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Kong Vinter udfordrer arbejdsmiljøet
Der er travlhed på landets byggeplads
er, selvom det er vinter. De år, hvor ar
bejdshandskerne blev lagt på hylden i
de kolde måneder, er også lagt bag os.
Nu kan det i stedet være et problem at
få hænder nok til de mange projekter.
Og det gør det kun endnu mere vigtigt
at passe på.
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AVISEN
ER
GRATIS
Under Hjelmene er en gratis
avis, der udgives i fællesskab af
3F og Dansk Byggeri.
Du kan få sendt lige så mange
aviser, du vil, direkte til kontoret
eller byggepladsen.
Du skal blot gå ind på Under
Hjelmenes hjemmeside på
www.under-hjelmene.dk,
hvor du kan bestille aviser
og blive tilføjet vores
abonnementsliste.

Kulde, vand, vind og mørke påvir
ker arbejdsmiljøet og giver større risi
ko for ulykker. Men med de rette vin
terforanstaltninger kan – og skal – der
gøres noget ved vinterens udfordrin
ger. Det kræver ordentlig planlægning
og samarbejde.
Fra 1. oktober og frem til 31. marts

skal der træffes vinterforanstaltninger,
som har til formål at beskytte alle på
pladsen. Og her er de fire væsentlig
ste områder: Inddækning, adgangsveje,
opvarmning og belysning. Er det gjort
ordentligt, kommer investeringen ikke
kun tilbage i form af godt arbejdsmiljø
og færre ulykker. Der er også mange

penge tjent på effektive arbejdstimer,
god kvalitet og færre byggestop på
grund af vejret.
Derfor handler temaet i dette num
mer af Under Hjelmene om vinter
foranstaltninger. Der er mange gode
grunde til at slå op i avisen.
AF MORTEN BROE BICHEL
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Vi tager nogle unge ind, som ikke rigtig
har kunnet passe ind nogen steder
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Hjertestartere foræres væk
Firmaet Bonava har et mål om,
at ingen kommer til skade. Det
gælder entreprenører, leve
randører, håndværkere og alle
samarbejdspartnere, som har
deres daglige gang på bygge
pladsen. Men det gælder også
potentielle købere, kunder og
naboer, som færdes i det områ
de, hvor de bygger.
Ud over at der hænger før
stehjælpsudstyr på byggeplad
sen, som skal bruges, hvis no

gen af håndværkerne kommer
til skade, har Bonava også uden
for byggepladsen opsat hjer
testartere, som er offentligt
tilgængelige for alle. Det be
tyder, at der i lokalområdet er
mulighed for akut hjælp, hvis
beboere, kunder eller forbi
passerende falder om og bliver
dårlige. Bonavas hjertestartere
er registreret på Trygfondens
hjemmeside, så alle kan se,
hvor de befinder sig. Desuden

har byggeledelsen på pladsen
gennemført et førstehjælps
kursus hos Life2Save, hvor de
blev undervist i at bruge en
hjertestarter.
Når det færdige byggeri står
klart og skal afleveres til Bo
nava’s nye boligejere, får den
nye ejerforening overdraget
hjertestarteren.

Demonstration af hjertestarter.

AF ANNE MARGRETHE ANTTILA

Regionsdirektør i Bonava
Danmark A/S, Claus Skytte.

Miljø-awards:

Vinder af Arbejdsmiljøpris
Vinderen af 3F Holstebros Arbejdsmiljøpris blev en murervirksom
hed, som hjælper unge i uddannelse og ”går hele vejen”, når det
gælder sikkerhed og psykisk arbejdsmiljø.
På årets Internationale Ar
bejdsmiljødag, den 28. april,
blev murerfirmaet Bjarne Ørts
& Co A/S kåret som vinder af
3F Holstebros Arbejdsmiljø
pris 2017.
– I dommerkomitéen har vi
kunnet konstatere, at Bjarne
Ørts & Co. ”går hele vejen”,
når det gælder arbejdsmiljø.
(…) Når de skal indkøbe nye

ting, tager de medarbejderne
med på råd. Det er både med
til at skabe engagerede medar
bejdere og sikre, at det, de kø
ber, er det helt rigtige. (…) de
formår også at være nærværen
de og sørge for, at alle har det
godt og er glade for at komme
på arbejde, lød det blandt an
det i talen fra formanden i 3F
Holstebros Miljøgruppe, Chri

Prisen blev fejret med grillpølser og kartoffelsalat.

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

stian Hald Poulsen, da han
overrakte prisen.
Hjælper unge uden
uddannelse
Murervirksomheden fik især
prisen for deres indsats for at
hjælpe unge, som står uden
uddannelse eller arbejde.
– Vi tager nogle unge ind,
som ikke rigtig har kunnet

passe ind nogen steder. Dem
er der plads til hos os, fortæl
ler Lars Møller, som ejer virk
somheden sammen med Bent
Ørts, hvis far stiftede virksom
heden i 1978.
Bjarne Ørts & Co A/S er et
firma, der ikke kan lade være
med at interessere sig for de
mennesker, de har ansat.
– Det er noget, der kommer
indefra. Bent og jeg har altid
haft lyst til at give plads og
hjælpe, fortæller Lars.
Han nævner blandt andet
en lærling, der havde meget
dårlig selvtillid, og som var
bange for det meste. Lærlin
gen endte med at blive en

Her ses den vandgran, som blev plantet ved prisoverrækkelsen.
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”knaldhamrende dygtig hånd
værker” og uddannede sig se
nere til bygningskonstruktør.
– Og så er det jo rart at
møde dem senere og se, at det
er gået dem godt, fortæller han.
Fejret med grillpølser og
vandgran
Prisen blev fejret med delta
gelse af både medarbejdere,
politikere og 3F. Anette Lind,
som er medlem af Folketinget
for Socialdemokraterne, holdt
tale og plantede en vandgran,
der skal slå rødder og vokse sig
stærk.
Og i svaret på spørgsmålet
om, hvilken betydning det har
haft for virksomheden at vin
de arbejdsmiljøprisen, svarer
Ina Møller, der sidder i virk
somhedens ledelse og er an
svarlig for kommunikation.
– Det har haft stor og posi
tiv betydning udadtil. For det
giver jo kunderne en tryghed
at vide, at vores medarbejdere
har det godt, og at vi går op i
arbejdsmiljøet.
AF KIRSTINE GREEN
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åndsbekendtgørelse om eftersyn af el-h
Fra den 1. juli trådte en ny stærkstrøm
værktøj i kraft.

eftersyn nu er fjernet, og at virksom
Det betyder, at de faste intervaller for
behovet for et eftersyn.
hederne fremover selv skal vurdere
Der for gælder følgende regler:
s regelmæssigt. Behovet og hyppig
• Det er et krav, at eftersyn foretage
hed selv – og det skal underbygges.
heden fastsætter den enkelte virksom

ktøjet skriver om eftersyn i brugsanvis
• Se på, hvad leverandøren af vær
ningen – og følg den.
ningen om et interval for eftersynet,
Hvis der ikke står noget i brugsanvis
skal man overveje følgende:
ktøjet for?
- Hvilke påvirkninger udsættes vær
beskadigelse og forårsage farlige
- Kan det på nogen måde medføre
situationer? (Risikovurdering).

NIRAS JOBLIFE lancerer
en ny lederuddannelse,
TOOLBOX Træning –
målrettet byggepladsers
formænd. Formålet med
træningen er at klæde
formanden bedre på
til den daglige ledelse
af byggepladsen med
fokus på arbejdsmiljø
og planlægning. Du kan
læse mere om kurset på:
www.niras.dk/joblife

El-håndværktøj og eftersyn

rgangsperiode, hvor virksomheden
Frem til 1. juli 2019 vil der være en ove
eller gamle regler.
selv vælger, om man vil følge de nye
ISTINA TREBBIEN
AF CHR
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Det er også muligt at
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engelsk,
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t hele finder du også
ved at scanne denne
QR-kode.

Sikret opgangsfelt

Et af redaktionens
medlemmer kom
forleden forbi dette
aflåste og sikrede
opgangsfelt og
syntes egentlig, at
det er en udmærket
løsning. Specielt
fordi man så heller
ikke fristes til at
finde på farlige og
alternative adgangshindrende
løsninger, såsom at
fjerne de nederste
stiger eller foretage
andre ændringer på opbygn
ingen af stilladset/
opgangsfeltet.

Hent en QR-scanner i
App Store eller Google
Play. Så kan du nemt læse
koderne.
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SIDE 4

Her på siden vil vi gerne opleve en levende debat på godt og
ondt om arbejdsmiljøet på byggepladserne. Brok vil blive
accepteret, men kun hvis det følges op af konkrete forslag til
forbedringer.
Så fat pennen, computeren eller telefonen og kom med din mening i DeBatMan.
Skriv til Under Hjelmene via vores hjemmeside www.under-hjelmene.dk

Er I klar til vinter og mørke?
Det er en vigtig – men bestemt ikke uoverkommelig
– opgave at have styr på vinterforanstaltningerne. Og
allerede pr. 1. oktober skulle alle foranstaltninger, der
vedrører arbejdsmiljø, mennesker og helbred være
sat i værk. Men erfaringerne viser alligevel, at det
særligt er på tre områder, hvor der ofte opstår pro
blemer med vinterforanstaltningerne: Adgangsveje,
inddækning af stilladser og belysning.

