
Ny hjemmeside gør det let at opdage farlige stoffer i 
gamle byggematerialer

Er der styr på  
håndværkerbilen?
Trafiksikkerhed og kørsel i åbne eller 
lukkede varevogne er et emne, som 
måske er lidt overset, når vi taler om 
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I en corona-tid

AVISEN 
ER 

GRATIS
Under Hjelmene er en gratis 

avis, der udgives i fællesskab af 
3F og DI 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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Corona

14
Vinterforanstaltninger

Nr. 2/2014
Nr. 2/2020

UNDER

HJELMENE

Nr. 2/2014

Avisen om byggeriets arbejdsmiljø

UNDER Nr. 2/2020

HJELMENE

arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbran-
chen. Måske tænker man ikke lige 
over, at bilen også er en arbejdsplads, 
og på det sikre og sunde arbejdsmiljø 
her. Det er dog værd at se nærmere 
på.  Der kan nemlig se ud på mange 
måder i bilen – og hvordan ser det ud 
i din? 

Hvis du læser en af vores TEMA-ar-
tikler i dette nummer af Under Hjel-
mene, får du i hvert fald et indblik i, 
hvor meget bilen, dens indretning og 
stand kan betyde for arbejdsmiljøet. 

God inspiration!

AF BRITTA MØRK JOHANSEN

Håndværkere, der udfører renovering og nedrivning 
af ældre bygninger, kan blive udsat for sundheds-
skadeligt støv, fibre og dampe fra gamle bygge-
materialer. Derfor lancerer Branchefællesskabet for 
Arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg en ny hjemmeside, 
hvor man på en visuel og overskuelig måde kan fin-
de oplysninger om stofferne og de byggematerialer, 
de forekommer i, god praksis for forundersøgelser 
og sikker og forsvarlig udførelse.

Læs meget mere på side 6 og 7 her i avisen.

Tag temaet ud 

og hæng det op 

i skurvognen 

eller i firmaet!
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U N D E R  H J E L M E N E

Under Hjelmene er byggebranchens avis om ar-
bejdsmiljø. Bladet er et samarbejde mellem DI Dansk 
Byggeri og 3F, og det er finansieret af Bygge- og 
Anlægsbranchens Udviklingsfond. Har du forslag til 
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Flere gode 
    løsninger

Der er igennem de senere år kommet flere og flere gode løsnin-
ger og muligheder til indretning af en servicevogn. Selv mindre 
kraner kan sættes i eller på servicevognen, så det er muligt at 
aflæsse mindre paller med fx mursten, så manuel håndtering 
kan undgås. 

Der er ved at blive udviklet en lille talje med sugekop, gaf-
ler og krog. Den hænges på en løbekat, som placeres på siden 
af servicevognen, så du kan løfte værktøj og materialer i fuld 
længde af servicevognen.

Ramper til servicevogne er blevet lette og kan klappes sam-
men, så de ikke fylder unødvendigt meget.

Det er vigtigt at indrette sin servicevogn, så værktøj og mate-
riale kan nås, uden at man skal kravle unødigt ind i bilen: Skuf-
fer, der trækkes ud, og døre i begge sider. Det kan være med til 
at give let adgang, så man kan undgå at stå med bøjet ryg eller 
sidde på hug i bilen.

Se her en række gode eksempler på løftegrej og indretning 
af bilen.

AF JESPER KRAG CHRISTIANSEN

Indretning af servicevogne

TEMA

Hurtig adgang til grej. God orden og nemt at nå.

Teleskopkran i varerum.

Nemt at få tunge materialer ned fra trailer. Nemt udtræk. Nem aflæsning af tungt grej.
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Håndbogen – 2020
365. Så mange sider fyldt med nyttig viden 
består den nye ”HÅNDBOGEN – Arbejdsmiljø 
i Bygge og Anlæg” af. Heldigvis er den nem at 
finde rundt i, da indholdsfortegnelsen lige præ-
cis guider dig hen til det, som du har brug for. 
Håndbogen vejleder dig i god arbejdsmiljøprak-
sis samt i, hvordan Arbejdsmiljølovens regler 
kan følges i virksomheder og på byggepladsen.

Uanset hvilken rolle du har i bygge og anlæg, 
er der vigtig viden at hente her. Du kan hente 
håndbogen digitalt ved at skanne QR-koden her 
– eller bestille en trykt udgave via Branchefæl-
lesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg – på 
hjemmesiden: www.bfa-ba.dk.

AF MORTEN BROE BICHEL

App til APV og arbejdsmiljø
Det er vigtigt at ansatte har adgang til virksomhedens APV, 

risikovurderinger, brugsanvisninger på både maskiner og kemi, 

kontaktinformationer og andre dokumenter, der skal bruges for 

at kunne udføre arbejdet på byggepladsen sikkert og effektivt. 

Alt det – og meget mere – samler den nye App, som Byggeriets 

Arbejdsmiljøbus er med til at formidle til virksomhederne og 

deres medarbejdere.

Hvis du vil vide mere om, hvordan den nye App virker, kan du 

se en kort film ved at skanne QR-koden her. Og hvis du har lyst til 

at afprøve App’en i din virksomhed, så tag kontakt til din lokale 

konsulent fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Du 

kan finde kontaktoplysningerne på www.bam-

bus.dk
AF MORTEN BROE BICHEL

Elektrisk murstenklipper
Så er den elektriske stenklipper på markedet. Vi omtalte den 
i sidste nummer af Under Hjelmene, og nu er den til at få fat 
på. Du kan se mere på www.smart-cutter.dk, eller du kan 
kontakte din lokale konsulent i Byggeriets Arbejdsmiljøbus –  
www.bam-bus.dk – hvis du vil afprøve det tekniske hjælpe-
middel.

WANTED
Vi efterlyser sikre, gode 
og nemme løsninger til 

anhugning af beton- 
elementer. Har I en?

 
DI Dansk Byggeri og 3F, Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus og forskellige virksomhe-
der i branchen arbejder på at finde løsnin-
ger til anhugning af betonelementer, så 
der kan sikres mod nedstyrtningsfare, når 
der anhugges i højden. Vi har allerede set 
en del løsninger, men vi har stadig behov 
for input. Det kan fx være rækværksløsnin-
ger, platformsløsninger eller faldsikrings-
løsninger.

Hvis I har fundet en god, sikker og nem 
løsning, og har lyst til at dele jeres løsning 
med os, ja så hører vi gerne fra jer i Under 
hjelmene redaktionen.

Målet er, at vi får samlet de bedste løs-
ninger sammen til gavn for hele branchen.
 
På forhånd tak.

Ny direktør i Bam-bus
Lisbeth Rud Hansen 
er ny direktør i 
Byggeriets Arbejds-
miljøbus. 
Lisbeth kommer 
fra Ørsted, hvor 
hun har haft ansvar 
for kvalitet, miljø 
og arbejdsmiljø i 
forskellige dele af 
virksomheden.

Få læst 
artiklerne op
HUSK: du kan få flere 

af artiklerne her i  

Under Hjelmene 

læst op. Du skal bare 

skanne en af de blå 

QR-koder. 
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V OX POP

Hvad har du lært af corona?
Jeg har lært at man skal respektere hinan-
den og ikke står skulder ved skulder, som 
man tit har gjort før på byggepladser. Vi 
spærrer de arbejdsområder af, som vi ar-
bejder i, så andre ikke er samme sted som 
os. Jeg har også lært, at både håndværkere 
og især byggeledelse skal være opmærk-
somme for at holde afstand og efterleve de 
regler og anbefalinger, som findes angående 
corona. Masser af håndsprit og gode mulig-
heder for afvaskning er meget vigtige for 
at mindske smitten - også ved andre smit-
somme sygdomme.

Danny Olstrøm, tekniker

Hvad har du lært af corona?
Jeg har lært, at man skal holde afstand 
og ikke gå i de samme rum. Det er ikke 
alle, som respekterer de regler, der er, 
så der er stadig noget, der skal arbejdes 
med. Det gælder i øvrigt også andre 
smitsomme sygdomme, skal man jo hu-
ske på. Mit ønske er, at man husker alt 
dette, når corona’en er væk igen.

Anders Hagerup. tekniker

Hvad har du lært af corona?
Jeg har lært, at man skal holde afstand. Byggele-
delsen skal være meget opmærksom på, at lave 
tiltag, som kan være med til at sikre, at der er en 
god fordeling af faggrupperne på pladsen. Det er 
vigtigt, at man bliver spredt godt ud, så man ikke 
går i de samme rum i længere tid. I samme for-
bindelse skal man også være opmærksom på, at 
tidsplanerne også kan blive påvirket. 

Rengøring og håndsprit i lange baner er del 
af løsningen, og så skal man selvfølgelig passe 
på hinanden. Det er kun på den måde, at vi kan 
undgå at smitte hinanden. Det samme gælder 
skurvognen: Her er opdeling og rengøring også 
vigtigt.

Morten Vedernes, tømrer.

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

FÅ 
LÆST 
OP

Corona: Den er der endnu
I starten af corona-epidemien var byggebranchen en 
af de brancher, hvor corona-smitten var forholdsvis 
lav. Det skyldes formentlig mange ting, men en af 
dem er givet, at medarbejderne på byggepladserne 
var rigtigt gode til at tage de praktiske råd om af-

stand og håndhygiejne til sig. Mange steder er der 
heldigvis stadig godt styr på tingene, selvom bygge-
branchen nu også er ramt. 

Under Hjelmene har spurgt tre medarbejdere fra 
A.Villadsen A/S om, hvad de har lært i forbindelse 

med corona. Svarene tegner et ret tydeligt billede, 
som du kan læse om herunder, og samtidig giver det 
måske også et håb om, at vi kan bruge det hele til 
at blive endnu bedre til det der med arbejdsmiljøet, 
når corona-epidemien er overstået.

AF LARS KJØLLER-BLOCK OG MORTEN BROE BICHEL
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Hold sammen – 
 med afstand...

For snart et år siden startede coro-
na-epidemien i Kina. I løbet af kort 
tid spredte den sig til Italien og videre 
ind i Europa. Folk døde og hårde re-
striktioner blev indført. Det skete så i 
Danmark d.11.marts, hvor regeringen 
lukkede store dele af Danmark ned. 
Skoler og andre uddannelsesinstituti-
oner blev lukket ned, og masser af folk 
blev sendt på hjemmearbejde.

