Tscherning er en af de virksomheder, som ofte udfører nedrivningsopgaver. 
Se herunder, hvilke fokusområde de har i forbindelse med opgavevaretagel-
sen.
Oversete miljøfarlige stoffer: Vi laver altid en screening, inden vi går i gang, 
hvis der ikke er kortlagt på forhånd, så de miljøfarlige stoffer bliver identifi-
ceret. Selvom der er taget prøver, kan det desværre vise sig, at der alligevel er 
miljøfarlige stoffer, enten fordi prøveudtagningen ikke har være tilstrækkelig 
eller der er brugt forkerte metoder.
Støv: Er et generelt problem i nedbrydningsfasen. Alt støv skal undgås, da det 
er farligt. Der begrænser vi med vand eller sug, og der skal i mange af vores 
processer bæres maske/åndedrætsværn.
Adgangsforhold: Da vi typisk er først på byggepladserne, er der ikke altid sat 
stilladser op eller lifte i forhold til vores arbejder.
Pladsforhold: Det kan også være svært at få plads til alle de forskellige af-
faldscontainere, vi har brug for i projektet samtidig. Især er pladsforholdende 
i indre København, selv med råden er over vej, ikke altid tilstrækkelige. Det 
betyder, at affaldet skal håndteres flere gange i processen, da det ikke er mu-
ligt at få bortskaffet affaldet løbende.

Tjekliste: Renovering opgaver
• Forundersøgelser
• Planlægning af arbejdsprocesser med arbejdsmiljø i fokus
• Godt samarbejde mellem aktører
• God dialog og aktive medspillere 

Skan QR-koden og læs 
branchevejledningen 
om renovering på byg-
geproces.dk

Skan QR-koden og  
se ”Introfilm om  
renovering”

For lidt plads og for mange folk
Ved renoveringer er man begrænset af de eksisteren-
de forhold i bygningen. Det kan være smalle opgan-
ge, små lejligheder, små rum, lave kældre, osv. Det 
kan være svært at komme rundt med materialerne, 
især ved brug af tekniske hjælpemidler.

Det er samtidig meget almindeligt, at der bliver 

arbejdet på mange etager og i mange rum på sam-
me tid. Somme tider endda med flere faggrupper i 
samme rum.

Vigtigt med tid og planlægning
Hvis en renovering skal foregå på en god måde, skal 
der være god tid til de enkelte arbejdsprocesser. For 
eksempel skal støvende og støjende nedrivningsar-
bejde være færdigt og rengjort, før opbygningsarbej-
det begynder.

Derefter skal der være en logisk rækkefølge, så 
fagene gør deres ting færdige til hinanden, og ting 
derfor ikke skal laves om flere gange. Den ene fag-
gruppe melder klar før den næste begynder. Det er 
i den ideelle verden. Arbejdet foregår i den rigtige 
rækkefølge, fagene har den plads de har brug for, og 
ingen generes unødigt.

Når det ikke lykkes
Selv med god planlægning kan noget gå galt. Det er 

her god ledelse og godt samarbejde er nødvendigt. 
Ellers begynder gnidningerne, og pladsen kan ende 
med kaos og meget ringe arbejdsmiljø.

Hvis en renovering løber af sporet, ender det ofte 
med støv og rod over det hele, affald og byggemate-
riale, der ikke kommer væk, folk der står i vejen for 
hinanden, osv.

Koordinering og samarbejde
Byggemøder og sikkerhedsmøder er vigtige, både 
til at forebygge og til løse konflikter. Derfor er det 
vigtigt, at firmaerne prioriterer dem, og at sjakkenes 
repræsentanter deltager i fx sikkerhedsmøderne.

Når der sker inddragelse af alle, er der meget stør-
re sandsynlighed for at finde løsninger, som alle føl-
ger og respekterer, og det bedst mulige arbejdsmiljø 
genskabes.

Så de vigtige værktøjer ved renovering og ombyg-
ning er: 
– Forventningsafstemning       
– God planlægning.
– God tid til de enkelte fag.
– Dialog med alle, hvis tingene skrider.

Renovering: Nemt eller svært?
Renovering omfatter både nedrivning og genopbyg-
ning, og mange af opgaverne i et renoveringsprojekt 
kan være svære at gennemskue. Forholdene er ofte 
så specielle, at det kan være nærmest umuligt at 
anvende helt almindelige tekniske hjælpemidler og 
standardløsninger, når grej og materialer skal rundt 
på byggepladsen. Og det risikerer at smitte af på 

arbejdsmiljøet. Ikke alene kan adgangsveje, materi-
alepladser og arbejdsområderne være udfordret af 
byggepladsens indretning. Problemer med fx støv og 
støj er ofte også sværere at løse. Samtidig kan gamle 
materialer på byggepladsen udgøre en risiko, hvis de 
ikke håndteres korrekt. 

Alt dette stiller særligt store krav til viden, plan-

lægning og projektering. Derfor skal alle have de 
nødvendige kompetencer og være klædt ordentligt 
på – inden de går i gang med renoveringsopgaven.

I dette nummer af Under Hjelmene gir’, vi dig 
en række nyttige informationer, som du kan bruge i 
forbindelse med renoveringsopgaver.

AF METTE BACH CHRISTENSEN

Mange udfordringer      
AF FLEMMING HANSEN



SIDE C Under Hjelmene nr. 2/2019

    Sæt boremaskinen på
søjlestanderen og bor!

Asbest... Bly-maling... PCB-fuge...
Hvem gør hvad og hvornår? 
Bygherren vil på de fleste renoveringsopgaver bruge en 
specialist, for at rådføre sig i hvilket omfang det er nød-
vendigt at udføre forundersøgelser. Det er dog stadig 
bygherrens ansvar, at der bliver lavet tilstrækkeligt med 
undersøgelse. 

Når byggeriet går i gang, er det entreprenøren, der 
skal holde øje med, om man møder noget i arbejdet, 
som kræver supplerende undersøgelser. Det er præcis 
hvad der var tilfældet på denne altanrenoveringsopgave i 
Lyngby.

– Forundersøgelser bliver som regel altid lavet af bygherren, når vi renoverer eksi-
sterende bygninger som her på i Lyngby, siger Ulrik Rosenberg, som er udførende 
på projektet og projektleder hos entreprenørfirmaet Christiansen og Essenbæk.

Forundersøgelsen var en del af udbudsmaterialet på altanrenoveringen i Lyng-
by, der viste, at der var Bly og PCB i malingen på altanerne. 

– På overleveringsmødet, da vi overtog PSS og koordinatorrolle (B), informe-
rede vi om, at det også skulle undersøges, hvorvidt PCBen var vandret fra malin-
gen ud i mursten og fuger. 

Resultaterne viste efterfølgende, at det ikke var tilfældet. 
– Men det er bare noget, der skal gøres, siger Ulrik Rosenberg.

Men hvad skal man være opmærksom på? Og hvordan bliver vi klogere på at 
opdage tingene i tide?
Vi har talt med Emil Bille, som er Miljørådgiver hos Dansk Miljø Analyse (DMA).