Se dig derfor omkring på pladsen – og spørg dig selv:
• Er vores adgangsveje opbygget, så de kan ryddes
for sne og drænes for vand?
• Er vores stilladser ordentligt inddækket, så vi kan
arbejde uden at blive ramt af sne og regn?
• Er der etableret ordentlig arbejdsbelysning og ori
enteringsbelysning på pladsen?
• Kan bygningen opvarmes til omkring 10°C?

Hvis du kan svare ’ja’ til alle fire spørgsmål, er I
allerede godt på vej.
Temaet i dette nummer af Under Hjelmene hand
ler om vinterforanstaltninger. Og derfor giver vi også
inspiration til en hel del andre overvejelser, som man
skal gøre sig. På midtersiderne finder du fx en huske
liste og andre værktøjer, der kan hjælpe dig i forhold
til vinterforanstaltningerne.
AF ANDERS ØSTRUP MØLLER OG MORTEN BROE BICHEL

VOXPOP
Rasmus Svensson,
tester
– ZÜBLIN A/S

Kender du til vinterforanstaltninger?
– Ja, jeg ved, det drejer sig om, at man forbereder sig til vinteren. At man sørger for, at der
er skovle og salt, og at man aftaler, hvem der
er ansvarlig for at rydde sne.

Frank Jensen,
Håndmand
– ZÜBLIN A/S

Tømrerne 2 x Jacob
Nielsen fra HHM’s
Enfamiliehuse og
deres lærling Mads
Blomgren.

Kender du til vinterforanstaltninger?
– Så vidt jeg husker, er det noget med, at vi gør klar
til vinteren. Altså sørger for, at vi har skovle, salt og
nok afdækning og lys på byggepladsen.

Kender I til vinterforanstaltninger?
– Ja, skurvognene skal EL-traces, der skal
være lys i adgangsvejene, og gangarealer skal
ryddes for sne og saltes.

Hvad synes du om, at man har vinterforanstaltninger?
– Det er jo, fordi der er fokus på vores sikkerhed, så det er en rigtig god ide.

Hvad synes du om, at man har vinterforanstaltninger?
– Det giver god mening. Vinter giver jo os en del
nye udfordringer, som kræver, at vi er klar på lidt af
hvert.

Hvad synes I om, at man har vinterforanstaltninger?
– Det bliver dårligere byggeri, når vi bygger
om vinteren. Hvis vi skulle bygge selv, skulle
det ske om foråret og sommeren.

Har du ansvar for vinterforanstaltninger?
– Ja, jeg skal sikre, at vi har redskaber til at
fjerne sne fra vores arbejdsområde, og at der
er lys, når det begynder at blive mørkt.

Har du ansvar for vinterforanstaltninger?
– Nej, ikke andet end at jeg skal være med til at fjerne sne fra vores arbejdsområde. Ellers tror jeg ikke,
det er noget særligt, jeg skal.

Har du ansvar for vinterforanstaltninger?
– Ja, vi skal salte og tænde lyset og sige til,
hvis der mangler noget. Det er også os selv,
der bestiller salt, sneskovl mv.
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– Vi skal også dække materialer og bygningen
af for vejrliget og sørge for interimsinddækninger, så vi ikke arbejder i træk.

Nej du, planlægning:
Det er vejen frem
Under Hjelmene nr. 2/2017
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Nogle gange er der brug for en opfinder
Der er store gevinster for arbejdsmiljø, økonomi og arbejdsglæde, når
Christian Degn tager tænkehatten på hovedet. Og det gør han, hver gang
han møder en ny opgave eller byggeplads.

En opfinders værktøjskasse.
Se mere på side 6.

Arbejdsmiljøet frem for alt
Christian har selv mærket
konsekvenserne af et dår
ligt arbejdsmiljø. Lidt for
mange år uden støvmaske
og i omgivelser, hvor der
blandt andet blev skåret i
asbestholdig eternit, har
også sat sig sine spor i
form af en begyndende
KOL. Derfor er han også fast besluttet på,
at sikkerheden og arbejdsmiljøet skal være i top på
pladsen. Det betyder også, at der ikke må spares.
- Men det hele kommer jo tilbage igen: Vi und
går, at medarbejderne kommer til skade. De føler sig
værdsat, når der bliver passet på dem. Vi får mere ud
af de timer, hvor de er på job. De har større indfly
delse på opgaven og arbejdsdagen. Og enhver ople
ver jo større arbejdsglæde, når de kan se, at arbejdet
er effektivt. Det giver jo egentlig ret god mening alt
sammen, siger Christian Degn.

Christian Degn – en opfinder på toppen af byggepladsen.

Der er ingen grænser for, hvor mange hjemmebyg
gede konstruktioner og dimser, der er på byggeplad
sen ved Københavns Universitet på Thorvaldsensvej
på Frederiksberg. Her har et sjak på tre mand siden
starten af marts været i gang med at udskifte godt en
tredjedel af beton-brystningen på den store og syv
etager høje bygning: 223 elementer i alt.
- Allerede fra den første dag, hvor vi var i gang med
at sætte skurene op, var jeg optaget af, hvordan vi kun
ne gøre arbejdet effektivt og sikkert, fortæller Christi
an Degn, der er timelønnet formand i Christiansen &
Essenbæk A/S. Og inden de første elementer var leve
ret, var der opfundet og bygget nye værktøjer og kon
struktioner. Alt lige fra små værktøjsvogne, forskellige
hjælpemidler til montering, forhøjede sikkerhedshegn
på hjul, træbukke til elementerne, mobile hejs og me
get mere.
- For mig handler det simpelt hen om at tænke
hele opgaven igennem, så vi gør det rigtigt fra star
ten. Det betyder kolossalt meget for hele projektets
økonomi og for sjakkets arbejdsmiljø og sikkerhed.
Men det betyder også meget, at jeg har frie hænder
til at skabe mine egne løsninger. Og altså også, at jeg
har lov til at flytte rundt på ressourcer og økonomi.
Der er penge at spare
Når man går rundt på pladsen og ser på de mange
forskellige konstruktioner, som Christian står bag,
kan man sagtens få øje på hans baggrund som tøm
rer. Men fantasien kender alligevel ingen grænser. Og
selvom der er gået et par læs tømmer og en del kryds
finer til at lave de mange værktøjer, så er der sparet
mange penge på at skræddersy løsningerne.
- Jeg er stærk modstander af, at man bare kaster
sig hovedløst ud i et byggeprojekt. Når man ikke
får planlagt tingene ordentligt, så har det store om
kostninger for både arbejdsmiljø og økonomi. Det
betyder ofte, at man er nødt til at sætte medarbej

derne på overarbejde, fordi tingene ikke foregår på
en ordentlig og effektiv måde. Og det er simpelthen
smadder-dyrt. Samtidig er overarbejde enormt opsli
dende for et sjak. Jeg plejer at sige, at man kommer til
at betale mange gange prisen for nogle arbejdstimer,
der ikke er særligt effektive. Nej du, planlægning: Det
er vejen frem. Og det er samtidigt også mere sikkert
for medarbejderne, fordi arbejdsmiljøet allerede er
tænkt ind i opgaverne, siger Christian.

Opfindelserne lever videre
Da Under Hjelmene besøgte Christian og sjakket på
Frederiksberg, var opgaven kun en uge fra at være
afsluttet. Og dermed var det også ved at være slut for
de mange specielle dimser og konstruktioner, der så
skulle skilles ad – og køres væk. Men der var allerede
en ny opgave i kalenderen: Skibakken på toppen af
Amager Bakke forbrændingsanlæg, hvor der helt sik
kert også er brug for Christian Degns opfindertalent
for særlige løsninger.
AF MORTEN BROE BICHEL

Der er et sikkerhedsskab på hver etage.

Christian inspicerer en af de mobile kraner på taget.

Christian demonstrerer her, hvordan de hjemmelavede
afstandsstykker virker.

Her er Christians to makkere bag det forhøjede mobile
sikkerhedshegn på hjul.