Byggeriet fortsatte
Produktionen fortsatte uændret. På 
fabrikker og på byggepladser blev man 
ikke sendt hjem. Men vi skulle lære 
at undgå smitte. Det drejede sig først 
og fremmest om afstand og hygiejne. 
Det drejede sig om at møde og spi-
se forskudt i skurvognene, om hyppig 
rengøring og masser af håndsprit på 
pladsen. Det drejede sig om planlæg-
ning, så mange sjak ikke skulle gå oven 
i hinanden. Udmærkede tiltag som i 
forvejen giver et godt arbejdsmiljø. 
Der skulle også tages forholdsregler 
ved arbejde hos private. BFA Bygge 
og Anlæg udgav hurtigt flere gode 

vejledninger til, hvordan man kunne 
forebygge coronasmitte i branchen.

Forsigtighedsprincippet
Vi lærte det nye ord ”forsigtigheds-
princip”, som i corona-sammenhæng 
betød begrænsning af forsamlingers 
størrelse, nyse og hoste i ærmet, ikke 
give håndtryk osv. Forsigtighed er nu 
et rigtig godt princip på byggepladser. 
Tænk hvis vi brugte det lidt mere, når 
vi planlægger vores arbejde. Tænk-
te på at undgå situationer, hvor man 
blev udsat for fare. Det kan være for 
støv, støj, farlig kemi eller risiko for 
nedstyrtning eller andre ulykker. For-
sigtighedsprincippet bør vi tage til os 
som en fast del af vores byggeplads-
kultur.

Hvad nu
Mange er med god grund lede og kede 
af corona, der har stoppet meget af 
vores sociale liv, aflyst fester, fodbold-
kampe og meget andet og påduttet os 
at bære mundbind både her og der. 
Men sygdommen er der jo stadig, og 

der er foreløbig hverken vaccine el-
ler behandling. Så vi bliver nødt til at 
holde fast. Også på byggepladserne. 
Holde sammen med afstand. Sørge 
for, at arbejdet planlægges i en fornuf-
tig rækkefølge, så ingen skal klumpes 
sammen i små rum. Sørge for afstand 
og rengøring i skurene. Håndsprit over 
det hele. Det er foreløbig den eneste 
måde, vi kan holde virus nede på.

Gode tal for byggeriet
I september måned oplyste Statens 
Seruminstitut, at byggebranchen er 
en af de bedste, når det drejer sig om 
at undgå spredning af corona. Ud af 
20 brancher lå byggeriet på en 18. 
plads. Det er jo rigtig godt, men lad 
os nu holde fast, så vi ikke kravler op 
på listen og mister kolleger eller fami-
liemedlemmer til denne forfærdelige 
sygdom.

AF LARS K. BLOCK OG  

FLEMMING HANSEN

Husk
– at du kan finde opdate-
ret materiale, vejledning 
og plakater om corona og 
konkrete råd om, hvordan 
I beskytter jer mod smitte 
hos Branchefællesskabet 
for arbejdsmiljø i Bygge & 
Anlæg på hjemmesiden  
www.bfa-ba.dk.

Du kan også skanne  
QR-koden med din telefon 
og få adgang til vejlednin-
gen direkte.

Corona – hvad nu FÅ 
LÆST 
OP

BFA Bygge & AnlægBFA Bygge & Anlæg
www.bfa-ba.dk

Forebyg smitte fra Corona-virus, når I spiser frokost

Nu har Corona-virussen snart plaget os i 10 måneder. 
Hvad har vi lært og hvad skal vi gøre
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Det kan betale sig, 
    at lave forundersøgelser....

Du risikerer stadig at støde på en lang række farli-
ge stoffer i gamle byggematerialer, når du arbejder 
med nedrivning og istandsættelse. Men hjælpen er 
nær: Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge 
& Anlæg står nu bag en ny hjemmeside: RENO-
VER-SIKKERT.DK. Her får du hurtigt og nemt et 
overblik over arbejdsopgaver, problem-materialer 
og arbejdsgange, når det drejer sig om farlige stoffer.

Det er i helt almindelige materialer som maling, 
fugemasse, isolering og fliseklæb, at du kan støde på 
asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineral-
uld (før 1997) og tungmetaller. Det kan være svært 
at opdage, og derfor giver RENOVER-SIKKERT.
DK også anvisninger til, hvordan du kan genken-
de materialerne, og hjemmesiden fortæller ligeledes 
om, hvornår materialerne har været i brug.

Nem at bruge
Hjemmesiden er lige til at gå til. På forsiden af RE-
NOVER-SIKKERT.DK er der et hus, hvor du kan 
klikke og gå på opdagelse i rum, facader og byg-
ningsdele. Uanset hvilken opgave du skal i gang 
med, er der en beskrivelse af, hvad du kan risikere 
at støde på. Her finder du også konkrete anvisninger 
til, hvordan du kan arbejde sikkerhedsmæssigt for-
svarligt og uden risiko.

Bygherrens ansvar
Forventes mere end to virksomheder at udføre ar-
bejde på byggepladsen samtidig er det bygherrens 
ansvar, at forekomsten af farlige stoffer kortlægges, 
så din arbejdsgiver kan planlægge dit arbejde i over-
ensstemmelse med Arbejdstilsynets regler. Det er 
bygherrens rådgiver, der forventes at have den nød-
vendige viden om stofferne. Det kan betale sig at 
lave forundersøgelser, så man ikke overraskes midt 
i byggeprocessen, da det kan påvirke økonomi og 
tidsplaner.

AF MORTEN BROE BICHEL

FÅ 
LÆST 
OP

RENOVER– 
Undgå kontakt med farlige stoffer under nedrivning og renovering

Før 1900 1910

PCB

Bly og andre tungmetaller

KP - Klorerede paraffiner

Asbest

Gammel mineraluld

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

1977

1990

1997

1989

2000

2001

2002

2010 2020

Bruges delvist

Bruges delvist
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     De enkelte stoffer er 
nærmere beskrevet

RENOVER-SIKKERT.DK er et visuelt op-
slagsværk, som gør det let at finde frem til 
byggematerialerne og forebygge mulige 
arbejdsmiljøproblemer.
Du kan finde hjemmesiden ved at skanne 
QR-koden her:

RENOVER-SIKKERT.DK henvender sig til 
alle, der kan være involveret i nedrivning- og 
renoveringsopgaver: Professionelle bygher-
rer, projekterende, rådgivere, arbejdsgivere 
og ansatte i bygge- og anlægsbranchen, 
samt til private boligejere, der udfører hånd-
værksarbejdet selv eller hyrer håndværkere. 

RENOVER– SIKKERT

TIDSLINJEN
På tidslinjen her på siden kan du se, 
hvornår de forskellige stoffer og materi-
aler har været anvendt i dansk byggeri. 
De enkelte stoffer er nærmere beskreve-
de på hjemmesiden, så du vil have nemt 
ved at genkende dem, og tage dine 
forholdsregler.
* Bruges delvist: Det betyder, fx at klore-
rede paraffiner (KP) kun må forekommer 
i ekstremt små mængder, og at endelig 
udfasning er i gang. Tilsvarende må fx 
bly kun anvendes i begrænset omfang i 
glasurer eller i forbindelse med af-
skærmning mod radioaktiv stråling.

PCB i fuge

Asbest i fliseklæb

Bly og andre tungmetaller i vægmaling

Sikker aflevering af gamle tagplader
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Det har været en kamp, 
 men det var kampen værd Reg elr ytte r ie t

Nye skurvognsregler betyder bl.a. at 
der fra 1. juli 2021 skal lås på bade-
rummet i nye skurvogne. Skurvogne, 
der er produceret før denne dato, skal 
ikke leve op til de nye krav.

Den nye skurvognsbekendtgørel-
se indeholder en række ændringer 
til, hvordan skurvogne skal indrettes. 
Reglerne kommer i kølvandet på et 
politisk ønske om, at flere køn skal 
kunne dele skurvogn. De nye regler 
fremgår af faktaboksen her på siden.

En pioner står bag
Det hele startede et andet sted. Mette 
Schack Dahlmann er nemlig ophavs-
kvinden til de nye regler. Under Hjel-
mene har mødt Mette, og her får du 
hendes historie:

Mette blev færdig som murer i 
2015 med en sølvmedalje. Hun star-
tede som murer og mødte fra starten 
undren og fordomme i forhold til 
det at være kvinde i et mandefag. - 
Kan du holde til det? -, var et af de 
spørgsmål hun fik. Hun brugte meget 
tid på at svare på spørgsmål og på at 
skulle tilrettelægge arbejdsdagen, så 
hun kunne komme i bad før de andre 
i skurvognen, uden mulighed for at 
klæde om og bade bag en lukket dør.

Kan man få en skurvogn med en 
aflåselig dør?
Så fik Mette en ide. Hun ville bevise, 
at der kunne bygges en skurvogn med 
en aflåselig dør, og gøre opmærksom 
på kvindelige håndværkers udfor-
dringer med at bade i skurvognene 
på byggepladsen. Hun designede 
selvstændigt sin helt egen skurvogn 
og kontaktede en producent af skur-
vogne. 

Hos skurvognsproducenten blev 
hun mødt med et – selvfølgelig kan vi 
det – i stedet for de vanlige fordom-
me om køn og håndværk.

Kaffe med ministre i skurvognen
Med den nye skurvogn trillede Mette 
til slotspladsen foran Christiansborg. 
Det lykkedes at få flere ministre in-
viteret til kaffe i skurvognen, og i sid-
ste ende havde Mette succes med at 
overbevise ministrene om, at tiden 
var inde til en lovændring.

Er Mette tilfreds?
Mette fortæller, at hun er godt til-
freds med de nye regler. Og det er 
ikke kun Mette, der får glæde af dem: 
- Jeg tænker på ALLE mine kollega-

Badet – en privat sag for alle

er. Mange af mine mandlige kollegaer 
kører hjem uden at gå i bad – for gan-
ske som en minister sagde – jeg har da 
heller ikke lyst til at rende rundt i bar 
figur blandt mine kollegaer -. 