Hvornår skal du være ekstra på vagt omkring miljøfarlige stoffer i bygninger?
– Man vil kunne møde miljøskadelige stoffer i mange danske bygninger, og jo 
tidligere i projektet, man får lavet en miljøscreening eller kortlægning, jo mere 
præcist kan man mængdesætte affaldet og lægge sit budget for nedrivning eller 
renovering, siger Emil Bille, Miljørådgiver hos DMA. Hvis bygningen er fra 1950 
– 1988 eller er blevet grundigt renoveret i denne periode, er der stor risiko for at 
finde stofferne. 

Emil Bille nævner to ting, man skal tænke over, inden man går i gang med arbejdet:
1.  Hvornår er bygningen fra, eller hvornår er den hovedrenoveret? 
2.  Hvilke bygningsdele skal man renovere? 
Disse spørgsmål kan hjælpe til at målrette den lovpligtige forundersøgelse.

Hvor vil du kunne møde hvad?

Stof Eksempler på hvor man finder stoffet Brugsår 

Asbest Bl.a. I fliseklæb, puds, loftplader, 
rørisolering, eternitprodukter,tagpap, 
gulvbelægning.

1930…til 1988

PCB Bl.a. I fuger, maling, lak, gulvbelægning,  
termoruder og kondensatorer.

1950-1977

Klorerede 
parafiner, C12

I elastisk fugemasse, maling og 
gulvbelægninger.

1977-2012

Tungmetaller Fx bly i maling, lak, gulvbelægning og 
glaserede fliser. Findes stadig i ny maling.

altid … (maling 
indeholder det 
stadig)

Skema lavet med inspiration fra: www.dma.nu  

Formål med forundersøgelse
Formålene med at få undersøgt bygningen, inden man begynder at renovere, er 
flere:
– Der skal altid foretages en gennemgang af en bygning (miljøkortlægning) 
med henblik på at afdække, hvad bygningen indeholder (feks. PCB, asbest,klor-
paraffiner og bly m.v.), inden den rives ned eller renoveres. Dette gælder uanset 
hvornår bygningen er opført, vedligeholdt eller renoveret. Kilde: Miljøstyrelsens 
vejledning om håndtering af bygge og anlægsaffald afsnit 2.2.
– Entreprenøren kan forberede sig på, hvordan arbejdet skal udføres, samt hvil-
ke værnemidler der skal anvendes.
– Man kan sortere affaldet, så man opnår størst muligt genbrug af byggemate-
rialer i forhold til indhold af miljøskadelige stoffer. Det belaster miljøet mindst 
muligt, og på den måde holder man også udgifterne til miljøskadeligt affald 
nede. 

Håndtering af affald: Se tema i Under Hjelmene Nr. 1/2018

AF CHRISTINA TREBBIEN
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    Sæt boremaskinen på
søjlestanderen og bor!

Renovering af boligblokke
Det kan være en stor udfordring at ud-
føre renoveringsopgaver.

Der er altid lidt flere ting, der ikke 
kan forudses, end hvis man udfører ny-
byggeri.

Det foregår ofte på steder, hvor der 

er begrænset plads til at etablere fx ad-
gangsveje, materialeoplag og plads til 
affaldscontainere.

Jeg var på pladsbesøg i Odense, re-
novering af Højstruphave, hvor jeg 
bl.a. snakkede med arbejdsmiljørepræ-
sentant (AMR) Martin Hansen. 

Martin nævnte, at det ville være 
langt bedre, hvis der blev indtænkt 
byggekraner til sådanne opgaver. De 
skal ikke have køreveje, de laver ikke 
dybe hjulspor, man skal ikke passe på 
gående trafik og så kan man få hejst 
materialer til det sted, hvor man skal 
bruge dem.

Samarbejdet går bedre
Kim Hersbøll, der er byggepladsleder, 
sagde under interviewet, at det er en 
udfordring at adskille gående og køren-
de trafik, når pladsen er så trang. Han 
pegede også på, at det er en udfordring, 
når beboerne færdes i sammen område. 

De er endda ikke alle flyttet ud af den 
boligblok, hvor renoveringen pågår. 

Der er den udfordring, når der er 
beboere tæt på, at de oplever megen 
støj fra arbejdet på pladsen. Det bliver 
håndteret på den måde, at der først må 
startes op kl. 7 om morgenen.

Kim synes, at samarbejdet går bedre 
blandt de forskellige faggrupper, efter 
en hård opstart, hvor de lige skulle fin-
de hinanden og have aftalerne på plads. 
Den samme opfattelse har sikkerheds-
koordinator Stefan Hansen fra Niras. 
Stefan sagde, at et godt samarbejde er 
nødvendigt, hvis der skal komme et 
flow på en plads som denne. 

Stadig udfordringer          
En af de ting, der bekymrer de ansatte 
meget ved renoveringsopgaver, er ud-
sættelse for asbest. Udsigten til mulig-
vis at få lungehindekræft om mange år, 
er noget, der bekymrer dem meget. De 
er derfor også optagede af, at alt asbest 
bliver fjernet på passende vis. Det er 

byggeledelsen på pladsen helt enige i, 
men da det ikke er et krav i dag, bliver 
det ikke altid gjort. F.eks. er reglerne 
for at fjerne asbestholdige tagplader, at 
hvis de kan fjernes uden at gå i stykker, 
er det ok. Men alle håndværkere ved, 
det ikke kan lade sig gøre, uden der er 
nogle af dem, der går i stykker. 

Der bliver gået runderinger på plad-
sen ugentligt. Sikkerhedsmøderne tager 
udgangspunkt i disse runderinger, og 
noget der altid bliver nævnt på mø-
derne, er støv, rod og uhensigtsmæssige 
kabelføringer. De ansatte er blevet bed-
re til at bruge hjelm de steder, det er 
påbudt. De er ikke påbudt hjelm, hvis 
man som håndværker fx skal sætte fliser 
op på et badeværelse.

Jeg må konkludere, at de store ud-
fordringer er beboere, der bor tæt på, 
støv på pladsen bl.a. asbest og tidspla-
ner, der er stramme – og hvor deadline 
ikke rykker selvom, der sker uforudse-
te ting.

AF IB NIELSEN.

Tidlig og integreret planlægning af miljø og arbejdsmiljø
– er nøglen til et godt projekt
Under Hjelmene har besøgt Nyboders Gule Stokke, 
som ligger i det centrale København, og som er en af 
Danmarks vigtigste arkitektur- og kulturarvstykker. 
De er opført i 1630 på initiativ af Christian IV, om-
bygget i 1750´erne og de er fredet. Vi mødte arbejds-
miljøkoordinator Martin Sparvath fra Golder. Han 
har også været koordinator under projekteringen, så 
viden om arbejdsmiljøet fra fx plan for sikkerhed og 
sundhed, havde Martin allerede fra starten.

Det var i oktober 2014, at Forsvarsministeriets 
Ejendomsstyrelse igangsatte projekteringen af det 
store og komplekse byggeprojekt. Husene skal reno-
veres til nutidig standard. Alt fra sokkel til skorsten 
skal udsættes for en gennemgribende istandsættelse. 
Hver lejlighed, tagkonstruktion, skorsten, facade med 
videre skal restaureres. I alt skal 54 huse restaureres. 
Og husene er ikke ens. 