Tømrer ikke
tilkendt erstatning
Under Hjelmene nr. 2/2017
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Bam-bus udvider med
to nye konsulenter
Byggeriets Arbejdsmiljøbus har fået
tilført flere midler ved overenskom
sten i foråret mellem Dansk Byggeri
og 3F. Det betyder, at konsulentstaben
udvides med to nye konsulenter. De
skal varetage opgaver i henholdsvis
Nordjylland og i Hovedstaden, hvor
der igennem de seneste år har været
en ekstra stor efterspørgsel på vejled
ning fra de nuværende konsulenter.
10 kørende konsulenter
Det betyder, at Bam-bus fra 2018 vil
have 10 kørende konsulenter til besøg
og kontakt med byggepladser og -virk
somheder. Derudover driver Bam-bus
også Videntjenesten for bygherrer og
rådgivere, hvor der er en projektansat
konsulent, som giver råd og vejledning

til bygherrer, rådgivere og projekte
rende.
Nye tiltag
Det har været vigtigt at fastholde en
byggepladsnær kontakt til virksom
heder og medarbejdere og have fokus
på virksomhedsrettede aktiviteter, og
en opfølgningsindsats i den sammen
hæng. Der har også været et ønske om,
at der sker en styrkelse af vidensop
samlingen og -formidlingen i Bam-bus,
så de gode erfaringer, som konsulen
terne får kendskab til, kommer ud til
en bredere kreds af virksomheder og
medarbejdere samt organisationerne
bag Bam-bus. Det betyder bl.a., at der
oftere vil udkomme nyhedsbreve med
flere eksempler på gode arbejdsmiljø

Opfinderens værktøjskasse
Der er lagt mange overvejelser i de værktøjskasser, som Christian Degn har
tømret sammen til sit sjak i forbindelse med arbejdet med at udskifte betonbrystningen på Københavns Universitets bygning på Thorvaldsensvej:
Hver kasse har en højde, der gør den nem at få fat i, når man vil rulle den et
andet sted hen. Samtidig er den forsynet med store letløbende gummihjul, der
kan ’bremses’.
Hvert stykke værktøj
har sit eget opbevarings
rum eller ’hul’. Derfor kan
man hurtigt finde det, man
skal bruge – og man har
godt overblik over, om der
er noget, man mangler.
Værktøjskasserne har en
bredde, så de ikke blokerer
adgangs- og flugtveje. Det
er nemt at komme rundt
om dem – i modsætning til
fx en trillebør.
De er billige at lave –
og hjulene kan genbruges,
når der skal fremstilles nye
værktøjskasser til den næ
ste plads.
Du kan læse mere om
Christian Degn og hans
opfindertalent på forrige
side.
AF MORTEN BROE BICHEL

løsninger, som også kan blive til gode
bidrag i Under Hjelmene.
Et af de nye tiltag er, at nyheds
breve skal indeholde små videoklip
med konkrete eksempler på gode ar
bejdsmiljøløsninger i byggeriet. Hvis
læserne af Under Hjelmene har gode

eksempler, så kontakt din lokale Bambus konsulent, eller kontoret på tlf.:
72170013 eller info@bam-bus.dk. Se
mere på bam-bus.dk, hvor du også kan
tilmelde dig nyhedsbrevet – eller scan
QR-koden her.

§

AF PETER KIRKEGAARD

Med erfaring
følger ansvar
- Det siger retten.
Tømrer ikke tilkendt erstatning
En tømrer skulle forskalle et loft i en
tilbygning. Der var ikke støbt gulv, og
han udlagde derfor nogle krydsfiner
plader på strøerne og udførte arbejdet
fra en trinskammel. Desværre skred
skamlen ud over kanten på en af pla
derne, og tømreren faldt ned så uhel
digt, at han måtte gå sygemeldt i 10
måneder.
3F kørte en erstatningssag med på
stand om, arbejdsgiveren skulle have
tilrettelagt arbejdet forsvarligt. Kravet
om tabt arbejdsfortjeneste og svie og
smerte var på 187.000 kr. I byretten
fik 3F medhold, men arbejdsgiversi
den ankede sagen til landsretten.
Her lagde retten vægt på, at sven
den havde 34 års erfaring, at der var
tale om en helt enkel arbejdsopgave,
og at firmaet dermed helt forsvarligt
kunne overlade tilrettelæggelsen af
opgaven til tømreren uden særlig in
struktion. Tømreren fik derfor ikke til
kendt erstatning.

De ansattes ansvar
To stilladsarbejdere skulle eftermon
tere nogle udkragningskonsoller på et
stillads. Det var ikke muligt at benytte
opskydelige rækværk, og derfor skulle
der bruges faldsikringsudstyr. Sådan
var firmaets instruktioner, og udstyret
var til stede på pladsen.
Arbejdstilsynet kom forbi og ind
stillede stilladsfirmaet til retslig tiltale
(bøde) for overtrædelse af arbejds
miljøloven pga. nedstyrtningsfaren.
Retten fandt imidlertid, at firmaet
havde gjort hvad det skulle i forhold
til instruktion og tilsyn. De to stillad
sarbejdere havde hhv. 17 og 29 års
erfaring i branchen. Firmaet blev fri
fundet for tiltalen. De ansatte havde
selv ansvaret for at benytte udstyret
og dermed beskytte sig mod nedstyrt
ningsfaren.
AF FLEMMING HANSEN

På Folkemødet i år samledes
underskriverne igen for at gøre status
Under Hjelmene nr. 2/2017
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Arbejdsmiljø på Folkemødet

Stefan Nyvang Kringelbach (FA Stillads ApS), Susse Krogh og Frank Rasmussen (Kemp & Lauritzen A/S) og Anders Frimann Falck
(FA Stillads ApS) delte positive arbejdsmiljøhistorier på årets Folkemøde.

Arbejdsmiljøet i bygge
og anlæg var til debat i
”Arbejdsmiljøloungen” på
årets Folkemøde.
Deltagerne kunne bl.a. høre to virk
somheder fortælle om, hvordan de har
forbedret arbejdsmiljøet, ligesom der

blev gjort status på et værdigrundlag
om arbejdsmiljø af byggeriets parter.
Samarbejde om arbejdsmiljø
FA Stillads ApS har efter en in
tern undersøgelse af vægten på
de tunge stilladsdele afprøvet nye
letvægtsstilladser. På den baggrund
valgte de at skifte alt stilladsudstyr

Redningsaktion med kran
Det var en solid blanding af held
og heltemod, der blev redningen
for en af de medarbejdere, der be
fandt sig på toppen af et af ’Mok
kahusene’ i Irmabyen i Rødovre
den 6. juli. Der var to mand på
taget, da der gik ild i flamingo og
andet isoleringsmateriale. Den
ene nåede at springe ned på eta
gen nedenunder, mens den anden
blev fanget af flammerne, fordi der ikke var etableret en flugtvej.
Heldigvis var kranfører John Pedersen klar over, hvad der var ved
at ske. Derfor fik han hurtigt svinget kran og kæder ind til den stakkels mand
på taget, der kun i allersidste øjeblik kunne hage sig fast – og langsomt blive
sænket ned mod jorden. Du kan se en video af hele det dramatiske forløb ved
at scanne QR-koden.
AF MORTEN BROE BICHEL

ud med noget, der er lettere. – Jeg har
medarbejdere, der skal holde mange
år endnu, og derfor er det vigtigt, at
stilladset ikke er så tungt at håndtere,
fortalte direktør Stefan Nyvang Krin
gelbach, der sammen med medarbej
deren Anders Frimann Falck var kom
met for at fortælle en god historie fra
byggebranchen.

En anden god historie kom fra Kemp
& Lauritzen A/S, som var repræsente
ret af arbejdsmiljøkoordinator Sus
se Krogh og Frank Rasmussen, der er
arbejdsmiljørepræsentant. I Kemp &
Lauritzen har man samarbejdet om at
nedbringe antallet af arbejdsulykker.
Topledelsen og arbejdsmiljøorganisa
tionen har i fællesskab fået halveret
ulykkesantallet i forhold til samme
tidspunkt i 2016 ved at anvende føl
gende værktøjer:
• Træning af arbejdsmiljøorganisatio
nen i ulykkesforebyggelse og -ana
lyse
• Udarbejdelse og brug af sikkerheds
håndbog og sikkerhedsrygsæk med
værnemidler
• Samtlige medarbejdere skal gen
nemgå et 3-timers sikkerhedskursus
• Kampagner
• Hændelseslæring som læring til alle
medarbejdere for at undgå uønske
de gentagelser på andre lokaliteter.
Byggeriets værdigrundlag
På Folkemødet i juni 2016 underskrev
byggeriets parter et værdigrundlag,
hvor det blev aftalt at sætte arbejds
miljø på dagsordenen i alle byggeri
ets faser. På Folkemødet i år samledes
underskriverne igen for at gøre status.
På trods af de mange aktiviteter er
der fortsat udfordringer i branchen,
og parterne er enige om at fortsætte
samarbejdet, herunder at arbejde for
en fortsat finansiering af Videntjene
sten om arbejdsmiljø for bygherrer og
rådgivere.
AF BRITTA MØRK JOHANSEN

AT påbyder firma
at oprette AMO
”Virksomheden påbydes at sikre, at der er arbejdsmiljø
repræsentant på byggepladsen, hvor der er beskæftiget
mere end 5 mand i 14 dage”.
Sådan lød det strakspåbud, som Ar
bejdstilsynet for nylig gav et tømrerfir
ma. Firmaet havde haft folk på plad
sen i flere måneder, men oplyste, at det
var firmaets byggeleder, der repræsen
terede firmaet i arbejdsmiljøsammen
hænge.