Jeg ville ikke bare brokke mig, men 
fortælle en vigtig historie og så vise 
andre, at der fandtes en løsning. ”Det 
har været en kamp, men det var kam-
pen værd”, slutter Mette.

Når man lukker en dør, åbner der 
sig nye døre
Skurvognen og kampen for kvinders 
rettigheder på byggepladsen har gjort 
Mette til et kendt navn, en efter-
spurgt foredragsholder og debattør 
både i Danmark og udlandet, hvor 
hun deltager i konferencer, debatter 
og som blogger og meningsdanner. 
Mette forstår at brænde igennem 
med sit budskab og den nu lukkede 
dør til baderummet, har åbnet mange 
andre døre for hende.

FÅ 
LÆST 
OP

AF PIA ENEMÆRKE BECKER OG BRITTA 

MØRK JOHANSEN

Da Mette møder ind efter sommerferien møder der hende en overraskelse: Mettes 
kollegaer har egenhændigt bygget et aflåseligt bad- og omklædningsrum i skurvog-
nen + da Mettes mester ser dette, er hans kommentar: - Det skal vi have bygget i 
alle vores skurvogne! (Se det er godt arbejdsmiljø 7)

Nogle af ændringerne:
• Brusebadet skal have et forrum med sid-

deplads, mulighed for aflægning og/eller 
ophængning af tøj samt en dør, der kan låses

• Toiletrum skal kunne låses, og der skal være 
mulighed for at komme af med sanitært 
affald via fx en hygiejnepose

• Der skal være køleskab i spiserummet
• Arbejdstøj skal kunne tørres i et tørreskab

Du kan skanne koden og se 
vejledningen om indretning 
af skurvogne.
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Testet og forbedret 
   efter alle kunstens regler

Jonas Uffe Møllenborg
44 år og 25 år i branchen.
Startede som tømrerlær-
ling i en virksomhed i 
Farum.
Efter en årrække som 
tømrer også uddannet 
bygningskonstruktør.
Derefter byggeleder og 
projektleder.
Så selvstændig konsulent.
Købte Casadana i 2012 sammen med to andre 
partnere.
Etablerer Nordic Tech Tools I 2020

UpClimber
Du kan se meget mere om UpClimber 
på hjemmesiden:
https://nordictechtools.dk/
Du kan også høre en af Under Hjelme-
nes PodCasts, som i høj grad også ser 
nærmere på UpClimber. Skan QR-koden for at høre mere.

UpClimber – et teknisk hjælpemiddel finder vej
En udviklingshistorie

2014 
Jonas Uffe Møllenborg får kontakt med Lolle & 
Nielsen, som er interesserede i at udvikle et tek-
nisk hjælpemiddel til løft af vinduer. I fællesskab 
søger de midler fra den daværende Forebyggel-
sesfonden – og får en donation.

2015
Der samles en arbejdsgruppe omkring projek-
tet, hvor blandt andre Hoffmann og Jakon også 
deltager. Fra starten er man enige om, at det 
skal være nemt at sætte vinduesløfteren op på 
byggepladsen. Men vigtigt er det også, at hele 
løsningen skal være let og mulig at løfte rundt 
med for en håndværker – og at den ikke må fylde 
noget i en håndværkerbil.

2016
En af udfordringerne med den første prototype 
er, at vinduesløfteren får løftet vinduet ind i 
vindueshullet med toppen først. Det betyder, at 
der er en tendens til at skubbe opklodsningen i 
bunden af vinduesrammen væk. Derfor blev der 
udviklet en ny udgave af UpClimber, hvor den 
forskyder balancepunktet, så vinduet løftes ind 
med bunden først. 

2019
Lolle & Nielsen leder efter både en producent og 
forhandler til den færdigudviklede UpClimber.

2020
Jonas etablerer Nordic Tech Tools, som bliver 
producent på UpClimber. Der udvælges testvirk-
somheder, som kan afprøve de forskellige anven-
delsesmetoder, der er for UpClimber. Samtidig 
sættes UpClimber for alvor i produktion. 

UpClimber er et snedigt lille 
teknisk hjælpemiddel til løft 
af vinduer og ståltegl på op til 
130 kg. Det har været under 
udvikling siden 2014 med god 
hjælp fra branchens aktører. 
Det er blevet testet og forbed-
ret efter alle kunstens regler, 
og der er blevet udviklet tilbe-
hør til UpClimber til den helt 
store guldmedalje.

I Danmark savner vi bestemt ikke gode 
ideer, der kan være med til at forbedre ar-
bejdsmiljøet. Nogle gange er der bare lang 
vej mellem den gode idé og byggepladsen. 
Det er noget, som både opfindere, prak-
tikere og producenter får at mærke. Her 
i Under Hjelmene omtaler vi derfor også 
ofte nye tekniske hjælpemidler, og vi har 
også tidligere bragt historier om, hvordan 
udviklingen af hjælpemidlet er foregået.

Denne gang fokuserer vi på UpClimber. 
Vi sætter lidt ord på den udviklingshisto-
rie, som hjælpemidlet har været igennem, 
hvilke mennesker, der har været involveret 
– og selvfølgelig også på de ting, som en 
UpClimber kan bruges til. 

Hvis du vil afprøve en UpClimber, kan 
du også henvende dig til Byggeriets Ar-
bejdsmiljøbus.

AF MORTEN BROE BICHEL

FÅ 
LÆST 
OP

Et teknisk hjælpemiddel under udvikling



SIDE 10 Under Hjelmene nr. 2/2020

    Sæt boremaskinen på
søjlestanderen og bor!De gode gamle dage

Der er sket meget siden de første håndvær-
kerbiler holdt deres indtog på danske veje 
og byggepladser. Havde vi gravet længere 
tilbage i historiebøgerne kunne vi sikkert 
også have fundet et par sort/hvide fotos 
af hestevogne, men nu er det altså en af 
de motoriserede af slagsen, som Under 
Hjelmenes redaktion har valgt at bringe. 
Årsagen er naturligvis, at temaet i dette 
nummer af avisen sætter spot på håndvær-
kerbilen og arbejdsmiljøet i og omkring 

bilen. Dengang var der ikke altid tænkt så 
meget over fastspænding af materialer og 
personer – ej heller over ergonomi og tun-
ge løft. 

Vi er heldigvis nået et godt stykke vej si-
den dette foto blev taget – og hvis du læser 
TEMA-artiklerne, kan det være, at du kan 
få et fif eller to, der også kan gavne dit ar-
bejdsmiljø og din sikkerhed, når du bruger 
bil i forbindelse med dit arbejde.

TEMA

AF FLEMMING HANSEN OG MORTEN BROE BICHEL
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Læs mere her i TEMA’et

Håndværkerbiler:
Kørsel og indretning

Fokusområder i APV´en
Skal I også til at lave en APV for arbejdsmiljøet i jeres biler?
Her er nogle af de emner, som det kan være, I har behov 
for at sætte fokus på, enten når I skal indkøbe eller indret-
te fx servicebiler
• Indretning af servicebilen, fx hvis der er dårlige ad-

gangsveje ind i bilen
• Indtagning af materialer/materiel i servicebilen, aflæs-

ning og udtagning af bilen, fx hvis der er tale om stor 
vægt og snævre arealer

• Oplagring/fastgørelse af materiel/materialer i service-
bilen, hvis der fx er risiko for nedfald af reoler ved/efter 
kørslen, samt tunge og store materialer der kan vælte, 
hvis de ikke er ordentlig fastgjort.

 Hvad gør du?
• Kører du i firmaets bil?
• Kører du med trailer?
• Har du fx styr på:
 – Losning
 – Kørekort
 – Lastning og surring
 – Pligter og ansvar
• Hvis ja, - så lær dine kolleger det.
• Hvis nej eller måske, - så følg med i Under Hjelme-

nes tema om arbejdsmiljø og kørsel i håndværker-
bil og kørsel med trailer eller åbent lad.



Den typiske arbejdsulykke sker, når der ”springes” 
direkte fra sædet i bilen ud på terræn, som måske er 
vådt eller glat, uden at støtte med hænderne.

Skaden ved sådanne hændelser er ofte forvrid-
ning af ankel, og det kan være en belastning for både 
knæ og ryg.

Her er nogle råd til ind og udstigning af bilen:
• Åben døren helt
• Drej krop og ben samtidig ind i bilen
• Juster sædet så det passer
• Drej begge ben ud, før du rejser dig og stiger ud 

af bilen
• Hold/støt med begge hænder

• Pas på anden trafik
• Sørg for at have tre kontaktpunkter; fødder og 

hænder, så fald eller glid kan forhindres
• Brug fastsiddende fodtøj under kørsel eller til 

ind-/udstigning.

Se i øvrigt andre gode råd om ind-
retning af førerpladsen i denne 
branchevejledning (Skan QR-ko-
den).

AF CARSTEN BISGAARD

Alt efter hvilket arbejde du har, bruges der indimel-
lem mange timer bag rattet, så det er vigtigt, at er-
gonomi og plads er tænkt ind, så evt. dårlig ryg og 
andre skader kan undgås.

Her er nogle råd til indretning af førerpladsen:
• Indstil førersædet, så ryglænet støtter hele ryg-

gen, også lænden
• Varier sædets hældning, indstil sædet i højde og 

dybde, og sid oprejst uden at synke sammen
• Betjeningsgreb skal være placeret, så uhensigts-

mæssige arbejdsstillinger som vrid og foroverbøj-
ning i ryggen undgås

• Udstyr må ikke placeres, så det generer udsynet 
eller er til fare for chaufføren, og bør sidde fast

• Sørg for orden og ryddelighed i førerhus/fører-
plads, og luftskifte i førerhuset, så der er et or-
dentligt klima, med en tilpasset varme 

• Hold kroppen i passende form, som fx at lave 
øvelser der styrker ryg- og mavemuskler

• Spænd udstyr fast, så det ikke flyver rundt og kan 
give en skade

AF LINDA HANSEN

Kilde: Branchevejledning ”Førerpladsens indretning” og branche-

vejledning ”Jeg kører varer og gods i bil under 3500 kg”

Førerpladsen

Hvad siger færdselsloven og arbejdsmiljøloven?
Når en man kører i virksomhedens bil under ar-
bejdet, er man som fører ansvarlig for sin færden i 
trafikken efter færdselsloven. Det betyder altså, at 
færdselsloven og arbejdsmiljøloven er forskellige, 
hvad angår ansvar. Strafansvaret efter færdselsloven 
gælder for føreren af køretøjet, mens strafansvaret 
efter arbejdsmiljøloven som udgangspunkt påhviler 
arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet ud-
føres forsvarligt.