Forundersøgelser
Bygherren igangsatte grundige forundersøgelser i 
de enkelte huse for at undersøge og tage prøver for 
farlige stoffer. Martin Sparvath fortæller om forun-
dersøgelserne: - Selvom bygningerne er gamle, er lej-
lighederne gennem alle årene blevet renoverede af 
beboerne selv, og derfor fandt vi stort set alt ved for-

undersøgelserne. For bare at nævne nogle farlige stof-
fer, var der asbest i fliseklæb og gulvstøbninger, bly i 
loft og vægmalinger, tjære på terrændæk og bag puds. 

Det var selvsagt en udfordring at kortlægge de 
miljøproblematiske stoffer, fordi husene var så uens. 
Men det blev gjort. Martin Sparvath fortæller: ”Det 
var svært at udtage repræsentative prøver, da husene 
var så uens. Derfor måtte vi lave nogle generelle be-
tragtninger og planlægge efter forsigtighedsprincip-
per. Ud over kortlægning af de farlige stoffer er fokus 
også på affaldssortering. For at sikre korrekt sortering 
af affaldet, er det en nedriver med den rette erfaring, 
der bortskaffer miljøaffaldet. 

Detaljerede procesplaner og procedurer
For at tage hensyn til de bevaringsværdige bygnings-
dele skal andre fag – ud over nedrivningsfirmaet – 
også deltage i nedrivningen. Alle processer skal plan-
lægges nøje og de farlige arbejder skal beskrives for 
alle fag, siger Martin Sparvath. 

Fagene går så vidt muligt ikke oveni hinanden, og 
støvende arbejder foretages kun af én entreprenør af 
gangen. Der er udarbejdet detaljerede procesplaner 
til entreprenørernes planlægning af arbejdet og sær-
lige arbejdsbeskrivelser for støvende og mindre stø-

vende arbejde. Og så er kravene til entreprenørernes 
rengøring beskrevet i procedurer, således at man ved, 
hvad der skal ske, inden arbejdsområdet overdrages 
til næste entreprenør i renoveringsprocessen. 

Hvilket arbejdsmiljøfokus er der ellers?
Udover miljøfarlige stoffer og støv, så er der fokus på 
at sikre løse mursten, som kan falde ned. Derudover 
er indretningen af byggepladsen et fokusområde. Der 
er meget lidt plads, og det kræver planlægning og dia-
log entreprenørerne imellem og mellem entreprenør, 
byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinatoren.

Derudover ændrer Nyboder-projektet sig. De ad-
gangsveje, som var planlagt fra starten, har man måt-
te ændre, bl.a. på grund af arkæologiske fund. 

– Set i bakspejlet har det været, og er det stadig, en 
kompleks opgave for håndværkerne. Omvendt så lø-
ser vi de udfordringer, som kommer, og jeg oplever, at 
der er en stor faglig stolthed hos håndværkerne over, 
at man er med til at renovere en så historisk bygning, 
som Nyboders stokke. Jeg oplever, at folkene her er 
rigtigt gode til at passe på hinanden - også på tværs af 
firmaerne, og det er ok at sige til en kollega, at man 
skal passe på”, slutter Martin Sparvath. 

 AF BRITTA MØRK JOHANSEN
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Et konkret eksempel på HOT  
– HelhedsOrienteret Tilsyn

Tilsynsformen i byggeriet er ændret pr. 1. maj 2018. Un-
der Hjelmene har fået lov til at kigge nærmere på et par 
tilsynsbesøg på en byggeplads i hovedstadsområdet – og 
på de påbud, som fulgte i kølvandet på Arbejdstilsynets 
besøg.

Det hele starter med, at Arbejdstilsy-
net besøger en større byggeplads med 
mange entreprenører og underentre-
prenører. Den tilsynsførende finder 
adgangsvejene mudrede og glatte, og 
derfor uddeles der et strakspåbud til 
den entreprenør, som har totalentre-
prisen og som ifølge PSS’en (Plan for 
sikkerhed og sundhed) har ansvaret 
for adgangsvejene på den pågældende 
byggeplads. Få dage senere melder en-
treprenøren tilbage, at man har udbe-
dret adgangsvejene, og at byggeledel-
sen har snakket med alle involverede. 

Se nu skulle man jo så tro, at sagen 
er klaret, og at alt er i den skønneste 
orden. Men nej.

Nyt tilsyn og flere påbud
Tre uger senere følger Arbejdstilsynet 
op med et nyt tilsyn. Her finder den 
tilsynsførende flere ting, som udløser 
en række påbud til hhv. totalentrepre-
nør, underentreprenører og bygherre. 
Tilsynsbesøget tager måske nok ud-

gangspunkt i adgangsvejene, men flere 
andre ting inddrages også i de påbud, 
som AT efterfølgende udsteder:
• Totalentreprenøren får et strakspå-

bud, fordi ansatte er nødt til at be-
nytte en adgangsvej, som er delvist 
blokeret af en arbejdsplatform – og 
dennes støtteben.

• Bygherren får et strakspåbud, fordi 
PSS’en er mangelfuld i forhold til 
placering af adgangsveje og arbejds-
platforme.

• En underentreprenør får et straks-
påbud og besked på, at man skal 
sikre, at medarbejderne bruger lov-
lige adgangsveje og egnede tekniske 
hjælpemidler.

• Et stilladsfirma får et strakspåbud 
om at opstille en materialehejs, så 
den ikke generer adgangsveje og ar-
bejdsområder.

• Endnu en underentreprenør får et 
strakspåbud om at etablere kollek-
tive sikkerhedsforanstaltninger, så 
medarbejderne ikke er i nedstyrt-

ningsfare, når de benytter sig af ma-
terialehejs.

Helhed virker
Som man kan se af ovenstående, får 
den tilsynsførende fra AT set sig godt 
om på byggepladsen og ved den ef-
terfølgende samlede beskrivelse fra 
Arbejdstilsynet, udgør overtrædel-
serne ifølge Arbejdstilsynet enten en 
udfordring for arbejdsmiljøet eller en 
direkte fare. 

I forhold til de tidligere risikobase-
rede tilsyn, hvor Arbejdstilsynet kun 
besøgte hjemmevirksomheden og 1-2 
udearbejdssteder hos den enkelte en-
treprenør, så kan man se, at der nu ar-
bejdes med, at hele byggepladsen får 
tilsyn. Tidligere ville den enkelte virk-

somhed – måske totalentreprenøren 
– være blevet bedt om at leve op til 
ansvaret med at holde adgangsvejene 
ordentligt vedlige, men der var måske 
ikke blevet taget fat i at sikre opdate-
ring af PSS’en, eller for den sags skyld 
sat fokus på farerne ved arbejdsplat-
formene og materialehejsens place-
ring.

For god ordens skyld skal det siges, 
at det var oplevelsen på pladsen, at 
det helhedsorienterede tilsyn gav god 
mening. Langt de fleste kan sagtens se 
pointen i, at Arbejdstilsynet ser nær-
mere på alle virksomheder og aktører 
på byggepladsen – og dermed på det 
totale arbejdsmiljø på pladsen.

AF BRITTA MØRK JOHANSEN OG  

MORTEN BROE BICHEL

Hvad er HOT? 
HOT er tilsyn i bygge og anlægsbranchen.  Tilsynet indeholder: 

• Uanmeldt tilsyn på byggepladsen

• Afdækning af de væsentlige arbejdsmiljøproblemer

• Dialogmøde med virksomheder

• Dialogmøde med andre aktører, herunder bygherre og projekterende.