Men den går altså ikke. Firmaet blev
pålagt straks at oprette en arbejdsmil
jøorganisation (AMO) på det midler
tidige arbejdssted ”bestående af ledelse
og arbejdsmiljørepræsentant, valgt af de
ansatte på det midlertidige, skiftende arbejdssted”.
AF FLEMMING HANSEN

En byggeplads er dynamisk,
og det ved AT jo også godt
Under Hjelmene nr. 2/2017
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Det gode
uanmeldte besøg
Det uanmeldte tilsyn behøver ikke at være en dårlig
oplevelse – tværtimod. På en byggeplads i Næstved
kunne medarbejderne fra C.G. Jensen konstatere, at de
tilsynsførende fra Arbejdstilsynet var positive og
løsningsorienterede. Også selvom der var forskellige ting,
der skulle rettes op på.
lads. Alt i alt var der altså en række
udfordringer for arbejdsmiljøet i for
bindelse med hele entreprisen.

Arbejdsmiljøkoordinator Ann Charlotte
Adrian fra C.G.Jensen viser her, hvordan
udfordringen med niveauforskelle er løst.

I foråret 2017 begyndte C.G. Jensen
at renovere altanerne på to højhuse
i Næstved. Helt fra starten var det
meningen, at montagearbejdet med
altanerne skulle foregå fra det opstil
lede facadestillads, men det viste sig
hurtigt, at det også blev nødvendigt at
arbejde på altanerne. Samtidig skulle
den nederste del af stilladset fungere
som afskærmning for eventuelt ned
faldende betonstykker.
– Oprindeligt var det også menin
gen, at sikkerhedshegnet skulle sidde
på stilladset, fortæller projektleder og
arbejdsmiljøkoordinator, Ann Char
lotte Adrian og uddyber problematik
ken.
– Men det er jo et standardstillads
på 3 meter, og så meddelte rådgiveren,
at det kun måtte fastgøres på 5 meter.
Derefter sagde stilladsentreprenøren,
at man ikke kan bygge et 10-etagers
stillads uden at gøre det ordentligt
fast. Derfor endte det med et kompro
mis, hvor der så ikke måtte monteres
net eller hegn direkte på stilladset på
grund af vægt og bæreevne.
Men samtidig med at der skul
le tages højde for sikkerhedshegn og
vægt, skulle der også arbejdes med
niveauforskelle mellem altaner og stil

Tilsynene
Den lokale AT-mand, Mikkel Skov
Wegner, kommer i maj måned på uan
meldt tilsyn på byggepladsen, og ef
ter en rundvisning har han forskellige
ting, som han gerne vil have lavet om.
– Blandt andet havde vi en trappe
stige stående på stilladset, og det sagde
han, at vi ikke måtte. Ikke engang selv
om vi kunne gøre den fast, fortæller
Ann Charlotte Adrian. Stigen var pla
ceret på stilladset for at skaffe adgang
mellem stillads og altaner.
Snakken med AT-manden drejer sig
primært om stillads og adgangsveje
på byggepladsen. Men selvom der er
nogle helt klare udfordringer på byg
gepladsen, forbliver tonen mellem
parterne rigtig god og konstruktiv.
– Langt det meste af snakken hand
lede om, hvordan vi kom fra stillads og
ind på altandækkene, siger Christina
Kragelund, der er i praktik som byg
ningskonstruktør.
– Vi skulle jo både kunne komme
ind på de altaner, der ligger 60 centi
meter over stilladsdækket, men også
dem, hvor vi skal gå nedad for at kom
me ind på altanen. Og i begge tilfælde
var afstanden for stor, fortæller hun.
Sammen med Ann har Christina
blandt andet haft til opgave at sikre
arbejdsmiljøet på pladsen, og begge
er de ret begejstrede over den tilgang,
som AT har i forbindelse med det før
ste besøg.
– Efter at vi er gået rundt på plad
sen og har snakket om de forskelli
ge løsninger, rykker vi dialogen ind i
skurvognen. Gennem hele forløbet er
vores formand, Anders, også med. Og
han foreslår en lang række forskellige
løsninger, som vi også får feedback på
fra AT, fortæller Christina Kragelund.

Praktikant Christina Kragelund, Arbejdsmiljøleder Mette Bach Christensen og Arbejdsmiljøkoordinator Ann Charlotte Adrian diskuterer nye tiltag og arbejdsmiljøløsninger.

Ca. 1 måned efter kommer AT igen
på uanmeldt besøg, hvor der er en god
dialog om løsningerne.
Efterspillet med AT
Oplevelsen med Arbejdstilsynet har
påvirket medarbejderne i C.G. Jen
sen positivt i deres syn på AT. Og da
Christina ringer ind til AT for at give
feedback til Mikkel og kollegaen, får
hun at vide, at man også i Tilsynet har
brugt og indrapporteret C.G. Jensen
og byggepladsen i Næstved som en
god case og et rigtigt godt eksempel
på samarbejdet og dialog med bygge
virksomhederne.
Mette Bach Christensen, der er
arbejdsmiljø- og kvalitetsleder i C.G.
Jensen, er ikke et øjeblik i tvivl om, at
årsagen til den positive oplevelse un
der de to uanmeldte tilsyn i høj grad
skyldes den tilgang, som medarbejder
ne på pladsen i Næstved har haft over
for de to tilsynsførende.
– Vi har i firmaet haft en rigtig god
snak om, hvordan vi modtager AT på
vores pladser. Og det er helt sikkert,
at hvis vi er lukkede, afvisende eller
negative over for de tilsynsførende, så

bliver det en skidt oplevelse for beg
ge parter. Derfor er vi indstillet på at
byde de tilsynsførende velkommen,
give dem en god rundvisning på plad
sen, lytte til det, som de har at sige –
og i det hele taget medvirke til at få
løst de ting, som de nu peger på. Det
er jo også et øjebliksbillede, som man
får af pladsen, og man skal bare huske
på, at selvom man gør sit yderste for
at have alting i orden, så kan det sag
tens være, at man allerede dagen efter
har en situation eller et forhold, som
ikke er helt i orden. Sådan er det, men
derfor skal man jo ikke gå i panik. En
byggeplads er dynamisk, og det ved
AT jo også godt.
AF METTE BACH CHRISTENSEN OG
MORTEN BROE BICHEL

Arbejdstilsynets
rapport

Flere uanmeldte tilsyn
Frem til 30. april vil Arbejdstilsynet komme på flere uanmeldte besøg. Det
sker som led i en kampagne, som beskæftigelsesministeriet har sat gang i for
at nedbringe antallet af ulykker og for at forebygge nedslidning i branchen. I
forbindelse med kampagnen vil Arbejdstilsynet kigge på hele byggepladsen –
og altså ikke så meget på den enkelte virksomhed. Samtidig er det målet med
kampagnen, at AT skal være markant mere i dialog med virksomhederne om
planlægning af opgaverne, så man med en målrettet indsats
overfor firmaer, byggeledelse og bygherre kan forebygge ulykker og forbedre arbejdsmiljøet.
Du kan læse mere om kampagnen på Arbejdstilsynets hjemmeside – eller ved at scanne QR-koden.

Murerlivet anno 1950
Arbejdstid på stilladset,
fotograf Knud W. Pedersen.

I 50’erne knoklede murerne på byens
stilladser fra klokken syv om morge
nen til klokken fire om eftermiddagen
seks dage om ugen. Mørtel og sten
blev båret op på ryggen af murerar
bejdsmændene og murerne lagde op
til 2000 sten om dagen.
Der spistes frokost klokken ni –
halv elleve var det drikketid, klokken
halv et spiste man middag, og klokken
halv tre var det drikketid igen.
Drikketiderne forgik på stilladset,
murerlærlinge blev sendt efter øl i
byggepladsens ølskur, hvor der i øvrigt
blev afregnet hver torsdag, hvor det
var lønningsdag.
Var der noget at fejre, tog man en
’kitdag’, arbejdet blev standset til for
del for en fest på pladsen, men ’kitda
gen’ betalte svendene selv – akkorden
skulle ikke forringes, og dagen efter
gav man den en ekstra skalle.
Meget har ændret sig siden 50’erne.
Både murernes arbejdsmiljø og indta
get af øl ser helt anderledes ud i dag.
Murerne har i dag elektriske sten
vogne, lette stilladstraller og tvangs
blandere til mørtelfremstilling,
– Nå ja, og øl er forbudt på flertallet
af landets byggepladser anno 2017.
AF PIA ENEMÆRKE BECKER

KILDE: BYGGEPLADSER I 50’ERNE,
FORLAGET TEGL.