APV for arbejde i bilen
Arbejde i bilen og hos kunderne er omfattet af kra-
vet om arbejdspladsvurdering, APV. Det er arbejds-
giverens ansvar, at der bliver lavet en APV. Formålet 
med en APV er, at få overblik over mulige proble-

mer med arbejdsmiljøet, og at lægge en plan for, 
hvordan I kan løse problemerne. Når I laver en APV 
for bilen, skal I fx se på bilens indretning og udstyr, 
din siddestilling bag rattet, om der er plads til pc 
eller andre ting, du bruger i hverdagen, samt bilens 
vedligeholdelse og sikkerhedsudstyr. 

Vedligeholdelse af bilen
Hvis bilen tilhører arbejdsgiveren, er det dennes 
ansvar, at den bliver løbende vedligeholdt og er i 
orden. Hvis medarbejderen kører i sin egen bil, er 
ansvaret medarbejderens. Til gengæld skal medar-
bejderen fx altid selv sikre sig, at lyset virker og at 
bremser og dæk opfylder lovens krav.

AF BRITTA MØRK JOHANSEN

Kilde: AT.dk og BFA Velfærd og offentlig administration.

Hvordan er det med ansvar og pligter?

Ind og ud af bilen



Der findes flere former for hjælpemidler til at læs-
se/aflæsse bilen, fx kran, ramper eller trappestige. 
Det gælder om at finde et hjælpemiddel, der pas-
ser til arbejdet, så man kan skåne kroppen ved at 
minimere fx tunge løft, træk, vrid og skub, og evt. 
dårlige arbejdstillinger.

Her er nogle råd til læsning og losning:
• Sørg for at materialer/maskiner bliver kørt så tæt 

på bilen med truck, palleløfter, rullepaller eller 
sækkevogn, som det kan lade sig gøre.

• Planlæg hvordan større og tunge materialer og 
maskiner håndteres sikkert. 

• Hjælpemidlerne skal fungere ordentligt. Hjulene 
skal køre godt, tingene skal være servicerede og 
underlaget skal være jævnt.

• Brug trappestige eller anden sikker adgangsvej, 
når materialer skal læsses ned fra eller op på ta-
get af en bil. 

• Installer om muligt kran på ladbilen eller kran i 
kassebilen til at løfte fx maskinerne med og und-
gå tunge løft. Derved kan man hjælpe materialet 
på plads ved evt. at holde let ved det, og dirigere 
det på plads.

• Hvis manuelle løft ikke kan undgås - brug rig-
tig løfteteknik: Ned i knæene og byrden tæt på 
kroppen. 

Der kan være forskellige faktorer der forværrer 
løftet:
• Byrdens beskaffenhed; Svær at holde fast i eller 

skarpe kanter.
• Arbejdsstedet; Hårdt, glat eller ustabilt underlag 

eller snævre pladsforhold.

• Der skal løftes med en hånd, under knæhøjde el-
ler løftes over skulderhøjde. 

• Hvis man taber noget, så lad det falde til jorden, 
så en evt. arbejdsskade undgås.

Læsning og  
losning af bilen

Når man kører håndværkerbil, skal materialer/maskiner ind og  
ud eller ned af taget af bilen, for at man kan udføre sit arbejde.  

Det kan kræve hjælpemidler, så det foregår ergonomisk korrekt.

AF LINDA HANSEN

Lastning og surring

Gode steder til at sætte fokus 
på arbejdsmiljøet i bilen

• Ved sikkerhedsrunderinger

• APV

• Årlige arbejdsmiljødrøftelse

• Medarbejderhåndbøger

Der sker en del ulykker grundet tabt gods, hvor sik-
ringen af lasten har været mangelfuld. Når man læ-
ser opgørelserne fra Vejdirektoratet (VD), kan man 
se, at der er et problem med sikring af gods.
Over 4000 gange om året skal der fjernes forskellige 
genstande, fra den del af vejnettet VD har ansvaret 
for, og en stor del af disse genstande er tabt gods.

Ifølge færdselsloven er det altid føreren af et kø-
retøj, der har ansvaret for, at det kan fremføres lov-
ligt. Dette gælder også for evt. last. Det vil sige, at 
føreren har ansvaret for, at en last er forsvarlig sikret 
under transport. 

Dette kan gøres på forskellig vis, alt efter om det 
er last inde i bilen, eller om det er last på ladet eller 
traileren. 

Her er nogle opmærksomhedspunkter:
• Lasten på lad eller trailer skal altid sikres enten 

ved brug af stropper, net eller presenning. Det 
der afgør valget af fastgørelse, er lastens art. Er 

der mange små dele på lad eller trailer, kræver 
det net eller presenning. Er emnerne større kan 
der med fordel anvendes stropper. 

• For at kunne fastgøre last inde i bilen er det vig-
tigt, at firmabilen er indrettet rigtigt, så det er 
muligt at fastgøre det, man medbringer.

• Virksomheden skal stille det rigtige fastgørelses-
grej til rådighed.

• På surringsbånd skal der være en mærkeseddel, 
der bl.a. angiver styrken. Det er førerens ansvar 
at benytte det, inden køreturen starter.

• Det er vigtigt. at man er opmærksom på at for-
dele lasten jævnt i bilen eller på traileren, så der 
ikke kommer for megen vægt foran eller bagpå. 
Hvis vægten ikke er fordelt ligeligt, kan det gå ud 
over styre- og bremseevnen på køretøjet, hvilket 
kan afstedkomme ulykker. 

• Fastgørelse skal også forhindre, at lasten forskub-
ber sig, hvis det pludseligt er nødvendigt at fore-
tage en undvigemanøvre eller ved en pludselig 

opbremsning.
AF IB NIELSEN.

Kilde: Branchevejledning ”Jeg kører varer og gods i bil under 3500 kg”



Varebiler er høje, tunge og ofte læsset med materi-
aler og værktøj. Det betyder, at de har ringere køre-
egenskaber og er sværere at håndtere end person-
biler i kritiske situationer. Du har et særligt ansvar 
over for dig selv, passagerer og andre trafikanter, når 
du sidder bag rattet.

Vidste du for eksempel, at der i 2019 var 150 
store varebiler og 76 små varebiler involverede i tra-
fikulykker med personskade.

Førere af varevogne har næsten 3 gange større 
totalrisiko pr. kørt km, og førere af varevogn har 2 
gange større risiko for selv at komme til skade i for-
hold til førere af personbil.

Der er derfor grund til at have opmærksomhed 
under kørsel.

Rådet for sikker trafik har følgende råd til 
sikker kørsel: 

Spænd selen
Det føles måske upraktisk at tage selen af og på, 
hvis du skal meget ind og ud af din varebil. Men din 
risiko for at komme til skade stiger markant, hvis du 
kører uden sele og bliver involveret i en ulykke.

Uanset hvor kort eller langt du skal. Ser man på 
de 42 trafikdræbte, som i perioden 2015-2019 mi-
stede livet, mens de befandt sig i en varebil, så have 
1/3 af dem ingen sele på. Dette er markant flere end 
i f.eks. personbil. Selen er det vigtigste sikkerheds-
udstyr. Den er vigtig i alle typer køretøjer, både i 
personbil men i den grad også i varebilerne.

Kend din bil
En varebil reagerer anderledes end en almindelig 
personbil. Vær opmærksom på at varebilen er høje-
re og tungere, så du ikke mister kontrollen, hvis du 
skal bremse hårdt op eller undvige i trafikken.

Undgå alkohol
Der er langt flere, der kører med spiritus i blodet 
blandt førere af varebil, end blandt bilister generelt. 
Straffen for at køre alkoholpåvirket er den samme 
som i personbiler, men personskaderne er langt stør-
re, når varebiler er indblandet. 

Kør bil – når du kører bil
Uopmærksomhed er ofte medvirkende til ulykker 
med varebiler. Manglen på opmærksomhed skyldes 
ofte, at føreren er distraheret af samtaler, telefon-
samtaler, SMS’er eller at føreren er træt. Manglende 

orientering er ligeledes skyld i mange trafikulykker 
også med varebiler. En del chauffører siger at de har 
travlt, og derfor overser andre trafikanter. 

Pas på løse genstande
Sørg for, at værktøj og andre tunge ting er sikret, 
så det ikke kan kastes rundt i bilen og ramme dig, 
hvis du bremser hårdt op eller bliver involveret i en 
kollision. 

Kilder: Vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik.

Et sikkert arbejdsmiljø i trafikken
Er du opmærksom på trafikken?  

Hvor trafiksikker er du bag rattet?
■	 Er din bil en sikker arbejdsplads?
 Sæt kryds, hvis din firmabil har et højt sikkerhedsniveau.

■ Orienterer du din chef om fejl og mangler på firmabilen?
  Sæt kryds, hvis du altid giver besked om fejl og mangler på din firmabil, så snart du 

opdager dem.

■ Læsser du dit køretøj sikkert?
 Sæt kryds, hvis du altid sørger for, at din last er placeret og fastspændt forsvarligt.

■ Tjekker du dine dæk en gang om måneden?
  Sæt kryds, hvis du minimum én gang om måneden tjekker dæktrykket i dækkene på din 

firmabil.

■ Har du opmærksomheden på trafikken?
 Sæt kryds, hvis du ikke bruger mobilen, mens du kører.

■ Overholder du fartgrænserne, og kører du efter forholdene?
  Sæt kryds, hvis du altid overholder fartgrænserne.

■ Er selen altid spændt?
  Sæt kryds, hvis du altid har spændt selen.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik

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 procent

•	 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 kommunikationsapparater, som fx hånd-
holdt mobiltelefon, GPS, iPad og Smartwatch

AF BRITTA MØRK JOHANSEN
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Det kan se ud på  
   mange måder i bilen

Transport af farligt gods i  
servicevogne/håndværkerbiler
Brandfarlige væsker, gasser, eksplosive stoffer og 
genstande, giftige stoffer, smittefarlige stoffer, ra-
dioaktive stoffer og ætsende stoffer m.fl. skal være 
mærket med et firecifret identifikationsnummer 
(UN-nummer). UN-nummeret skal være på em-
ballagen og på transportdokumentet.