Uanmeldt tilsyn på byggepladsen
Tilsynet starter på byggepladserne. Tilsynet fokuserer på hele byggepladsen. 
Arbejdstilsynet udvælger virksomheder til tilsyn blandt andet på baggrund af 
fx klager og ulykker. 

Afdækning af de væsentlige arbejdsmiljøproblemer
Arbejdstilsynet (AT) vil tage udgangspunkt i de problemer, der er på bygge-
pladserne, og som dermed ikke kun er skabt af den enkelte virksomhed, men 
også af bygherre og byggepladsledelse. 

Dialogmøde med virksomheder
Arbejdstilsynet kan invitere sig selv til møde hos virksomheder, hvor der er 
konstateret problemer på byggepladserne. 

Dialogmøde med byggepladsens aktører, herunder  
byggeherre og projekterende 
AT kan gennemføre dialogmøder med bygherre, byggepladsledelsen og de 
projekterende i de tilfælde, hvor der er problemer på pladserne, der strækker 
sig længere end til den enkelte entreprenør; eller kan føres tilbage til bygher-
res ansvar eller den projekterendes ansvar. 

Nye tilsyn
Dialogmøderne kan derefter blive fulgt op af nye tilsyn, alt efter resultaterne 
af møderne. 



SIDE 12 Under Hjelmene nr. 2/2019

Tobak i byggeriet
 
Dansk Byggeri og 3F er med i partnerskabet 
Røgfri Fremtid, der arbejder for at gøre det svæ-
rere at tænde den første cigaret. Tal fra Statens 
Institut for Folkesundhed viser nemlig, at 40 børn 
og unge begynder at ryge hver dag. Og desværre 
er tallet stigende.
 
Mange begynder at ryge, fordi kammeraterne 
gør det. En del begynder at ryge, når de starter 
på en erhvervsskole eller læreplads, fordi rygning 
er en del af fællesskabet. Også kulturen på en 
arbejdsplads kan påvirke unge lærlinge til at 
ryge. Og blandt håndværkere er der en hel del, 
der ryger.
 

Farlige materialer og tobak
Alle ved, at det er usundt at ryge. Men ikke alle 
ved, at der er grund til at være ekstra opmærk-
som, når man arbejder i byggebranchen. Under-
søgelser viser nemlig, at hvis man både er udsat 
for  støv fra bestemte materialer og samtidig 
ryger, kan det blive en giftig cocktail. Arbejder du 
for eksempel med asbest, har du en øget risiko 
for at få lungekræft. Men hvis du både ryger og 
er udsat for asbest, er din risiko for at få lunge-
kræft 10 gange større, end hvis du kun arbejder 
med asbest.
 

En fælles indsats
Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag 
Røgfri Fremtid og anbefaler en fælles indsats, 
så færre unge begynder at ryge. Flere og flere 
skoler og uddannelser arbejder med elevernes 
rygning, men også arbejdspladserne kan også 
gøre en forskel.
 
Derfor får du en udfordring: Tag en snak med 
dine kolleger om, hvordan det ser ud på jeres 
arbejdsplads. Er rygning en del af fællesskabet?

 AF LOUISE WOHLLEBE, RØGFRI FREMTID

Undgå skæreulykker – 
fire film viser vej
Over en seksårig periode er der anmeldt ca. 860 skæ-
reulykker i tømrer- og snedkervirksomheder. Ulyk-
kerne sker, når der saves og skæres med forskellige 
typer af værktøj. Derfor har BFA Bygge og Anlæg 

produceret fire film om at anvende skærende værk-
tøj. Du kan se filmene ved at skanne QR-koden ved 
hver af de fire film. Du kan også finde filmene på 
BFAs hjemmeside: www.bfa-ba.dk

Undgå skære- 
ulykkerne ved at
• Anvende værktøjet med om-

tanke – tænk på, hvordan du 
kan forebygge ulykker, inden 
du går i gang.

• Bruge det rigtige værktøj til 
opgaven.

• Bruge værktøjet rigtigt

Film viser, hvordan 
du undgår ulykker 
• Film om skæring med rundsav.
• Film om skæring med kapsav.
• Film om skæring med dyksav i 

vådrumsgips/gipsplader.
• Film om skæring med kniv i 

gipsplader.

Sådan kan du bruge 
filmene
• Til instruktion af virksomhe-

dens ansatte.
• Til en snak om, hvordan man 

forebygger skæreskader i 
virksomheden, fx på møde i 
arbejdsmiljøorganisationen 
eller ved den årlige arbejds-
miljødrøftelse. 

• Til en kampagne om skære-
skader på virksomheden eller 
på byggepladsen. 

AF SVEN ROSE OG  

MORTEN BROE BICHEL

    Ulykkerne sker, når der 
saves og skæres …
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Vejledninger fra BFA Bygge og Anlæg
Montage af betonelementer og 
letbetonelementer
I den nye udgave er det specielt af-
snittene om flats, løftebolte/inserts 
og brug af faldsikringsudstyr, som er 
ajourført. Samtidig er der gennemført 
en revision af de tilhørende faktaark 
på området. Disse kan ligeledes frit hentes på BFA-
BAs hjemmeside

Vejledningen henvender sig stadig til samtlige ak-
tører i forbindelse med projektering, planlægning og 
udførelse af montage af betonelementer og letbeto-
nelementer.

Ny vejledning om klorerede paraffiner
Fakta om klorerede paraffiner er udgivet i en ny og 
revideret version.
I forbindelse med revisionen er det præciseret:
• hvilke typer paraffiner, der er farligst,
• hvilke fag og arbejdsopgaver, der er mest berørt,
• hvordan de klorerede paraffiner skal håndteres, 

når de skal fjernes forsvarligt fra bygningsdele og 
-materialer.

Faktaark om opsætning og nedtag-
ning, samt brug af bukkestilladser 
Faktaarket er suppleret med enkelte 
nye præciseringer om adgangsveje til 
og fra stilladset, samt om sikring med 
rækværk.

Faktaark om opsætning og nedtag, 
samt brug af brede rullestilladser er ligeledes gen-
nemgået. Der er dog ikke fundet anledning til at æn-
dre dette faktaark.

Branchevejledning om Epoxy og PU-
skum fra lukkede emballager
I vejledningen er sikkerhedsforanstalt-
ningerne ved arbejde med skum- og 
fugeprodukter fra lukkede emballa-
ger, der indeholder epoxy og isocya-
nater opdateret.

Branchevejledning om Færdsel på 
bygge- og anlægspladsen…
er revideret og indeholder, udover en 
gennemgang af en række forhold om 
byggepladsens adgangsveje, som man 
skal være særligt opmærksomme på i 
forbindelse med udbud, projektering, 
planlægning og udførelse af arbejdet, nu også eksem-
pler på opbygning af byggevejene.

Fakta om Tjekliste for byggepladsveje…
er målrettet bygherre, arbejdsmiljøkoordinator, de 
projekterende, samt arbejdsgiverne, og er også blevet 
revideret og fungerer som tillæg til Branchevejled-
ningen Færdsel på bygge- og anlægspladsen.

Alle vejledninger mv. kan findes på BFAs hjemmesi-
de: www.bfa-ba.dk.

Del af en større  
      indsats...