Drikketid på stilladset,
fotograf Knud W. Pedersen.

Nu kan man ‘synes godt om’ de gode
idéer hos HHM
Under Hjelmene nr. 2/2017
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Lige til at hapse
Dette billede taler vist sit
eget tydelige sprog. Virksom
heden Asp Produktudvikling
kalder selv tingesten for en
skilte-klods-tang, hvad det jo
bogstaveligt talt også er. Asp
har i mere end 20 år udviklet
hjælpemidler til bygge- og an
lægsbranchen, og hvis man vil
vide mere om de forskellige
hjælpemidler, som virksomhe
den står bag, kan man se det
på www.asp-produkt.dk eller
ved at scanne QR-koden.

Stativ til borehammer
Formål: At holde bo
rehammeren når der
arbejdes opad/lod
ret. Dermed slipper
man for at løfte på
borehammeren, og
det kan forhåbent
lig reducere arbej
det med armene
over hovedhøjde
til et absolut mi
nimum.

Sikkert løft af europaller
Nyt løftegrej med bøjler frem for stropper gør løftet mere sikkert.
Hos CRH Concrete A/S er det
slut med at bruge stropper til
at hejse europaller.
Tidligere
kunne
hejs
med stropper føre til, at
pallerammen løftede sig, og
bunden af pallen blev ødelagt.
Godset blev tabt til fare for
medarbejderne og ofte med
ødelagt materiel til følge.
Derfor har CRH Concrete
A/S udviklet et nyt løftegrej
til europaller – kaldet PF. PF
giver et sikkert og stabilt løft,
som øger sikkerheden på byg
gepladsen.
Enkel løsning på et tungt
problem
Safety Manager hos CRH
Concrete A/S Esben Nielsen
forklarer om PF:
– Jeg tror, at de fleste byg
gepladser har oplevet denne
situation, hvor en palle – løf
tet med stropper – ødelægger
bunden. Man løfter palleram
men, og materialerne falder
ud. Derfor har vi udviklet det
te løftegrej – PF.
– Det kan være meget be
sværligt at placere stropperne
under en palle. Der skal helst
være to mand til at holde
stropperne fra at skride ind

mod midten. Med PF kan én
person klare løftet, fordi det
er nemt og sikkert at placere
løftegrejet under pallen, og
bøjlerne sikrer korrekt afstand.
Det giver et mere sikkert løft,
da bunden bliver understøttet
som ved brug af gafler. Du kan
gøre det ene mand og skal ikke
slås med genstridige stropper,
fortæller Esben Nielsen.
Monteringen sker hurtigt
med de to fingre ind igennem
pallen, og systemet er let at
lære og let at bruge.
Her vises et par af de situ
ationer, der førte til udvikling
af PF.

viser, hvordan løftegrejet PF
skal placeres.

Og så er pallen sikkert på
vej op:

Nu kan man ‘synes godt om’ de gode idéer
hos HHM. Virksomheden har lanceret ny
app, der skal gøre det lettere at dele gode fif.

Du kan læse mere om løfte
grejet på crhconcrete.dk/pf –
eller ved at scanne QR-koden.
AF ESBEN NIELSEN

Esben Nielsen, Safety Mana
ger hos CRH Concrete A/S,

De gode idéer går
digitalt hos HHM

Det handler stadig om at
rose de lavpraktiske tiltag på
byggepladserne. At få tinge
ne til at fungere på en bygge
plads handler ikke nødven
digvis om raketvidenskab,
men små smarte fif, som den
enkelte håndværker selv har
udtænkt.
Nu er det nemt at dele.
Ved hjælp af indberetnings
knappen i HHM’s App kom
mer ideerne ud til alle kolle

ger, og helt i tråd med den
digitale ånd kan man ’synes
godt om’ og give sin kollega
et skulderklap for den gode
idé.
Du kan scanne QR-koden
og se en lille film om, hvor
dan det virker.

Vinterforanstaltninger
Vinteren er godt i gang, og i dette nummer af Under Hjelmene har vi atter sat fokus på vinterforanstaltninger. Det havde vi sidst i 2013, men da det stadig én gang om året bliver vinter,
har vi i redaktionen besluttet, at det vil være godt at lade temaet vende tilbage til emnet.
Du kan i øvrigt finde det gamle tema inde på hjemmesiden
www.under-hjelmene.dk.
Overordnet er der to typer af vinterforanstaltninger:
De regler, der skal beskytte materialer (i perioden fra
1. november til 31. marts) og så dem, som skal beskytte
mennesker og helbred (i perioden fra 1. oktober til 31. marts).

Detaljer om, hvad man skal gøre, og hvem som har
pligt og ansvar, finder du i BFA-vejledningen om
vinterforanstaltninger. Den kan du finde på BFA’s
hjemmeside eller ved at scanne QR-koden.
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Hvor skal der dækkes ind?

Opvarmning af byggepladsen
Vi har passeret 1. oktober, og byggepladsen skal varmes op. I Arbejdstilsynets
nyhedsbrev fra februar 2017 kan man læse, at bygninger skal varmes op til ca.
10°C, men det er ikke ligegyldigt, hvordan der varmes op.
Ved valg af varmekilde skal man være opmærksom på, at brændstofbaserede varmekilder, en såkaldt ”varmekanon”, ikke altid må bruges inde i bygninger.
Ved brug af fx diesel til opvarmning er der forskellige muligheder. Der er direkte og indirekte varmekilder. Direkte varmekilde i form af en ”varmekanon”,
hvor afgasning og varme sendes direkte ind i bygningen, må ikke anvendes,
da forbrændingen afgiver forskellige skadelige stoffer (NOx, CO, PAH etc.). Men
indirekte varmekilder med en varmeveksler som adskiller varme og afgasning,
så afgasning kan udledes via en skosten til det fri, må gerne anvendes.
Opvarmning med kaliferer, hvor varm luft skabes ved, at den blæses igennem
varmeveksleren, med tilført varmt vand fra centralvarmeanlægget, er ofte
brugt. Denne opvarmningsmåde må også gerne anvendes. El-varmeblæser er
også en mulighed, men belaster ofte byggestrømmen.

Pas på støv!
Når varmen fordeles med en ventilator, spredes der støv samtidig med opvarmningen.
Langt de fleste kaliferer har ikke støvfilter, så
der skal være ekstra fokus på støv.
El-Björns har et system med et støvfilter, som
luften sendes igennem før den opvarmes og
en fordeler, der gør det muligt at sprede luften
mere jævnt i et rum.
AF JESPER NIELSEN

El-Björns med støvfilter

Krav om inddækning

Mulig løsning

I råhuse ved arbejde i mere end 3
dage

Lukning af facadeåbninger med
selvlukkende døre, interimsvinduer,
plast og lignende

På stilladser og andre åbne konstruktioner ved arbejde i mere end
6 dage

Plast eller net på stilladser, søjleplatforme m.v. Teltoverdækninger ved
broarbejde o.lign.

Ved udendørs arbejdssteder, hvor
der udføres arbejde i længere tid
(bukke- og skærearbejde mv.)

Etablering af arbejdsstederne i containere eller under teltoverdækning

Undtagelser fra krav om
inddækning

Eksempel

Hvor det ikke kan lade sig gøre

Konstruktionen kan ikke holde til
den ekstra belastning. Her skal der i
stedet udleveres passende arbejdstøj

Hvor det er urimeligt

Åbningerne er for store, fx haller,
stalde o.lign.

Ved tagarbejde

Bestemmelsen gælder ikke for
tagarbejde, men del- eller totaloverdækning også af tage kan anbefales

Vejrpåvirkningen er ikke sundhedsskadelig

Temperaturen i råhuse er ca. 10ºC, og
der er ikke sundhedsskadelig træk

Vær opmærksom på
Færdsels- og adgangsveje
Skal være udført med forsvarligt underlag, og det skal være aftalt, hvem
der rydder sne, salter og gruser
El og belysning
På adgangs- og transportveje skal der være mindst 25 lux.
Arbejdsbelysningen skal være mindst 50 lux.
Belysningen må ikke give generende blænding, skygger, reflekser.
Kabler og ledninger til faste installationer skal være ophængte eller
nedgravede.
Udgravninger og byggegruber
Nedbør og vand i øvrigt, som står i udgravninger, skal fjernes straks

Bygherrens ansvar for vinterforanstaltninger
Ansvaret for arbejdsmiljøet er meget klart fordelt, så bygherren har ansvaret
for afgrænsning og koordinering af arbejdsmiljøindsatsen i fællesområderne,
mens den enkelte entreprenør har ansvaret for sit eget arbejdsområde.
Opgaven med at iværksætte og vedligeholde, samt føre effektivt tilsyn
med vinterforanstaltningerne kan overdrages til en eller flere entreprenører,
hvis ikke bygherren selv har kapaciteten til at stå for dette. Bygherren kan dog
ikke overdrage ansvaret.
Det kræver en aftale mellem bygherre og entreprenører om, hvem der
tager sig af de forskellige vinterforanstaltninger i fællesområdet. Fx at en
bestemt entreprenør står for snerydning og grusning.
Eksempler på fællesområder:
• Færdsels- og adgangsveje
• Materialepladser
• Affaldspladser
• Arbejdsplatforme.
• Gangbroer

• Stilladser
• Skurby
• Konkrete arbejdsområder, hvor
flere virksomheder samtidig skal
udføre arbejde.