Krav ved kørsel med farligt gods
Erhvervsmæssig transport af farligt gods kræver: 
• anvendelse af godkendte og mærkede emballa-

ger
• transportdokument
• skriftlige anvisninger (sikkerhedskort)
• uddannelse af chauffør (ADR-bevis)
• afmærkning af køretøj
• sikkerhedsudstyr bl.a. ildslukkere

Transport af mindre mængder farligt gods 
(undtagelser og frimængde)
Hvis virksomheden kun kører med farligt gods 
i emballager i mængder under frimængden (se 
længere nede i artiklen), kan transporten foregå 
på lidt lempeligere vilkår, bl.a. behøver chauffø-
ren ikke at være i besiddelse af et ADR-bevis, men 
kan nøjes med en uddannelse efter kapitel 1.3 i 
ADR-konventionen.

Håndværkerreglen
Hvis det farlige gods kun er til brug for medarbej-
dernes eget arbejde på f.eks. en byggeplads, kan 
transporten derud og hjem fra arbejdsstedet være 
helt undtaget fra ADR-reglerne. Dvs. at mærkning 
af emballage, transportenhed, transportdokument, 
uddannelse mv. ikke kræves.

Forudsætningerne for undtagelse er:
• at der højst må medbringes 450 liter farligt 

gods pr. emballage
• at frimængden ikke overskrides (beregnet værdi 

på højst 1000 l) 
• at der er truffet foranstaltninger til forebyggelse 

af udslip af indholdet under normale transport-
forhold

• at det farlige gods (og det øvrige gods) er for-
svarligt fastgjort

• at dunke og andre emballager med farligt gods 
er lukkede, tætte og ikke kan vælte eller blive 
kastet rundt i bilen ved hårde opbremsninger 
eller undvigemanøvrer

• at skovle, spande, boremaskiner og andet gods 
er sikret, så de ikke kan skade det farlige gods

For at være omfattet af håndværkerreglen, må 
transporten af det farlige gods ikke være hoved-
formålet. Men skal være en underordnet aktivitet i 
forhold til arbejdet på byggepladsen. Der må som 

tommelfingerregel transporteres ”til eget arbejde/
brug” inden for frimængdegrænserne.

Et eksempel på, hvornår undtagelsen ikke gæl-
der: En håndværker kører ud med diesel til kolle-
gerne på en arbejdsplads, hvor han ikke selv skal 
deltage i det arbejde, det farlige gods skal anven-
des til. Hovedformålet betragtes i eksemplet som 
værende transport af farligt gods, også selvom det 
for eksempel kun er en 5-liters dunk.

Skal håndværkerbilen med færgen, skal man 
underrette rederiet om, at man medbringer farligt 
gods efter 1.1.3.1 (c) i ADR, selv om man trans-
porterer det efter håndværkerreglen.

Frimængdegrænser for forskellige typer af farligt 
gods
Udmåling af mængdegrænsen afhænger af godsets 
farlighed. Der må højst medbringes 450 liter far-
ligt gods pr. emballage. 
• Der må transporteres indtil 333 liter benzin til 

eget brug.
• Der må transporteres indtil 333 kg F-gas netto 

til eget brug uden særlige forholdsregler (kunne 
eksempelvis være 10 stk. 33 kilos fulde flasker, 
da én 33 kilos gasflaske medregnes som 99 kg).

• Der må transporteres indtil 1.000 liter dieselo-
lie til eget brug.

Ansvar
Afsenderen af farligt gods 
har ansvar for, at godset er 
korrekt klassificeret, embal-
leret, mærket med faresed-
ler, samt at alle relevante 
papirer medfølger.

Ved kørsel efter ”Hånd-
værkerreglen” er det 
arbejdsgiverens ansvar at 
sikre at transporten kan 
foregå i henhold til reglerne 
og det er medarbejderes 
ansvar at sikre at dette sker.

AF CARSTEN BISGAARD

FÅ 
LÆST 
OP
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Også et plus for det 
    psykiske arbejdsmiljø

Flere små byggekraner tak
Syd for Danmarks grænse, i Tyskland, 
er det almindeligt at stille byggekra-
ner op - selv til småhusbyggeri. Det er 
desværre ikke en tradition i Danmark. 
Når der bygges parcelhuse kommer 
hver enkelt entreprenør med sin lille 
lastvognskran, traktor eller teleskop-
læsser. Altså hvis der overhovedet er 
noget ordentligt løftegrej.

Hvad ville være mere enkelt, end at 
opstille en lille kran, der kunne betje-
ne alle fag og løfteopgaver på pladsen 
fra fundament til tag?

Hermed en opfordring til bygher-
rer, projekterende og entreprenører 
om at tænke i den retning. Fotos her 
er fra en byggeplads i Århus. Kranen 
er en selvrejsende kran,

AF FLEMMING HANSEN

Under Hjelmene besøgte den sidste 
dag i august en byggeplads i Alberts-
lund. På pladsen kørte en del små-
maskiner på EL i stedet for diesel/
benzin, så her var fremtiden så småt 
rykket ind. Det var en fordel, men gav 
også lidt udfordringer.

Lavt støjniveau
Den største fordel for håndværkerne
var det lave støjniveau, når maskiner-
ne arbejdede. Høreværnene sad ikke 
på ørene, men oppe på hjelmen. Sam-
tidig kunne maskinfører og håndmand 
føre en almindelig samtale, mens de 
arbejdede. Her kunne håndværkerne 
altså undvære et af deres mange vær-
nemidler og dertil kommer, at et lavt 
støjniveau også er et stort plus for det 
psykiske arbejdsmiljø. Helt konkret 
betyder det, at maskinførerne er min-
dre trætte efter endt arbejdsdag.

Det lave støjniveau giver dog den 
udfordring, at når maskinen kører 
rundt på pladsen, kan man ikke høre 
den. Det stiller store krav til opmærk-
somhed, adskillelse af kørende og gå-
ende trafik og til den hastighed maski-

nen kører med – især rundt i sving og 
omkring hjørner.

Ren luft
En fordel, der især mærkes, når ma-
skinerne arbejder indendørs, er, at der 
ikke er noget udstødning og dermed 
ingen sundhedsskadelige (læs kræft-
fremkaldende) dieselpartikler eller 
kuldioxid i luften.

Batteritid
Det er muligt at leje EL-drevne ma-
skiner op til 5 tons og batteritiden er 
p.t. 6 timer. Så der skal lades op i pau-
sen og om natten. Opladning sker ved 
at pille batteriet ud og sætte det i en 
oplader – nøjagtigt som hvis det var 
en akku skruemaskine eller lignende.

6 timer! – Ja, men så kan de jo ikke 
arbejde hele arbejdsdagen! Nej, det 
kan de ikke, men det er blot et spørgs-
mål om tid. Maskiner, der har en bat-
teritid svarende til en arbejdsdag, er 
lige på trapperne.

AF PIA ENEMÆRKE BECKER OG JESPER 

KRAG CHRISTIANSEN

Fremtiden er 
EL-drevet

Minidumpere og små frontlæssere på EL er også en mulighed 

Det er godt for både arbejdsmiljø og miljø og det bli-
ver fremtiden, før vi ser os om, for Bygge- og Anlægs-
branchen er en af Danmarks CO2 syndere og skal også 
reducere udledningen.

Her er en EL-minigraver. Håndværker-
ne var glade for maskinen og det gode 
arbejdsmiljø, der fulgte med.

Her vises det, hvordan batteriet tages fra 
maskinen og sættes til opladning. Også 
EL-pladevibratoren var langt mere lydløs 
end den gammeldags dieseldrevne.

Mobil vandforsyning
Dansk kvalitetsbrolægning v. Bjørn og 
Benny, har udviklet denne lille kuffert 
på kun 11 kg. Den indeholder en lille 
pumpe, der kører på et 18 volts bat-
teri og kan sikre et konstant vandtryk 
på 3 bar.

Udgangsslangen kan monteres på 
kapsaven, når der f.eks. skal skæres i 
sten eller beton.
Pumpen er utrolig støjsvag og larmer 
mindre end en mikrobølgeovn.

Kufferten har en sugeslange med 
for-filter, der kan stikkes ned i en hvil-
ken som helst vandbeholder. For-filte-
ret sikrer at der ikke kommer snavs i 
systemet.

Det høje tryk, 3 bar, gør, at man 
ikke behøver at have den stående lige 
ved siden af, men kan montere en 
temmelig lang slange på udgangsstud-
sen.

Den kan bestemt benyttes i andre 
fag, hvor der skal benyttes vand, og 
hvor er udfordringer med vandforsy-
ningen. 

En anden fordel er, at man bliver 
fri for at slæbe vanddunke med sig 
rundt. Man kan have en større behol-
der stående i bilen og så tilslutte en 
lang slange.

AF IB NIELSEN
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Husk: Kniven skal være        
   skarp!

Hvis du alligevel skal bruge kniv, så er der et 
muligt valg her: 

Sikkerhedsknivblade med 
automatisk tilbagetræk
Arbejdsulykker med hobbyknive 
er en ofte set ulykke i byggebran-
chen. Og fordi der registreres 
mange ulykker og nærved-ulyk-
ker med hobbyknive, har enkelte 
virksomheder valgt ikke længere 
at bruge knive med knæk-blad. 
Simpelthen fordi, de mener at 
kunne se en sammenhæng mel-
lem brugen af kniv med knæk-

blad og en øget risiko for ulykker. 
Virksomheden Slice produce-

rer hobbyknive med keramiske 
sikkerhedsblade og automatisk 
tilbageføring. Det betyder, at hvis 
kniven smutter, så trækkes kniv-
bladet automatisk tilbage i hånd-
taget. Samtidig kan man vælge at 
bruge et keramisk knivblad, der 
ikke har en spids som andre hob-

byknive. De keramiske knivblade 
har desuden ikke olie på over-
fladen, hvilket giver en mindre 
infektionsrisiko, hvis uheldet er 
ude. Det er stadig muligt at kom-
me til skade med et Slice-kniv-
blad, men risikoen for en ulykke 
er meget lille.