Indsats på malerområdet
I slutningen af 2018 blev der afholdt en workshop 
på malerområdet. Arbejdsgivere og ansatte fra bran-
chen deltog i workshoppen sammen med Danske 
Malermestre, Malerforbundet, Dansk Byggeri og 
sekretariatet for Branchefællesskabet for Bygge og 
Anlæg. Med udgangspunkt i data om arbejdsulykker 
og erhvervssygdomme for malerbranchen, blev der 
udpeget en række indsatser, som skal medvirke til 
at nedbringe nedslidning og arbejdsulykker på ma-
lerområdet. 

Den arbejdsgruppe, som er nedsat, har som det 
første udarbejdet to nye vejledninger om forebyg-
gelse af arbejdsmiljøproblemer ved Klargøring til ma-
lerarbejde og Malerarbejde. Vejledningerne omfatter 
et bredt udsnit af arbejdsmiljøproblemer i branchen, 
herunder arbejdsstillinger, kemi og ulykker. Desuden 
er der udarbejdet en vejledning om forebyggelse af 
arbejdsmiljøproblemer, når der er en Gravid maler 
på arbejdspladsen.

 De nye vejledninger skal anvendes til understøtte 
et bedre arbejdsmiljø på malerområdet. 

AF CHARLOTTE MARTIN

Vejledningerne omhandler følgende: 

Klargøring til malerarbejde
• Farlige stoffer i de overflader, der skal slibes eller 

afrenses
• Støv
• Belastende arbejdsstillinger og gentaget arbejde
• Løft og bæring
• Adgangs- og transportveje
• Arbejde i højden

Malerarbejde
• Indhold af farlige stoffer i fx maler- og spartel-

produkter
• Belastende arbejdsstillinger og gentaget arbejde
• Løft og bæring
• Adgangs- og transportveje
• Arbejde i højden

Gravid maler
• Produkter – Maling, fugemasser, lime mv.
• Ergonomi
• Løft
• Arbejdsstillinger
• Pauser

Flere tiltag vil følge, herunder fx én film om arbej-
de i højden og én om skæreskader. Der arbejdes også 
på tekniske løsninger, som skal gøre det nemmere og 
mindre belastende at arbejde som maler.

Malerindsatsen er en del af en større indsats
Der afholdes tilsvarende workshops i andre delbrancher i bygge og anlæg.  På baggrund af disse workshops 
aftales en lang række tiltag, som skal reducere nedslidning og arbejdsulykker i de enkelte brancher. Der er 
fuld gang i planlægning og gennemførelse af indsatser, og der er rigtig mange involverede i dette arbejde. 
Indsatsen på malerområdet indgår som en del af denne indsats.
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En løfteevne på      
130 kg...

Upclimber under udvikling
Upclimber er et af de tekniske hjælpemidler, som er i 
rivende udvikling. Det startede med at være et system 
til at montere vinduer i etagebyggeri fra stillads. Det er 
det selvfølgelig stadigvæk, men i dag er det også så meget 
mere.

Da Under Hjelmene besøgte virksom-
heden Lolle & Nielsen Inventions i 
forbindelse med dén Under Hjelme-
ne-PodCast, som udkom før sommer-
ferien, blev vi klar over, at der var ved 
at blive udviklet mange nye tekniske 
hjælpemidler i ingeniørvirksomheden. 
Dengang handlede vores PodCast i 
høj grad om den stenvogn, der i åre-
vis har været en ubetinget salgssucces 
med flere end 1.000 solgte enheder. 
Men ligesom stenvognen, har et andet 
teknisk hjælpemiddel udviklet sig over 
årene, så det nu er endnu mere fleksi-

belt og multifunktionelt. Simpelthen 
fordi, der fortsat er opfundet nyt grej 
til det.

Stadig vinduesmontage
Hjertet i Upclimber er selve hejsen og 
et batteri, som holder en hel arbejdsdag. 
Hejsens motor og den tilhørende wire 
har en løfteevne på 130 kg. Upclimber 
er i sin oprindelige form udstyret med 
sugekopper til brug for vinduesmonta-
gen, men de kan nu hurtigt og enkelt 
erstattes med fx gafler, så Upclimber 
kan løfte ståltegl og overliggere. 

Det er stadig vinduesmontagen, der 
er Upclimbers kerneopgave, men de 
nye værktøjer og tilbehør er med til at 
gøre Upclimber endnu mere fleksibel. 
Fx, er stilladsskinner, konsolklemmer 
og mobile ophæng til både indendørs 
og udendørs brug, med til at få Up-
climber til at fungere på tværs af alle 
tænkelige scenarier, som fx, parcelhus-
byggeri fra jorden, montage fra bom-
lift, stillads mv.

Baggrunden 
En af indehaverne i Lolle & Nielsen 
Inventions, Steffen Nielsen Öester-
berg, fremhæver selv en af de væsent-
ligste årsager til, at Upclimberen har 
gennemgået den rivende udvikling:

– Vi har haft branchen med hele ve-
jen. Vi har taget alle de gode råd med 
os tilbage fra byggepladserne og brugt 
dem i opfinderværkstedet. Det bety-

der, at vi hele tiden har haft fingeren 
på pulsen og vidst, hvad der er brug 
for, når vi snakker funktion, anvendel-
se og arbejdsmiljø. En anden væsentlig 
grund til, at vi er kommet så langt, er, 
at vi har lænet os op af konsulenterne 
i Byggeriets Arbejdsmiljøbus. De har 
haft vores grej med ude til afprøvning 
på byggepladserne, når de er kommet 
på en plads, hvor det gav mening at 
bruge Upclimber. Dermed er det tek-
niske hjælpemiddel også blevet intro-
duceret til mange, som har haft en 
arbejdsopgave og et konkret behov, 
netop på det tidspunkt, hvor de er ble-
vet introduceret for løsningen.

Upclimber kan lånes til test gen-
nem Byggeriets Arbejdsmiljøbus, og 
systemet forventes at være til salg 
inden årets udgang. Du kan se meget 
mere på www.upclimber.com.

AF MORTEN BROE BICHEL

Podcast om tekniske 
hjælpemidler
Som omtalt i artiklen har Under Hjelmene PodCast 
også handlet om nogle af de tekniske hjælpemidler, 
som er med til at skabe positive forandringer for 
arbejdsmiljøet på byggepladserne. Vi har set nærme-
re på nogle af de hjælpemidler, som med succes har 
været brugt i årevis – men også på nogle af de ting, 
som først nu er på vej ud i virksomhederne. Hvis du 
vil høre mere om det hele, kan du lytte til netop det 
afsnit af vores PodCast ved at skanne QR-koden. Og 
hvis du i det hele taget gerne vil høre meget mere 
om arbejdsmiljø, kan du abonnere på Under Hjelme-
ne PodCast via vores hjemmeside, 
på iTunes, Google, Spotify – eller 
hvor du nu finder dine PodCasts.
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Underlaget har også
    en stor betydning...

Skridsikkert underlag
Fald, gliden eller snublen i samme 
niveau er den hyppigste årsag til al-
vorlige arbejdsulykker. Snubleulykker 
bliver ofte bagatelliseret, men de er 
skyld i mere end hver femte alvorlige 
arbejdsulykke på de danske arbejds-
pladser.