Entreprenørens/arbejdsgiverens ansvar og pligter
Arbejdsgiveren skal bl.a. sikre at:
- temperaturen ved indvendigt apteringsarbejde er tilpasset det konkrete
arbejde. Er egne stilladser dimensioneret og udformet, så de kan inddækkes?
• I hvilket omfang kan og skal der etableres stationære arbejdssteder, der
skal beskyttes mod påvirkninger fra vejrliget?
• I hvilket omfang der skal udleveres og anvendes arbejdstøj, der beskytter mod sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrliget.
• I hvilket omfang etablering og vedligeholdelse af årstidsbestemte
byggepladsforanstaltninger kan modvirke negative påvirkninger fra
vejrliget og dermed give færre vejrligsbestemte sygefraværsdage og
spilddage.
Den eller de entreprenører, der har opgaven med foranstaltninger i fællesområderne, som fx snerydning og vedligeholdelse af adgangsveje, som er
aftalt med bygherren, har pligt til at udføre dette arbejde og føre tilsyn med,
at det udføres.

PSS for vinterbyggeri
I planen for sikkerhed og sundhed skal bygherren beskrive, hvor på pladsen
der kan etableres stationære arbejdssteder, som skal være beskyttet mod
vejrliget. Det kan være:
• Skæring
• Jernbinding
• Gevindskæring
• Forberedelse af byggekomponenter
• Centrale værkstedsområder.
PSS skal også beskrive, hvordan der kan blive plads til den nødvendige beskyttelse mod vintervejret.
Det kan være nødvendigt at beskrive særlige vejrmæssige forhold i PSS, fx ved:
• Forventning om frost
• Glat underlag
• Kraftig vind.
Planen bør også beskrive, hvordan og hvornår man sikrer forsvarlig færdsel på
adgangsvejene, fx ved krav til:
• Underlag
• Snerydning
• Grusning.
Planen skal endvidere indeholde en beskrivelse af, hvem som varetager følgende opgaver:
• Snerydning, grusning og saltning i fællesområderne,
• Vinterinddækning,
• Opvarmning af bygningen,
• Orienteringsbelysningen m.m.

Vinterforanstaltninger
på pladsen
12 gode tips
Langt det meste af din faglighed kan du
naturligvis bruge – uanset hvordan vejret end
måtte være. Men før du står med blåfrossen
næse eller fødderne i pladder til anklerne,
så læs disse 12 tips til, hvad I på pladsen skal
være opmærksomme på:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Det skal fremgå af PSS, hvem der skal sørge for at udføre
arbejdet med vinterforanstaltninger, hvis der ikke gør det,
så spørg din mester.
I firmaet kan man udpege en særlig person, som møder
før på pladsen og sikrer fx snerydning.
Sørg for, at materialer (urea/salt, grus) og værktøj (sneskraber, kost eller evt. fejemaskine) er på pladsen, og at
det er markeret, at det er til vinterforanstaltninger.
Få bundet kabler og ledninger op, så de ikke ligger på
jorden, og sørg for adgang til strømtavler, oplagspladser
og materiale/værkstedscontainere.
Bræddeplader løftes op på strøer, og monteres med fx
skridsikkert net.
Tænk over, hvor I lægger materialer, og få det hævet over
terrænet, og dæk af med plastik mod regn og sne.
Sørg for bæredygtige adgangsveje, der er drænet, så
smeltevand kan komme væk.
Fjern pladder og vand og læg tørt stabil på veje og oplagspladser.
Stilladserne skal inddækkes, så I ikke bliver udsat for regn,
sne og hagl, det gælder også midlertidige arbejdspladser
Sørg for en ordentlig arbejdspladsbelysning ved arbejdsstedet og lige så vigtigt.
Sørg for orienteringslyset på adgangsveje, i kældergange,
langs eller nede i udgravninger er i orden, dvs. at man kan
færdes sikkert.
Temperatur på ca. 10°C skal opnås, fx ved afdækning af
huller med vintermåtter eller armeret plast med øjer i
toppen og en lægte i bunden.

Fuld vinterinddækning
Det danske firma Sitecover har udviklet en total
inddækning, der kan overdække en hel byggeplads
med et frit spænd på 86 x 86 meter. Længere
spænd kræver understøtning. Hvert modul er 14
meter. Sitecover kan forsynes med et antal travers
kraner med samme løfteevne som en tårnkran og
en frihøjde på 25 meter under krogen.

Dermed kan man arbejde alle vinterdage, hvis
der samtidig varmes op. Nedbør undgås helt. Yder
siderne er lavet af en særlig dug, og materialer til
pladsen leveres gennem en rulleport.
Sitecover løser dermed mange problemer sam
tidig: Vinterforanstaltninger efter Byggestyrelsens
regler, beskyttelse af de ansatte efter arbejdsmil

jølovens regler, man undgår byggeskader pga. ned
bør eller frost, og det kan beskytte mod tyveri.
Sitecover kan opstilles på 1-3 dage afhængig af
størrelsen.
AF FLEMMING HANSEN

Sikkerhed ved arbejde på folietage om vinteren
Folietage bliver som skøjtebaner, når det er koldt og vådt.

Folietage bliver særdeles glatte, når overfladen er
kold og fugtig. Ved færdsel på folien med sne under
skoene forværres dette yderligere.
Tagdækkere fra Icopal har arbejdet på et tag op
bygget med betondæk med pålagt dampspærre af
tagpap, hvorpå der er udlagt isolering og afsluttet
med folie.
Ved sikkerhedsmøder på byggepladsen har der
været drøftet, hvad der kan gøres for at hindre at
både tagdækkere og materialer skøjter rundt på fo
lien.

Følgende indledende tiltag er igangsat:
• Sne ryddes i videst muligt omfang væk fra folien
med kost
• Svaber anvendes til fjernelse af vand og fugt
• Materialer placeres så tæt på udlægningsstedet
som muligt for at minimere færdsel
• Arbejde med svejsning af folie foregår knælig
gende
• Støvlekost anvendes til at fjerne sne fra skosåler.
Disse tiltag har dog ikke kunnet eliminere faren
fuldstændig. Derfor er alle gentagne gange opfor
dret til forsigtig færdsel, og skilte med ”Glat – Pas
på” er opsat.

Gulvtæpper udlagt på folien som færdselsvej er
blevet forsøgt anvendt. Man har både forsøgt med
gummisiden og stofsiden ned mod folien. Begge
dele har været uden virkning. Gulvtæppet skrider
blot på folien.
Tre typer salt (vejsalt, urea og magnesiumchlo
rid) er forsøgt anvendt, men eliminerer ikke pro
blemet.
På nogle af tagarealerne har man været i dialog
med bygherren og rådgiverne om konvertering til
tagpap som afsluttende lag, sådan at de tage, der
skal afsluttes om vinteren, ikke er så glatte.
AF CARSTEN BISGAARD

Sørg for at have handsker på
og smid dem ud efter brug
Under Hjelmene nr. 2/2017
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Fugning med skum
fra lukket beholder
typer tilsætningsstoffer, som indebæ
rer en række sundhedsmæssige risici.
Epoxyprodukter kan give eksem og
allergi, mens isocyanat primært giver
astma og andre luftvejslidelser. Derud
over kan begge dele påvirke evnen til
at få børn.

I byggeriet bruges skum til
fx at tætne rørgennemføringer eller holde
vinduer under montage.
Men hvad sker der med
skummet med tiden,
under en eventuel brand,
eller hvis skum kommer i
kontakt med huden?
Om skummet
Skummet er sjældent modstands
dygtigt overfor ild. Hvis det brænder,
kan hullet virke som en luftkanal og
dermed nære ilden. Derudover kan
noget skum være fugtsugende, hvilket
kan medføre, at en utæthed i udven
dig fuge kan føre til vand i skummet
med risiko for skimmelsvamp. Der har
tidligere været sager med understryg
ning af tagsten med skum, hvor det
har været årsag til at taglægter/spær er
blevet angrebet af svamp på grund af
fugt-indtrængen. Heldigvis er den pro
blematik i det store hele fortid.
Skummet kan også indeholde ke
mikalier som isocyanater, PU og flere

Hvad kan du gøre?
Heldigvis er der en del, der kan gøres:
• Anvend et skumprodukt, som in
deholder mindre farlige kemikalier.
Dette kaldes substitution. Den let
teste måde at gøre det på er, at sam
menligne forskellige produkter og
vælge det produkt med det lavest
mulige kodenummer (MAL-kode).
• Uanset om det er tallet før eller efter
bindestregen, så vælg det produkt,
hvor tallet er så LAVT som muligt.
Desværre har ikke alle produkter
påskrevet MAL-kode, så brug sik
kerhedsdatabladet, som I under alle
omstændigheder skal have med, når
I køber produktet.
• Sørg også for den lovpligtige ar
bejdspladsbrugsanvisning,
der
blandt andet bør overveje risikoen
for hudkontakt, indånding af dam
pe eller udkradsning af uhærdet
fuge. Den skal beskrive de rette
værnemidler, hvor I kan finde dem,
og hvor der er nødhjælpsudstyr.