AF JESPER KRAG CHRISTIANSEN

Brug af 
knive
Selvom det kan være fristende at 
bruge én kniv til alle skære-formål, 
så er det hverken smart eller sikkert.

Ligesom en kok bruger mange forskellige knive 
og skæreredskaber til forskellige formål, så skal en 
medarbejder i bygge og anlæg også bruge forskelli-
ge værktøjer til skæring, og måske nogle gange helt 
lade være med at skære!

Inden man skærer og dermed igangsætter en far-
lig situation, så overvej dette i prioriteret ræk-
kefølge:
• Kan du helt fjerne behovet for 

at skære? – Er det muligt at væl-
ge et andet produkt eller en anden 
dimension af produktet?

• Kan et farligt skæreredskab erstattes af 
et mindre farligt? Kan en saks for eksempel 
bruges i stedet for en kniv?

• Er arbejdsmetoden rigtig? Skæres der væk fra 
kroppen?

• Er der hjælpemidler, der kan gøre skæring mere 
sikker, for eksempel en vinkel eller liste til at styre 
knivens retning?

• Værnemidler. Skal der for eksempel benyttes 
skærehandske?

Prøv at arbejde med følgende punkter til vurdering 
af jeres firmas behov for skæring for hvert eneste 
produkt, hvor der er behov for skæring:

• Produkt, der skal skæres 
• Eksisterende værktøj – fordele og ulemper
• Anbefalet værktøj – fordele og ulemper

Og husk – hvis én type kniv er egnet til alle formål, 
så er den formentlig alt for farlig!

AF CARSTEN BISGAARD

Knivtype, hvor det ikke er muligt at skære sig i fingeren. 
Egnet til skæring i eksempelvis folie, papir og pap.

Du kan se mere om,

hvordan skæreskader

med kniv undgås i 

denne korte film fra 

BFA Bygge & Anlæg. 

Skan koden med din 

telefon.

KNÆ
KBLAD: 

NEJ TAK!

…OG HUSK HANDSKERNE!
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Derfor har vi 
  vinterforanstaltninger

To nye film om tunge døre og vindues-
partier
Håndtering af tunge døre og vinduespartier 
- uden belastende arbejdsstillinger og tunge 
løft.
Se filmene på hjemmesiden: www.bfa-ba.dk
 
Forebyggelse af smitte fra Corona-virus
•  ”Forebyg smitte fra Corona-virus på byg-

ge- og anlægspladser og ved byggeopgaver 
i private hjem” (vejledning)

•  Forebyg smitte fra Coronavirus i private 
hjem” (faktaark)

•  Vandrende arbejdstagere på byggepladsen 
og risiko for smitte fra Corona-virus (fak-
taark)

• Diverse plakater

Materialerne er oversat til engelsk, tysk, 
polsk, italiensk, rumænsk og litauisk.
Se og hent vejledningerne på bfa-ba.dk/
corona
 

Men ikke endnu en vinter…
Som orkesteret Folkeklubben synger, vi kan klare nærmest alt  
- men ikke endnu en vinter

Desværre kan vi ikke rejse bort og da 
slet ikke i år. Vi kan heller ikke grave 
os ned og gå i hi, så vi bliver nødt til 
at klare endnu en vinter.

I Danmark bygger vi også om vin-
teren, derfor skal vores byggepladser 
kunne modstå mangt og meget:
• Regn, regn og regn
• Mørke
• Frost 
• Is og sne
• Kulde
• Blæst
• Listen er lang
Byggepladserne skal kunne modstå alt 

dette for, at vi mennesker skal kunne 
arbejde sikkerhedsmæssigt og sund-
hedsmæssigt fuldt forsvarligt, selvom 
vejret mere indbyder til varm kakao 
og boller foran pejsen under et tæppe.

Derfor har vi de VINTERFOR-
ANSTALTNINGER, som skal rulles 
ud over pladserne fra 1. oktober, samt 
vedligeholdes og udbygges gennem 
hele vinteren helt frem til 30. april.

Det betyder, at der på pladsen 
skal være tørre og drænede køre- og 
gangveje, lys i fællesarealer ude som 
inde, nogen der salter og skraber sne 
inden arbejdet går i gang om morge-

nen, bygninger skal være lukkede, der 
skal være varme på og stilladser skal 
inddækkes, så der kan arbejdes uden 
træk og i en rimelig temperatur.

Det er meget at skulle huske og 
derfor findes der en vintertjekliste, 
som kan hjælpe alle på pladsen, hånd-
værkere som byggeledelse, med at 
komme gennem vinteren efter regler-
ne. Scan koden her på siden og kom 
direkte ind på vintertjeklisten.
Det bliver heldigvis forår igen – men 
først efter d. 30. april.

AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Men det kan der gøres noget ved.Den danske vinter er mørk og våd

Husk, at du også kan hente bran-
chevejledningen om vinterforan-
staltninger fra BFA på hjemmesi-
den www.bfa-ba.dk

Her har du Under Hjelme-
nes tjekliste. Hvis du vil 
have fat i dokumentet, kan 
du skanne QR-koden

Tjekliste!
– for særlige arbejdsmiljøforanstaltninger i vinterbyggeriet

Foranstaltninger: 
Afledning af overfladevand på byggepladsen
Snerydning og grusning på byggepladsen
Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning
Reetablering af vinterbeskadigede færdselsarealer og 
materialeoplagspladser
Etablering af vinterbetingede interimsveje
Frostsikring af vandinstallationer
Læskærmning og overdækning af arbejdssteder (stationærearbejdssteder)
Foranstaltninger mod pløredannelser
Foranstaltninger mod nedbør ved tagarbejde
Fjernelse af sne, rim, is og vand ved tagarbejde
Midlertidig tætning af etageadskillelser og/eller tagkonstruk-tion mod vandgennemsivning, kulde og varmetab
Bortledning af regn og smeltevand indendørs
Sikre elinstallationer både inde og ude
Snerydning på ikke færdiggjorte etageadskillelser og tagdækLukning af facadeåbninger
Opvarmning og ventilation
Inddækning og overdækning af stillads
Sikre mod tagkollaps i opbygningsperioden
Anskaf i god tid skovle, sneplove, fejemaskiner og andet sne-rydningsmateriel
Husk også grus, ureasalt og vintermåtter. Kan evt. anbringes iet depot

Nyt fra BFA-BA
Nyt faktaark om kemisk 
risikovurdering og 
instruktion
Når ansatte kan udsættes for 
kemiske stoffer på arbejds-
pladsen, skal arbejdsgiveren 
sikre sig, inden arbejdet går 
i gang, at det kan foregå sik-
kert.
 
Nyt revideret faktark om 
skurvogne
Når flere køn er på bygge-
pladsen – og skal dele skur-
vogn.
Alle nuværende- og kom-
mende nye regler for skur-
vogne og velfærdsfaciliteter 
kan læses i den nye håndbog, 
som udkom den 1. septem-
ber.

Arbejde i højde og sikring 
mod nedstyrtning
Vejledningen om opmurings-
arbejde har fået indsat en 
”ny” tegning som viser en 
mulighed for fuld sikring ved 
1-m løft i forbindelse med 
opbygning af søjlestilladser.
 
Ny vejledning om brug af 
arbejdsplatforme
Særlige forhold gennemgås 
punkt for punkt, når arbejds-
platformen opstilles og an-
vendes.
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Arbejdsmiljøprisen 2020 gik til entreprenørvirksomhe-
den Einar Kornerup A/S for at få nedbragt antallet af 
arbejdsulykker blandt lærlinge. Og det er lykkedes ved 
hjælp af en indsats, hvor blandt andet en systematisk til-
gang til modtagelse, instruktion og arbejdsmiljøviden har 
været anvendt. Ulykkeskurven er dermed knækket, så de 
unge ikke længere er overrepræsenteret i statistikken. 

- Vi startede med at arbejde syste-
matisk med modtagekulturen, fordi 
vi kunne se, at vores lærlinge kom ud 
for flere ulykker. Tidligere overlod vi 
modtagelsen til den enkelte formand, 
og det betød, at det tit var lidt tilfæl-
digt, hvad der blev sagt til nye lærlin-
ge. Vi kunne også se, at der ofte ikke 
var nok fokus på arbejdsmiljø-delen, 
når lærlingene blev modtaget på 
pladserne. De fleste af informatio-
nerne var teknisk orienterede, men 
handlede nok for lidt om sikkerhed, 
fortæller Signa Kyllebæk Petersen.

Det blev startskuddet til at få 

fremstillet en tjekliste, der skulle føl-
ges i forbindelse med modtagelse af 
nye lærlinge. Både for at få sikret, at 
lærlingene får de nødvendige infor-
mationer, for at de oplever samme 
gode modtagelse, og ikke mindst for 
at vise både svende og formænd, hvad 
virksomheden gerne ville have fokus 
på i forbindelse med arbejdsmiljøar-
bejdet.

- Det er vigtigt, at vi har en stan-
dard for modtagelse. Og selvom det 
er noget, vi er nødt til at blive ved 
med at arbejde med, så har vi trods 
alt allerede fået hævet barren en hel 

del. Vigtigt er det også, at lærlingene 
er fuldstændig klar over, at vi priorite-
rer arbejdsmiljøet – og at de oplever 
det, siger Signa Kyllebæk Petersen.

Nogle af de skader, der er færre 

Ulykkeskurven 
   er knækket

FÅ 
LÆST 
OP

PodCast om 
god modtage-
kultur
Under Hjelmene PodCast har 
også set nærmere på god mod-
tagekultur. Her medvirker Einar 
Kornerup A/S også. Du kan høre 
PodCasten ved at skanne denne 
QR-kode. Du kan også finde 
PodCasten på vores hjemmeside: 
www.under-hjelmene.dk

V OX POP

- Da jeg startede, blev jeg sendt ud på de 
store pladser med det samme, men de var 
gode til at sætte mig sammen med en en-
kelt svend eller to, så man lærte hinanden 
godt at kende, og blev ordentligt introdu-
ceret. Jeg tror, at det er rigtigt vigtigt, at 
man går tæt op ad hinanden, så man hele 
tiden kan spørge, hvis man er i tvivl om 
noget. 