Tommelfingerregel nummer et, når 
der skal forebygges mod faldskader 
og snublen i byggeriet, er naturligvis 
at adgangsveje er i orden og at der er 
ryddet op. Men når det er sagt, så har 
underlaget også en stor betydning, 
når man skal forhindre tilskadekomst. 
Derfor har virksomheden TecDura 
opfundet et produkt, som kan være 

med til gøre den daglige færden på 
byggepladsen mere sikker.

TecDura Stickymat er et forholds-
vist nyt materiale til afdækning af 
flader, som primært skal benyttes til 
gangarealer og adgangsveje. Det er 
skridsikkert og selvklæbende, og kan 
bruges både ude og inde. Selv når 
overfladen bliver våd, er der stadig god 
skridsikkerhed i materialet. 

Under Hjelmene har været på 
virksomhedsbesøg sammen med kon-
sulent i Byggeriets Arbejdsmiljøbus, 
Søren Fisker Olesen. Her fik vi Stick-
ymat demonstreret på en byggeplads 
ved det nye boligområde på Aarhus 

Ø. Det kom der en lille film ud af. Se 
den ved at skanne QR-koden.

AF MORTEN BROE BICHEL

BYGTROPOLIS 
ser nærmere 
på sikkerhed
Det niende afsnit af PodCast-serien Bygtropolis handler 
om sikkerhed på byggepladsen.

Hvis du interesserer dig for arbejds-
miljø indenfor byggeriet, er du sikkert 
også en af de mange, som har lyttet til 
Under Hjelmenes PodCast-serie. Men 
vi er ikke de eneste, som laver PodCast 
om arbejdsmiljø og sikkerhed på vo-
res byggepladser. Bygtropolis-serien 
handler om bæredygtighed og kultur 
indenfor byggefagene, og i en af de se-
neste episoder ser de nærmere på ar-
bejdsulykker.

I afsnittet ”Ondt i sikkerheden” mø-
der vi Jens Kure, som har været udsat 

for en arbejdsulykke. Jens fik for godt 
fire år siden 600 kg bjælker ned over 
sig i forbindelse med en kranulyk-
ke. Det bliver Jens’ sidste arbejdsdag 
på en byggeplads. Vi møder også di-
rektør i Byggeriets Arbejdsmiljøbus, 
Peter Kirkegaard, som fortæller om 
de typiske ulykker i byggeriet og om 
årsagerne, der ligger til grund. Som 
en bonus får lytteren også en intro-
duktion til en række af de tekniske 
hjælpemidler, som konsulenterne i 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus gerne vil 

promovere på byggepladserne, og som 
virksomhederne ofte kan låne til test. 
Bygherreforeningens vicedirektør, 
Hanne Ullum, medvirker også i episo-
den. Hun fortæller om bygherres an-
svar i byggeriet, og om den betydning 
som planlægningen af den velordnede 
byggeplads og den gode byggeproces 
egentlig har for arbejdsmiljøet og sik-
kerheden på pladsen.

Du kan finde Bygtropolis-episoden 
”Ondt i sikkerheden” ved at skanne 
QR-koden. Du kan også søge på seri-
en i Google ved at skrive ”Bygtropolis 
PodCast” og måske høre nogle af de 
øvrige afsnit, som blandt andet hand-
ler om bæredygtighed, genbrug og 
kvinder i byggefagene.

AF MORTEN BROE BICHEL

Skan QR-koden for  
at lytte til Bygtropolis

Pas på cementstøv
Medarbejdere, der indånder cementstøv, risikerer at få 
problemer med luftvejene.
Cementstøvet risikerer at give en ned-
sat lungefunktion og symptomer som 
hoste, samt pibende og tung vejrtræk-
ning. Det er ikke noget, man vil være 
særlig mærket af de første år, men hvis 
man konstant er udsat for høje værdi-
er over mange år, vil det kunne mær-
kes, siger Hilde Notø som er forsker 
hos det norske arbejdsmiljøinstitut. 
Tidligere studier har ikke givet et en-

tydigt svar på, hvordan støvet påvirker 
luftvejene.

Men nye og grundige studier viser, 
at der er en klar sammenhæng mellem 
udsættelse for betonstøv og effekt på 
lungerne. 

Kilde: Magasinet Arbejdsmiljø nr. 8.

AF CHRISTINA TREBBIEN
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Har I styr på de nye regler 
om kemisk APV? 
Den 1. juli 2019 trådte en ny kemisk APV i kraft. Men hvad er nyt? Og 
hvordan går vi fra APB til kemisk APV? Under Hjelmene var med, da  
Arbejdstilsynet holdt informationsmøde.

Der var 200 tilmeldte og over 300 på venteliste, da 
Arbejdstilsynet d. 13. september 2019 holdt infor-
mationsmøde på hovedkontoret i København. Anled-
ningen var de nye regler om kemisk APV, som trådte 
i kraft d. 1. juli 2019. Et sprængfarligt emne, for kemi 
er stadig et problem på arbejdspladserne – både i 
Europa og i Danmark. Den nye lovgivning ensretter 
reglerne på tværs af alle de europæiske lande.

Hvad er nyt? 
Indtil nu har man opfyldt reglerne med en arbejds-
pladsbrugsanvisning (APB). Det nye er, at der skal 
udarbejdes en kemisk risikovurdering som en del af 
den almindelige APV. 

Overordnet er der tre områder, du som virksomhed 
skal have styr på: 
1. Sikkerhedsdatablade 
2. Kemisk risikovurdering 
3. Oplæring og instruktion

3 grundprincipper i den nye kemiske APV:

1: Liste over farlige stoffer og produkter. 
Den kemiske risikovurdering skal indeholde en liste 
over alle de farlige stoffer og materialer sammen med 
de tilhørende sikkerhedsdatablade. 

Mange af de farlige stoffer og materialer, som I 
bruger på arbejdspladsen, har en faremærkning på 
etiketten. I kan bruge faremærkningen til at finde ud 
af, hvilke sundheds- og sikkerhedsrisici der er forbun-
det med at arbejde med produkterne.

2: Sikkerhedsdatablade
Alle ansatte skal have adgang til listen og sikkerheds-
databladene.
• Alle faremærkede produkter kræver et sikkerheds-

datablad. 
• Sikkerhedsdatabladene bliver udarbejdet af pro-

ducenten og viser, hvordan du skal forholde dig til 
det pågældende produkt.

• Sikkerhedsdatabladene skal være på nationalspro-
get (dvs. på dansk i Danmark).

• Tip! Husk at tjekke datoen på sikkerhedsdatabla-
det. 

• Sikkerhedsdatablade skal udleveres gratis af leve-
randøren.

• Når du køber produktet i byggemarkedet, er det 
dit ansvar at skaffe et sikkerhedsdatablad. 

3: Risiko ved arbejdsprocessen
Der skal laves en kemisk risikovurdering for alle pro-

cesser på arbejdspladsen, hvor der arbejdes med far-
lige stoffer og materialer. Herefter er næste skridt at 
vurdere, hvordan I kan beskytte medarbejderne mod 
at blive udsat for farlige stoffer og materialer. Det 
sker ved oplæring og instruktion, og baseres på denne 
kemiske risikovurdering.

Oplæring og instruktion er som udgangspunkt 
mundtlig, dvs. I har metodefrihed til selv at kommu-
nikere det. Det kan fx være i form af billeder, videoer, 
opslag eller piktogrammer.