– Sørg for at have handsker på og smid
dem ud efter brug.
AF SØREN EGGERT BECK
OG EVALD ZACHO

Faktaboks:
Når der arbejdes med produkter, som indeholder epoxy og isocyanater fra
en lukket emballage, kræver loven, at man har gennemgået en
særlig uddannelse af 1 dags varighed.
Se mere om arbejde med fugning med skum i BAR-vejled
ningen. Du kan finde den ved at scanne denne QR-kode.

Faldsikring:
Husk at placere kontrolmærket rigtigt
Når man arbejder med faldsikring, skal udstyret kontrolleres inden hver ibrugtag
ning. Udstyret skal mindst hver 12. måned kontrolleres af en kompetent person
og forsynes med datoen for næste kontrol.
Desværre placeres kontrolmærkatet ofte det forkerte sted, nemlig i anker
punktet. Det skal sidde et andet sted, så der ikke er risiko for, at man ved en fejl
får koblet sin faldsikring i den forkerte (den tynde) wire.

Nye regler for førercertifikater
Der er vedtaget nye regler på området.
Formålet er at forenkle reglerne.
Ti eksisterende uddannelser til kra
ner, gaffeltruck, teleskoplæssere m.m.
bliver ved årsskiftet reduceret til syv.
Fra 1. januar vil der fx kun være fire
lovpligtige kranføreruddannelser:
• Kranbasis – der omfatter alle typer
af kraner over 8 tons-meter
• Mobile kraner over 8 tons-meter
(en overbygning til ”Kranbasis”)
• Mobile kraner over 30 tons-meter
(overbygning til ”Mobile kraner
over 8 tons-meter”)
• Tårnkraner og fast opstillede kraner
over 8 tons-meter (en overbygning
til ”Kranbasis”).
Fremover kræves der kun kran
førercertifikat, når kranen er over 8
tons-meter – uanset type.

Der bliver kun én uddannelse til
teleskoplæssere, som svarer til det
nuværende A-certifikat. Det er ble
vet besluttet, at mandskabskurv
IKKE længere skal være undtaget.
De eneste redskaber, der er undtaget
fra certifikatkrav, er halmspyd og på
monteret skovl. Certifikat B udgår.
Har man erhvervet et gaffeltruck
B-certifikat, der er udstedt efter de
gamle regler, må man føre teleskop
læsser i en overgangsperiode indtil den
31. december 2018.
Gaffeltruck- og gaffelstabler-ud
dannelsen bevares uændret.
Certifikater, der er udstedt efter de
gamle regler, vil forsat være gældende,
på nær det nævnte med teleskoplæs
ser.
AF IB NIELSEN
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FAKTA: 17,4 % af alle anerkendt
e
erhvervssygdomme i 3F’s byggegru
ppe
er høreskader (2005-2015).
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150

”Jeg hører fint, og jeg har jo været i faget i 25 år!”
Netop den sætning er én, man før i tiden har kunnet høre på samt
lige byggepladser hos Christiansen og Essenbæk A/S (C&E). I dag
lyder mantraet ”husk dit høreværn!”, og der er stor fokus på at passe
på sin hørelse. Hvad har gjort forskellen?
– Vi har lavet støjmålinger på
vores forskellige arbejdspro
cesser. På den måde har vi fået
sat konkrete tal på vores folks
arbejdsplads, og det gør det
nemt at forholde sig til, for
tæller Niels-Bille Hansen, som
er leder for Bore- og skæreaf
delingen og en del af Arbejds
miljøgruppen hos C&E.
– Vi målte ekstremt høje
støjniveauer, samtidig med
at vi kunne konstatere, at der
blev sjusket med brugen af hø
reværn, fortæller Ole Juhl fra
firmaet SoundEar, som foretog
målingerne for C&E. Og det vil
have fremtidige konsekvenser.

– Det støjniveau vi oplever
i dag, og i mange timer om da
gen, vil statistisk set medføre
at hver 3. medarbejder pådra
ger sig en høreskade inden for
10 år, hvis de ikke bruger hø
reværn, konkluderer han.
Han suppleres af sin kollega
Martin Lærke.
– I forhold til de ”lovlige”
85dB(A) i gennemsnit over
en hel arbejdsdag, så viste de
målinger vi foretog, at det blev
overskredet med flere tusinde
procent. Eller sagt på en an
den måde: uden høreværn
skulle medarbejderne stoppe

Her får Peter Holgersen ”Holger” målt ørepropdæmpning. 3M foretog
målingerne.

”Man vænnede sig til støjen
… og til at høre dårligere”
– Jeg har fået store høreskader
på begge ører, fortæller murer
Kim Kristensen, på det der
kaldes ”C&E dag” (hos Christiansen og Essenbæk). Kim er
inviteret ud til C&E for at fortælle alle C&E’s timelønnede
sin historie.
– Da jeg startede i murerfa
get for mange år siden, var hø
reværn ikke noget, man bare
fik. Man vænnede sig til støjen
og til løbende at høre dårligere

og dårligere. Om eftermidda
gen når jeg satte mig ind i bi
len for at køre hjem, kunne jeg
godt undre mig over, hvorfor
musikken var så lav i forhold
til om morgenen, det har så se
nere forklaret konsekvenserne
af høreskaderne, fortæller han.
– Det var min kone, der fik
mig til ørelæge, fortæller Kim.
– Vi havde været ude for at
se på et hus, og jeg synes, det
lå dejligt fredeligt. Da vi kom

arbejdet efter maksimalt 2 mi
nutter, da den tilladte støjdo
sis så er nået.
Målingerne fik C&E til at
iværksætte en række konkrete
initiativer.
– Vi har lavet forskellige
tiltag, fx har vi visualiseret
de støjskader, det kan afsted
komme. Ligesom vi har vist
målingerne af, hvor meget de
høreværn, vi bruger, rent fak
tisk dækker, siger Niels-Bille
Hansen og fortæller om et
eksperiment blandt de ansatte.
– Vi fik en gruppe af vores
folk til at tage almindelige
hørepropper i, og så målte vi,
hvor meget de dæmpede stø
jen. Det viste sig, at de dæm
pede noget mindre end folk
troede, siger Niels-Bille Han
sen. Konklusionen blev, at det
var svært at opnå øreproppens
”lovede værdi” (SNR værdi).
Første prioritet er, at vi
planlægger arbejdet, så vi har
så lidt støj som muligt. Har
man mulighed for at bruge
de støjsvage værktøjer/klinger
eller støjdæmpe rummet? Kan
man adskille meget larmende
processer fra mange andre en
treprenører på pladsen, er det
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Hugger i beton, Hilti,
Gennemsnit 109 dB
Max 140,6 dB

Diamantskæring,
Gennemsnit 116 dB
Max peaks på
141 dB

50
Skærer med vinkelsliber,
Gennemsnit 95 dB
Max 115 dB

Gravemaskine hugger i
asfalt med mejselhammer.
Støj 10 meter fra maskinen var 88-94 dB

0

dB(A)

Støjbarometer med meget høje værdier målt i arbejdsprocesser hos
C&E. Så høreværn i klasse III er en god idé, hvis man vil undgå
høreskader.

god planlægning, siger Christi
na Trebbien, Arbejdsmiljø
leder hos C&E.