- Det er i den grad fortjent, at firmaet 
har fået Arbejdsmiljøprisen for arbejdet 
med lærlingene. Specielt, når man kigger 
på det lige nu. Da jeg startede for små 
4 år siden, kunne det sagtens have væ-
ret bedre. Ikke fordi, at det var en dårlig 
modtagelse dengang, men der er sket rig-
tigt meget siden da.

Tobias Jensen, næsten færdigudlært 
struktør-lærling i Einar Kornerup A/S

- Jeg startede med at være tre uger i en serviceafde-
ling, hvor jeg på stille og rolig vis kom ind i firmaet. 
Det betød, at jeg fik mødt en hel del af mine kolleger 
i forbindelse med de opgaver, vi skulle lave. Jeg synes 
egentlig, at det var godt, at jeg ikke blev kastet direkte 
ud på en stor plads. 

- Jeg tror helt klart, at det betyder meget for arbejds-
miljøet, at man får en god introduktion og at man lærer 
sine kolleger ordentligt at kende. Det betyder også, at 
det bliver meget nemmere at spørge de svende, der går 
i nærheden af én, hvis man kommer i tvivl i forbindelse 
med en opgave. De er faktisk også gode til at sige, at 
man bare skal spørge, hvis der er noget, som man er i 
tvivl om. Og hvis det endelig viser sig, at der ikke er no-
gen, der lige kender løsningen, så er det også helt OK, 
at ringe til formanden, så vi kan finde ud af det. Så jo, 
det fungerer supergodt.

Victor Blicher Hansen, ny tømrer-lærling i 
Einar Kornerup A/S

Pris for god modtagekultur og godt lærlingearbejde

Under Hjelmene har mødt Signa Kyllebæk Petersen, der har været arbejdsmiljøkoor-
dinator i Einar Kornerup A/S gennem de seneste 13. år, på en af firmaet byggepladser 
i Rødovre.

af blandt lærlingene, er blandt andet 
løfteskader og øjenskader grundet 
manglende brug af briller. Og sam-
tidig er de skader og ulykker, som så 
endelig forekommer, ofte af mindre 
og mildere karakter.

I dag er niveauet for ulykker blandt 
lærlingene på niveau med de øvrige 
medarbejdere i virksomheden. Siden 
2014 er der faktisk kun registreret 
ganske få arbejdsulykker, som har in-
volveret unge medarbejdere.

AF MORTEN BROE BICHEL
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At blive udlært i en corona-tid
Studenterne fik deres vogntur, og lærlingene fik deres svendebrev, men det traditionelle svendegilde i HHM  
udeblev. Corona-afstandskravene kunne ikke overholdes.

Nyudlærte svende bliver under normale om-
stændigheder fejret med et svendegilde med 
deltagelse af familie og kollegaer. Især er det 
glædeligt at se de svende, der har arbejdet tæt 
på lærlingene og oplært dem i deres fag.

Der bliver uddelt gaver, serveret buffet og 
holdt taler med hurra-råb - en festlig eftermid-
dag i kantinen på firmaadressen i Hillerød.

I år er alting, som vi ved, anderledes. Svende-
prøverne i foråret blev aflyst og der blev uddelt 
et administrativt svendebrev. Det betød, at to 
af tømrerlærlingene ikke har fået lov at aflevere 
et svendestykke. Også efterårets svendeprøver 
blev holdt på en alternativ måde – uden fx me-
sterbesøg. 

Men fejres, det skulle de, vores nye svende, to 
struktører og tre tømrere. Corona-svendegildet 
blev holdt med deltagelse af de nye svende, den 
lærlinge ansvarlige og HR afdelingen.

Der blev holdt taler og delt gaver ud samt 
serveret et stykke mad til de få mennesker vi 
måtte samle.

Under Hjelmene ønsker alt muligt held og 
lykke til alle Danmarks nyudklækkede svende, 
der blev færdige - corona til trods.

AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Hvad må en lærling?
Er du klar over hvad en lærling må i  
forhold til arbejdsmiljøloven?  
Når man er fyldt 15 år, og arbejdet er en del af lærlinge-
uddannelsen eller, hvis man har afsluttet sin erhvervsud-
dannelse, er under 18 år, og arbejdet er nødvendigt for den 
unges beskæftigelse, må man fx:

• Arbejde med de tekniske hjælpemidler, anlæg eller 
arbejdsprocesser, fx maskiner med hurtigtgående skæ-
rende værktøj, som fx rundsave, maskiner med farlige 
stempellignende bevægelser, som fx betonvaremaskiner 
og støbemaskiner 

• Arbejde med forskellige typer af stoffer og materialer
• Arbejde, hvor der kan være risiko for ned- eller sam-

menstyrtning

Lærlinge

AF BRITTA MØRK JOHANSEN

En lærling må ikke udføre:
• Arbejdsprocesser, hvor der er fare 

for eksplosion.
• Arbejde, som indebærer håndtering 

af udstyr til produktion, opbevaring 
eller anvendelse af komprimerede, 
flydende eller opløste gasser.

• Arbejde under høje lufttryk i fx 
trykkamre og ved dykkerarbejde.

• Arbejde, der kan medføre kvæl-
ningsfare i ilt/oxygenfattig atmo-
sfære.

• Arbejde, hvor de unge udsættes for 
fysiske belastninger, der på kort el-
ler lang sigt er skadeligt for deres 
sundhed eller udvikling, ligesom 
unødige fysiske belastninger, samt 
uhensigtsmæssige arbejdsstillinger 
eller bevægelser skal undgås. 

Rune Sølvhøj, nyudlært struktør med sit svendestykke.

Daniel S. Andersen, nyudlært tømrer med sit svendestykke.

Rimeligt tomt i kantinen til dette svendegilde, men stort 
tillykke herfra til tømrer Daniel S. Andersen, Struktørene 
Phillip Borregaard og Rune Sølvhøj samt tømrerne Mads 
Blomgren og Emilie W. Olsen.

FÅ 
LÆST 
OP
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Færre erhvervs-
sygdomme i 
byggebranchen
Det er sjældent, at vi har gode 
nyheder om skadestallene i vores 
branche. Men en ny statistik fra 
Arbejdstilsynet viser, at antallet 
af anmeldte erhvervssygdomme 
i Bygge og Anlæg er faldet med 
over 30% i perioden 2014-2019 
(målt ift. antal ansatte). En forkla-
ring kan være den gode vejledning, 
som BFA-BA og BAMBUS giver, 
samt arbejdsmiljørepræsentantens, 
virksomhedens og andres gode 
indsatser. En forklaring kan være 
det større antal udlændinge, der jo 
næppe anmelder erhvervssygdom-

me i Danmark. Men antallet af ud-
lændinge forklarer langt fra denne 
positive tendens. Så lad os glædes 
over, at det altså nytter noget at 
snakke tekniske hjælpemidler, støv, 
støj, farlig kemi osv, som er de ting, 
der udløser de langvarige skader, 
altså erhvervssygdommene. Lad 
os fortsætte med at være opmærk-
somme.

Desværre er antallet af ulykker 
nærmest konstant. Så her skal der 
stadig sættes ind!

AF FLEMMING HANSEN

Lad os glædes over, 
   at det nytter

Safety Observer 2.0 er nu på gaden i 
en ny og forbedret udgave
Safety Observer er en gratis app, som 
gør det nemt at indsamle oplysninger 
om arbejdsmiljørisici på en arbejds-
plads. App’en er en digital udgave af 
et runderingsværktøj, og dermed et 
supplement til det øvrige forebyggel-
sesarbejde. Safety Observer kan an-
vendes i alle brancher. 

I samarbejde med store og små 
arbejdspladser er app´ens forskellige 
funktionaliteter nu blevet forbedret, 
ligesom der er udviklet nye skabelo-
ner, som gør det nemmere for flere 
forskellige brancher og arbejdsplad-

ser at komme i gang med at bruge 
app’en.

App’en er udviklet og hostet af det 
Nationale Forskningscenter for Ar-
bejdsmiljø (NFA).

Arbejdsmarkedets parter i Ar-
bejdsmiljørådet og Branchefællesska-
berne for Arbejdsmiljø har sammen 
med Arbejdsmedicin, Regionshospi-
talet Herning medvirket til de for-
bedringer, som nu findes i app´en.

Læs mere på: nfa.dk/safetyobser-
ver.
Kilde: BFA-BA

Den unge mand her er beskyttet mod høreskader og mod at få noget i hovedet, og det 
er godt. Til gengæld risikerer han dårlig ryg, vibrationsskader og støv i lungerne. En 
faldulykke er bestemt også en mulighed.

Antal og beregnet incidens for anmeldte erhvervssygdomme.

2014 2019

Branchegrupper antal inc antal inc

1. Anlægsarbejde 166 90 84 37

2. Opførelse og nedrivning af byggen 1.006 136 865 98

3. Færdiggørelse af byggen 706 120 598 90

Den samlede incidens var i 2014 på 346. Dette tal var i 2019 faldet til 225. 
Dette giver et fald på 35%.

Kilde: Arbejdstilsynet
Med app’en kan du
• registrere hvad der er i orden, og hvad der skal forbedres
• skrive eller indtale noter og tildele evt. smileys og fotos
• se resultater og modtage en pdf-rapport på e-mail
• sammenligne med tidligere målinger ved hjælp af et sikkerheds- 

indeks
• dele resultatet fx med dem, der skal udbedre forholdene, arbejds- 

miljøorganisationen og ledelsen

App’en kan bruges på mange forskellige typer af arbejdspladser

Lav egne lister over hvad I vil måle – fx
• orden og ryddelighed
• brug af personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler
• bestem selv 7

I kan også anvende app’ens skabeloner og tilpasse dem til jeres arbejds-
plads
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Din arbejdsmiljøkoordinator 
har også et arbejdsmiljø

FÅ 
LÆST 
OP

Byggepladsen fik lavet en ”turnaround” på sikkerheden fra mange ulykker, da Kim kom 
til - de kunne fejre både 400 og 500 dage uden fraværsskader i årene efter Kim var 
arbejdsmiljøkoordinator.

Klare roller og god kommunikation er nøglerne til at 
arbejdsmiljøkoordineringen fungerer godt. Det er både 
vigtigt for den veldrevne byggeplads, men i særdeleshed 
også for arbejdsmiljøkoordinators eget arbejdsmiljø og 
muligheden for at varetage arbejdet ordentligt. Under 
Hjelmene har denne gang besøgt Kim Borch, der har 
fungeret som arbejdsmiljøkoordinator ved Sweco i knap 
tre år.