Eksisterende APB’er som grundlag? 
Hvis APB’erne er effektive, opdaterede og baserede 
på den kemiske risikovurdering, så de er dækkende 
for de nye krav, må de gerne bruges som grundlag 
for oplæring. Det er dog virksomhedens ansvar, at de 
gamle APBer er baserede på den kemiske risikovur-
dering og er dækkende for de nye fokusområder.  

AF KIRSTINE GREEN

Skadelige stoffer 
     er ikke kun faste....

Stoffer er ikke kun faste, de kan 
også dannes  
Husk, sundhedsskadelige stoffer er ikke kun faste. 
De kan også være flydende eller luftformige og 
umulige at se med det blotte øje, når de fx bliver 
dannet ved en arbejdsproces. Det gælder fx støv, 
stænk, dampe, borestøv, røg fra svejsning og lod-
ning m.m. Men der findes ikke noget sikkerheds-
datablad på støv, så hvordan sikrer vi, at medar-
bejderne får den nødvendige information? 

Tilsynspraksis er ikke forandret 
”Sikkerhedsforanstaltninger” er der, hvor Arbejds-
tilsynet bl.a. giver de materielle reaktioner, og 
det har ikke ændret sig i forbindelse med de nye 
regler.

Ændringer er sket i forbindelse med ”oplæring 
og instruktion” og ”risikovurdering”.

Dvs. hvor tilsynsførende før gav påbud om 
APB – gives nu påbud om sikkerhedsdatablad og 
instruktion. Det eneste nye er altså: ’krav om risiko-
vurdering og ’oplæring og instruktion.

Scan QR-koden og se den 
opdaterede vejledning fra AT:

Her kan du downloade 
vejledningen som pdf: 

Her kan du læse mere om det 
kemiske arbejdsmiljø, og hvordan 
du laver en kemisk APV: 



Den blinde vinkel
Vi hører desværre med jævne mellemrum om høj-
resvingsulykker med lastbiler og bløde trafikanter i 
hverdagens trafik. Den farlige situation ved en svin-
gende lastbil er specielt aktuel ved til- og frakørsel 
til byggepladser rundt i landet. Når byggepladserne 
er placeret i nabolag med fx skoler, så kan der opstå 
mange farlige situationer, som ingen ønsker. 

Hverdagen for en chauffør
Under Hjelmene har taget en snak om psykisk ar-

bejdsmiljø med Steffen Brixtofte som er vognmand, 
og til daglig kører leverancer til og fra byggepladser. 

– Når vi kører i områder som Storkøbenhavn, er der 
altid ekstra fokus på de bløde trafikanter. Vi oplever at 
børn er rigtig gode til at respektere lastbilen og stopper 
op, når vi skal dreje i lyskryds. I tidsrummet 7.30-8.30 
er det cyklister i 20-40 års alderen, der er det største 
problem. De har alt for travlt, fortæller Steffen.

For at undgå højresvingsulykker holder Steffen tit 
helt stille ind til der er blevet rødt, før han svinger, 

for at mindske chancen for sammenstød med bløde 
trafikkanter. Selv om hans lastbil er fyldt med kame-
raer og spejle, er der stadigvæk blinde vinkler.

Nærvedhændelser og en ulykke
Steffen fortæller, at chaufførerne i firmaet snakker 
om nærvedhændelser med hinanden, og på den 
måde bliver farlige situationer drøftet og delt ind-
byrdes.

– Jeg er heldigvis sluppet for uheld med en blød 
trafikant, men jeg kender til en chauffør, som ulyk-
keligvis fik en dreng på cykel ind i mellem lastbi-
len og anhænger. Drengen overlevede ikke ulykken. 
Den tragiske oplevelse fik chaufføren til at stoppe 
med at køre lastbil.   

Forebyg ulykkerne med ændret adfærd
Steffen mener, at hvis vi starter i vores skoler, med 
en årlig tilbagevende temadag på alle klassetrin, med 
fokus på trafik/førstehjælp, vil det måske være med 
til at ændre vores vaner/adfærd i trafikken, når vi bli-
ver voksne. 

Steffen var før sommerferien ude til en Sikker tra-
fik-dag på en byggeplads på Østerbro, som ligger op 
ad en skole. Det var bygherren Bonava, der stod for 
arrangementet, hvor børnene og deres lærer fra sko-
len var blevet inviterede ud til en snak med Steffen, 
og se hvad en chauffør ser fra lastbilens kabine. Det 
var en øjenåbner for både børn og lærer. 

Planlægning 
Steffen opfordrer byggeledelser til at inddrage 
chauf førerne/transportfirmaerne tidligere og være 
bedre til at have folk, som dirigerer trafik ind og ud 
af pladserne.

– Vi er aldrig med til opstartsmøder på bygge-
pladserne, højest over mail. Det er først, når vi står 
med første leverance, at vi ser udfordringerne på 
pladsen/i området, skoler, ensrettede veje, etc. 

Der er dog ind imellem byggepladser, der er gode 
til at håndtere tung trafik til og fra byggepladsen. 
Byggeriet på Metroen og Carlsberg er nogle steder, 
Steffen godt vil fremhæve.  

AF MARTIN PEDERSEN
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   Den blinde 
              vinkel...
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De blinde vinkler demonstreres. Skærmbillede inde i førerhus: Så meget viser kameraet ved højresving.

Udsyn fra kabine ved højresving ind til byggeplads. Det 
viser, hvor svært det er at se personen, der er på vej ud 
fra byggepladsen. Man kan lige ane en arm til venstre for 
hjørnestolpen.

Vinkel fra gående trafik: Det er svært at få øjenkontakt 
med chaufføren.
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26. januar 2019
I forbindelse med kraning af en 
betonklods mistede en medar-
bejder livet. Betonklodsen var 
anhugget med én strop. Klodsen 
gled ud af stroppen og væltede 
derefter ned over medarbejde-
ren, som afgik ved døden. 

6. februar 2019
En ansat afgik ved døden under 
en nedrivningsopgave. Den ansat-
te arbejdede som håndmand og 
blev påkørt af en gravemaskine. 

10. marts 2019
Under nedrivning af en landejen-
dom væltede en maskinfører en af 
ejendommens mure. Muren væl-
tede ned over en medarbejder, der 
gik på den anden side af muren. 
Medarbejderen afgik ved døden.

25. juni 2019
En ansat gled ned af et tag i for-
bindelse med pudsearbejde. Han 
faldt ned og slog hovedet i asfal-
ten.

(Dødsulykkerne er opgjort ved 
redaktionens afslutning)

Alle har et 
    ansvar…

Døde i  
byggeriet 

i Danmark 
Det er et simpelt redskab til at ”SE DET FØR DET GÅR GALT”.
Vejen til en sikker arbejdsplads uden ulykker skal belægges med rapportering af  
tæt-på hændelser, og ALLE på arbejdspladsen har ansvar for at rapportere.

Arbejde med tæt-på hændelser har 
vist sig som et af de mest virkningsful-
de værktøjer til forebyggelse af ulyk-
ker og til konstante forbedringer af 
sikkerheden. 

Tæt-på hændelser defineres både som 
faktiske hændelser uden tilskadekomst, 
men også usikre forhold og usikre hand-
linger, og intet er for småt til at rapporte-
res som tæt-på hændelse. Det er nemlig 

ikke til at spå om, hvad det mulige udfald 
af en tæt-på hændelse bliver.

Resulterer faren på fotoet nedenfor 
i en alvorlig ulykke, eller sker der in-
genting?

Hvad er en tæt-på hændelse?

Fare: Udragende bræt    Tæt-på: Nedfaldende bræt

Tæt-på hændelser 
kaldes også Near Miss 
eller utilsigtede  
hændelser

Husk på at du forhindrer, at du 
selv eller dine kolleger kommer 
til skade, hver eneste gang du 
rapporterer og arbejder med 
en tæt-på hændelse.

AF CARSTEN BISGAARD

Her er andre eksempler på fare: Hvad tror du, at der kan ske?
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Alle kan deltage i konkurrencen og blive de 
heldige vindere af de flotte præmier

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

SÅDAN DELTAGER DU:

  Kig godt på billedet!

	 Sæt ring rundt om de steder, hvor du mener, der er noget galt og 
kommentér gerne. 

  Ta’ et billede og send en MMS til 27 89 72 00. Du skal også lave en 
liste med en forklaring på, 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 2020. 

Lad konkurrencen begynde!

Hvor mange fejl
kan du finde

på billedet?

Vind en iPad, 

en Under Hjelmene-

taske og t-shirts

VINDERSVAR 

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

Et foto af en vinder

Konkurrence: 
        Find fejlene

Vinderen er Mathias Christensen
Mange har indsendt besvarelser på sidste nummers konkurrence – og 
rigtigt mange af vores læsere har øjnene med sig. Derfor har vi trukket lod 
mellem besvarelserne, og denne gang er det Mathias Christensen fra Had-
sten, som vinder en iPad, en taske og en Under Hjelmene jakke for følgende 
besvarelse.

Der mangler gelænder på tag.
• Wienerstige som adgangsvej til tag er helt skørt.
• Strips, der holder gelænder?
• Vandslange eller ledning ligger midt i gangvej.
• Dæk, der ligger i forskudt højde, så der er risiko for fald.
• Stillads for lavt til tagarbejde.
• Der kan vist falde en fodbold ned mellem bygning og stillads.

Tak for besvarelsen – og tillykke til Mathias Christensen.

Lige inden sommerferien kunne vi aflevere 
Under Hjelmenes hovedpræmie (iPad, Under 
Hjelmene computer-taske og T-shirt) til en 
glad Heidi Vilhelmsen. Hun havde fundet en 
hel stribe arbejdsmiljøproblemer på et af vo-
res konkurrence-fotos, og leveret en aldeles 
fremragende besvarelse.

Du kan gøre det samme, og dermed deltage i 
dette nummers konkurrence. Så har du også 
chancen for at vinde en iPad – samt et par 
andre gode sager.

Endnu engang tillykke til Heidi Vilhelmsen
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    Sæt boremaskinen på
søjlestanderen og bor!

Bauma 2019
Hvis du er til de nyeste tekniske 
hjælpemidler, så er BAUMA-messen 
i München simpelthen Slaraffenland 
for dig. Det er intet mindre end ver-
dens største messe indenfor bygge og 
anlæg, og udstillingsområdet fylder 
en bagatel af 612.000 kvadratmeter.

Vinduesmontage fra kran og lift
Se, hvordan det rigtige grej kan for-
bedre arbejdsmiljøet betragteligt. Fx 
kan man - stort set - slippe for tunge 
løft ved vinduesmontage ved hjælp 
af en kran og en lift.

Flydebeton
Selvkompakterende beton er også 
kendt som flydebeton, vibrerings-
fri beton eller lavabeton. Det er en 
betontype, der leveres med en kon-
sistens, der gør, at det kan udstøbes 
uden brug af mekanisk vibrering. De 
gode flydeegenskaber for flydebeton 
betyder nemmere udstøbning og et 
bedre arbejdsmiljø med mindre støj 
og færre tunge løft.

Orienteringslys
Her i den mørke tid er belysning på 
byggepladsen vigtig og nødvendig. 
Konsulent i Bam-bus, Jesper Krag 
Christiansen har besøgt arbejdsmil-
jørepræsentant Brian Larsen fra Ja-
kon på en plads, hvor man har brugt 
en særlig slange med LED-lys til be-
lysning.

Film fra Bam-bus

Bam-bus på Youtube
Gennem de seneste to år har Byggeriets Arbejds-
miljøbus (Bam-bus) opbygget en større samling af 
korte og praktisk anvendelige arbejdsmiljøfilm på 
en Youtube-kanal. En del af filmene er udkommet 
i forbindelse med det nyhedsbrev, som udsendes 
hver anden måned til alle arbejdsmiljøinteresserede 
i byggeriet. Langt de fleste af filmene er dog evigt 
aktuelle, og derfor er de gjort tilgængelige via YouTu-
be-kanalen. Filmene giver dig alt, fra gode råd om 

hvordan du får styr på arbejdsmiljøet, til videoer om 
gode tekniske hjælpemidler. Mange af videoerne er 
optaget direkte på byggepladserne, og konsulenterne 
er altid i øjenhøjde med dig, der ser med. Uanset om 
du er murer, tagdækker, bygherrer eller noget helt 
fjerde, er der helt sikkert en video, som du – og dit 
arbejdsmiljø - kan få gavn af. 

Du kan skanne de forskellige QR-koder for at få 
adgang til de film, som vi har brugt som eksempler 

her, og så kan du selvfølgelig også søge på Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus på YouTube og få adgang til samt-
lige film.

Endelig er der selvfølgelig 
også muligheden for at få de 
nyeste film at se, hvis du abon-
nerer på Bam-bus’ nyhedsbrev. 
Det kan du hurtigt gøre ved at 
skanne denne QR-kode.

AF VICTOR FLINDT

Portallift
Multihejs har udviklet et 
nyt teknisk hjælpemiddel 
til montage af ovenlys-
vinduer. Konsulenterne 
fra Byggeriets Arbejds-
miljøbus besøgte en byg-
geplads for at høre mere 
om erfaringerne med at 
anvende det nye hjælpe-
middel.

Mindre gipsplader
Følg i denne korte film 
med konsulent Peter 
Orby ud på en større 
byggeplads i Odense, 
hvor man har besluttet 
sig for at lave et forsøg 
med mindre gipsplader 
på 90x180 og noget sko-
legips på 90x135 i for-
bindelse med en renove-

ringsopgave. Dermed vejer den tungeste plade kun 14 kg. Erfaringen med 
forsøget er, at man fint har kunne holde tempoet på opgaven trods det 
større antal gipsplader – samtidig med at medarbejderne har følt sig min-
dre fysisk belastet end ved arbejdet med gipsplader i standard-størrelse.

Smartmover
Den selvkørende sten-
vogn, SmartMover, er et 
af de tekniske hjælpe-
midler, som Bam-bus har 
været med til at idé-ud-
vikle, teste og produkti-
onsmodne lige fra star-
ten. Idag kan man få en 
række tilføjelser til sten-
vognen, som kan monte-

res, så den også kan bruges til anlægsarbejde og transport af stilladsdele. 
Tag med konsulent Lars Olsen på et byggepladsbesøg og se, hvor stor 
forskel det tekniske hjælpemiddel kan gøre for arbejdsmiljøet og for en 
nedslidt ryg.