- Arbejdet med arbejdsmiljøkoordi-
nering er simpelthen meningsfuldt. 
Det giver arbejdsglæde og trivsel at 
opleve, at man rent faktisk kan flyt-
te noget til glæde for arbejdsmiljøet. 
Samtidig er det et arbejde, hvor man 
har med mennesker og samarbejde at 
gøre, hvilke også gør arbejdet interes-
sant, siger Kim Borch.

Alligevel er der en lang række 
ting, som kan udfordre arbejdsmil-
jøkoordinatorens eget arbejdsmiljø 

gennem hele byggefasen, og det har i 
høj grad med koordinatorens rolle at 
gøre. Som arbejdsmiljøkoordinator er 
man nemlig bygherrens repræsentant 
og altså ikke en slags udvidet arbejds-
miljørepræsentant, projekterende, ar-
bejdsgiverrepræsentant eller arbejds-
tilsyn. Når  man bevæger sig rundt 
blandt medarbejderne på pladsen for 
at koordinere, så kan der nemt opstå 
en uklarhed om koordinators rolle og 
arbejdsfelt. Men der er heldigvis også 
løsninger på udfordringerne – uanset 
om du er ansat hos en hovedentre-
prenør eller om du er ekstern koor-
dinator.

Ansvarstrekanten og rollen
- Her i Sweco arbejder vi med en 
ansvarstrekant (se figur), som fint 
beskriver vores rolle: I toppen er Be-
kendtgørelse 117 om bygherrens plig-
ter. I andet hjørne er Bekendtgørelse 
110 om de projekterendes pligter 
og i tredje hjørne er Byggepladsbe-
kendtgørelsen (1516). Som arbejds-

miljøkoordinator er man ALENE 
oppe i toppen af trekanten: Man er 
bygherrens repræsentant. Det vil sige, 
at man ikke skal gå ind og blande sig 
i tidsplaner, for så er man med til at 
projektere, og så har du pludselig 
taget en anden kasket på. Eller hvis 
du fx blander dig i, hvilket teknisk 
hjælpemiddel, som bør bruges til en 
opgave, så går du pludselig ind over 
arbejdsgiveransvaret, og det er heller 
ikke arbejdsmiljøkoordinatorens rol-
le. Netop de her ansvarsprincipper 
lægger vi også stor vægt på i Swe-
cos koordinatoruddannelse, fortæller 
Kim Borch.

Flere opgaver – bedre funktion
Til gengæld er der mange muligheder 
for at udvide rollen, så længe man 
bare ikke begynder at udviske græn-
serne til de andres ansvar og opgaver. 
Det er vigtigt at få afstemt med byg-
herren, hvor meget der ligger i opga-
ven som arbejdsmiljøkoordinator:

- Der er nogle minimumskrav, som 
er klart angivet i bekendtgørelsen, 
men det er også muligt at have høje-
re ambitioner. Der kan fx være ting i 
plan for sikkerhed og sundhed (PSS), 
som skal varetages, og der kan være 
aftaler om sikkerhedsintroer, kam-
pagner, corona-tiltag og sociale arran-
gementer. For mig er der ingen tvivl 
om, at arbejdsmiljøet for arbejdsmilj-
økoordinatoren også bliver bedre, når 

der fyldes flere opgaver ind i rollen. 
Samtidig er det også med til at gøre 
arbejdsmiljøkoordinator mere synlig 
på pladsen, og det kan være med til 
at fremme kommunikation og samar-
bejde, fortæller Kim Borch.

Konflikten og løsningen
Som et eksempel på, hvordan der kan 
ske en gradvis udvikling af forståel-
sen for arbejdsmiljøkoordinators rolle 
undervejs i et projekt, nævner Kim et 
byggeri, hvor han fungerede som eks-
tern koordinator.

- Det startede med, at der på sik-
kerhedsmøderne var en idé om, at jeg 
bare skulle fortælle entrepriselederne, 
hvad de skulle gøre. Og så måtte jeg 
bare sige, at arbejdsgiveransvaret jo 
lå hos dem selv. Men i løbet af det 
følgende halve år, fik vi helt styr på 
rollerne. Og da der fx skulle laves no-
get terræn-arbejde, så kom de selv og 
foreslog en løsning, som jeg så kunne 
bære videre til de folk, som gik og ar-
bejdede inde i husene, for at høre, om 
de kunne acceptere den indflydelse, 
det fik på deres adgangsveje. Og med 
ganske få ændringer, fik de det også 
op at flyve. Jeg koordinerede, og de 
stod selv for at få det udført. Så man 
kan sige, at indsatsen i starten var me-
get håndholdt, men at det endte rig-
tig fint, da rollerne først var afklaret, 
slutter Kim Borch.

AF BRITTA MØRK JOHANSEN OG MORTEN BROE BICHEL

Kim Borch

Der er heldigvis løsninger
   på udfordringerne
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Vi er slet ikke 
   i mål endnu

Det systematiske og vedvarende arbejde med sikkerhed 
kan nu ses på ulykkeskurven
Bonava Danmark har formået at vende en rigtig dårlig trend med alt for mange arbejds-
ulykker med fravær på byggepladserne til nu at nå et resultat på under 6,5 arbejdsulykker 
per 1. mio præsterede arbejdstimer, hvilket er målet i hele virksomheden.

Ulykkeskurven knækket hos bygherre

AF ANNE M. ANTTILA

Roterende værktøj:

Juni 2020
En person mister livet ved 
tagarbejde, da personen 
falder ned.

Juni 2020
En person mister livet ved 
anlægsarbejde, da perso-
nen rammes af en dumper.

Juli 2020
En person mister livet ved 
anlægsarbejde, da perso-
nen falder af en bil.

Døde i  
byggeriet 

i Danmark 

Kilde: BMI

Pas på fingrene!
Roterende værktøjer såsom bore-
maskiner og borehammer kan fange 
handskerne i rotationen, og dermed 
forvride hånd og fingre, eller det der 
er værre!

Fingrene væk fra borepatronen!
Risikoen opstår, når man holder på 
borepatronen med den ene hånd, og 
typisk når der anvendes strik- eller 
nylonhandsker

Brug støttehåndtaget ...
.... i videst muligt omfang, selvom det 
kan være svært ved præcisionsarbej-
de, hvor det er behov for at holde eks-
tra indtil skruen får fat.

Indstil momentet ...
Hvis der er behov for ekstra støtte 
indtil skruen får fat, så sørg for at 
indstille momentet så lavt som mu-
ligt. Dermed mindskes risikoen for, at 
hånden pludseligt vrides med maski-
nen rundt.

Skindhandsker
Hvis der skal bruges handsker under 
boring, så brug skindhandsker i stedet 
for nylon eller strik. Skindhandsker 
sidder typisk lidt løsere, og fanges 
ikke så let af rotationen.

Siden 2017 har Bonava Danmark ar-
bejdet systematisk med sikkerheds-
regler, ledelsessystem, uddannelser, 
kampagner samt indsamling af data 
på arbejdsulykker, tæt-på-hændelser 
og risikoobservationer. Et arbejde som 
nu lader til at lønne sig. Til dato har 

virksomheden i 2020 rapporteret 305 
risikoobservationer, 87 tæt-på-hæn-
delser og 2 arbejdsulykker uden fra-
vær samt 1 arbejdsulykke med fravær. 
Byggeledelsen er blevet oplært i at 
indrapportere risici, så man når at gøre 
noget ved faren, inden det fører til en 

arbejdsulykke. Ligeledes er indrap-
portering af risici og tæt-på-hændelser 
blevet en del af byggeledelsens bonus, 
og ledelsen er blevet oplært i at gå sik-
kerhedsrunderinger og følge op på, at 
interne regler overholdes.  

Der arbejdes også bevidst med sik-
kerhedskulturen, lige fra øverste le-
delse, som går forrest, til håndværke-
ren ude på byggeriet. I Bonava er der 
en Zero Harm vision, og man tror på, 
at det systematiske og vedvarende ar-
bejde med arbejdsmiljø gør en forskel 
og kan ændre på de udfordringer, som 
branchen står overfor, når det gælder 
arbejdsulykker, sikkerhed og forbed-
ring af byggeprocesserne. Bonnava 
Danmark er slet ikke i mål endnu, og 
der opstår fortsat farlige situationer 
på byggepladserne, men der er stor 
tilfredshed med det foreløbige resul-
tat af alt arbejdet. 
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LTI Frekvens, Bonava Danmark 

LTIFR 12 måneder, Bonava Danmark LTIFR 12 måneder, Bonava

2018-2020

Den årlige Awareness Day på en byggeplads på Østerbro. Årets tema var sikkerheds-
kultur.

Lost Time Injury Frequency (LTIFR) = Antallet af ulykker med fravær i perioden x 1 mio. præsterede arbejdstimer i perioden.

Sidste nyt!

I tredje kvartal 2020 er LTIFR 
for Bonava Danmark blot 2,4.
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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 2021. 

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

Vinder af konkurrence i forårets avis

Signe Mønsted Knudsen har sendt dette bidrag til konkurrencen i sidste 
nummer af Under Hjelmene. Vi havde flere gode svar, men Signe har be-
mærket sig – og beskrevet – en god del af de problemer, som er på billedet. 
Og så gør det jo bestemt ikke noget, at hun har fået blandet lidt humor ind 
i sin besvarelse.

Tillykke Signe. Vi sender en iPad, Jakke og Under Hjelmene-taske.

Det var Mikkel Keller fra Slagelse, der 
fik leveret en række knivskarpe svar til 
sidste nummer af Under Hjelmene. For 
nogle måneder siden modtog han så 
sin præmie (iPad, Under Hjelmene ta-
ske og T-shirt), og kvitterede med dette 
foto. Endnu engang tillykke til Mikkel, 
og lad det endelig være en opfordring 
til, at deltage i konkurrencen i dette 
nummer. Vi elsker alle de gode svar, 
som I sender til os, og præmien er jo 
heller ikke så tosset, hvis man skulle 
være så heldig

Konkurrence: 
        Find fejlene