AF CHRISTINA TREBBIEN

hjem, spørger min kone mig,
om jeg virkelig mente at hu
set lå fredeligt med al den tra
fikstøj der var, fortæller han
med et smil.
”Vinduerne er allerede
lukkede”
Efter Kim fik høreapparatet,
var der lidt sjove episoder, som
man kan grine af nu, fortæller
han. Blandt andet på en bil
tur iført det nye høreapparat,
hvor Kim forgæves prøvede at
lukke bilvinduerne, fordi han
syntes, der var meget bilstøj.
Kims kone grinede og konsta

Kim Kristensen fortæller på den årlige ”C&E dag” for timelønnede hos
Christiansen og Essenbæk om, hvordan han fik pådraget sig høreskader som murer.

terede: ”Vinduerne er allerede
lukkede, skat…”
Kim fortæller, at det selv
følgelig er rart at kunne følge
med i snakken i skurvognen

igen. Men generelt er det ikke
sjovt at være afhængig af et
høreapparat.
AF CHRISTINA TREBBIEN

Et godt arbejdsmiljø kan betyde øget
produktivitet og en bedre bundlinje
Under Hjelmene nr. 2/2017
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Spot på samarbejdet om arbejdsmiljø
Som optakt til arbejdsmiljøkampagnen ”Sæt spot på samarbejdet om arbejdsmiljø i byg
ge og anlæg” har Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø Bygge og Anlæg
(BFA-BA) samlet en række gode erfaringer sammen fra fire virksomheder i branchen.
En del virksomheder i bygge- og an
lægsbranchen har fået øjnene op for,
at der er mange fordele ved at samar
bejde om arbejdsmiljø og at sætte sik
kerhed og arbejdsmiljø højt på dags
ordenen. Ved at samarbejde når der
fx skal planlægges nye arbejdsopgaver,
anvendes nye materialer, eller der er
et problem, der skal løses, får man fle
re vinkler på tingene og dermed ofte
bedre og mere brugbare løsninger.
Og et godt arbejdsmiljø kan betyde
øget produktivitet og en
bedre bundlinje. Fx
kan der være penge
at spare ved at ind
drage arbejdsmiljø
i planlægningen af
arbejdet, så man
fx ikke midt i ar
bejdet skal bruge
tid på at køre til
bage på værkstedet
for at hente et teknisk
hjælpemiddel. Eller

har udgifter på sygedage, fordi der
blev løftet for tungt i stedet for at an
vende et teknisk hjælpemiddel.
Virksomheder med gode erfaringer
Fire virksomheder i branchen har alle
gode erfaringer med at samarbejde, og
både ledelse og medarbejdere kan for
tælle om fine resultater. På Kemp &
Lauritzen A/S har en målrettet arbejds
miljøindsats betydet, at antallet af ulyk
ker er halveret på et år. I FA Stillads har
indsatsen resulteret i, at man har valgt
at skifte stilladsudstyret ud med noget,
der er lettere. Hos Tømrermester Mads
Stadsgaard vurderer man, at det store
fokus på sikkerhed på virksomheden
ikke koster på bundlinjen, da det ofte
er mere effektivt at bruge tekniske
hjælpemidler, ligesom det mindsker sy
gefravær pga. fx ondt i ryggen. Og på
NCC er manuelle løft og tranport af de
ca. 30 kg tunge skiltefødder erstattet af
en motoriseret vogn, ligesom trafiksik
kerheden er forbedret.

Nye og reviderede vejledninger
Der er kommet to nye vejledninger fra Branchefælles
skab for Arbejdsmiljø i Byggeri og Anlæg (BFA-BA), og
desuden er der ændringer i en række vejledninger
Her har du en oversigt:
Nye Vejledninger:

Pligt til samarbejde
Virksomheder med ansatte har pligt
til at samarbejde om arbejdsmiljø. Det
gælder både store og små virksomhe
der. I virksomheder med 10 eller flere
ansatte og på byggepladser, der va
rer i mere end 14 dage, og hvor der
er mindst 5 ansatte skal der oprettes
en arbejdsmiljøorganisation, hvor der
skal være repræsentanter for både le
delse og ansatte.
Det er vigtigt, at man arbejder med
problemstillinger, som er helt centra
le for at sikre et godt arbejdsmiljø. Fx
forebyggelse af nedslidning eller ar
bejdsulykker. Ved nye arbejdsopgaver
eller nye arbejdsgange kan samarbejde
mellem ledelse og medarbejdere være
med til at sikre, at arbejdsmiljøet er i
orden.
AF CHARLOTTE MARTIN

Læs mere om
samarbejde om
arbejdsmiljø
Læs mere på spot-paa-arbejdsmiljoet.dk om:
• Hvordan virksomhederne har
opnået gode resultater ved at
samarbejde.
• Gode råd til hvordan man kan
samarbejde.
• Reglerne for samarbejde om
arbejdsmiljø i virksomheder og
på byggepladser
• Den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
”Sæt spot på samarbejdet om
arbejdsmiljø i bygge og anlæg” er
et led i en større kampagne, som
gennemføres af arbejdsmarkedets
parter, og som skal motivere flere
virksomheder til at overholde reglerne om samarbejde om arbejdsmiljø på virksomhederne. Du kan
læse mere om denne kampagne
på amoinfo.dk og ved at scanne
denne QR-kode.

Reviderede vejledninger:
Vinterforanstaltninger

Udstøbningsarbejde

Armeringsarbejde

Armeringsarbejde indebærer særligt
risiko for ulykker og nedslidning.
Den nye vejledning indeholder en
række løsningsforslag på nogle af de
udfordringer, som armeringsarbejdet
giver.
Vejledningen er fra august 2017, 16
sider.

Arbejdet med udstøbning af beton
inde
bærer risiko for ulykker, belast
ninger af tunge løft og uhensigtsmæs
sige arbejdsstillinger, belastninger af
støj og vibrationer samt gener fra støv
og sprøjtetåger.
Vejledningen indeholder løsnings
forslag til, hvordan man kan løse disse
problemstillinger.
Vejledningen er fra august 2017, 16
sider.

Vinterforanstaltninger beskriver de
foranstaltninger, som i særlig grad har
betydning for, at vinterbyggeri kan
gennemføres sikkerheds- og sundheds
mæssigt forsvarligt – samt hvem, der
har ansvaret for, at de enkelte foran
staltninger er gennemført og virker ef
ter hensigten.
Vejledningen indeholder også et af
snit om opvarmning af bygninger og
varmt arbejdstøj.
Vejledningen er nu revideret og op
dateret. De væsentligste ændringer i
forhold til den tidligere vejledning fra
2016, er præciseringer vedr. arbejds
temperaturer og opstartsmøder.

Håndtering af vinduer og glasfacader
Håndtering af døre
Håndtering af gipsplader
Systemforskalling

… jeg har fået en super god
modtagelse af de andre
Under Hjelmene nr. 2/2017
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Modtagekultur og oplæring
Petri & Haugsted AS har både brolæg
ger- og anlægsstruktør-lærlinge.
Modtagelsen af lærlinge kan være
forskellig, alt efter hvor de havner
henne. Afhængig af om det er en byg
geplads, eller om de kun kører to sam
men i et sjak.
Vi har snakket med Frederik Sloth
på 23 år, som fortæller, hvordan han
blev modtaget, da han startede i An
lægsafdelingen.
– De første to år af min læretid var
jeg i et lille firma, så det var noget an
det at starte her, men jeg har fået en
super god modtagelse af de andre. Jeg
blev modtaget af den ansvarlige for
lærlingene, hvor de første instruktio
ner blev gennemgået. Derudover del
tog jeg i et arbejdsmiljøkursus, hvor
der blev fortalt, hvordan man arbejder
med arbejdsmiljø og sikkerhed, så vi

undgår arbejdsskader og nedslidning.
– Jeg startede på en plads med tre
andre, hvor jeg har været hele møllen
igennem med opbygning af bund, læg
ning af fliser, sætning af chaussesten,
brosten osv., brug af maskiner, redska
ber, og værnemidler, fortæller Frederik.
– Forholdene er gode, og vi funge
rer rigtig godt sammen. Mine kolleger
sørger for at passe på mig, og i en god
tone minder de mig om, hvis jeg lige
skulle have glemt noget.
Da vi talte med Frederik, var han
ved at klargøre til fliser på et fortov ved
Folehaven, hvor der er meget trafik, og
stor opmærksomhed på omgivelserne.
I byen er der fodgængere, cyklister og
biler i et stort virvar, så vigtigt med
synlighedstøjet og fokus på, hvor man
arbejder.

at komme rigtigt galt afsted. Det er
en hel naturlig del af hans hverdag at
foretage risikovurderinger, inden han
udfører et job.

Over 20 gange er stuntmanden
Dennis blevet taget godt imod på
Aarsleffs byggepladser.

AF LINDA HANSEN

Brolæggerlæring Frederik Sloth

Stuntmand på
byggeplads
Aarsleff A/S tog alternative metoder i brug, da der skul
le sættes fokus på adgangsveje/snuble- og faldulykker.
De ville gerne lave en kampagne, som var anderledes,
og som kollegaerne bagefter kunne huske. Det var også
et mål at skabe en god dialog på stedet, og at det var en
”øjenåbner” – ikke en løftet pegefinger.
Stuntmand på pladsen
Ved opstart på pladsen/projektet
gik Arbejdsmiljøsupervisor Stina og
stuntmanden Dennis en runde på byg
gepladsen. De fandt faldfælder, som fx
ledninger fra kabeltromler, vandslan
ger osv., så alle de fald, Dennis skulle
udføre, var nøje planlagt.
Eventen begyndte med en intro
duktion til, hvorfor Aarsleff A/S har
valgt at sætte fokus på adgangsveje/
snuble- og faldulykker, og hvordan
man skal have fokus på risici i hele
byggeprocessen.
Derefter gik hele sjakket ud på
pladsen og lavede balanceøvelser, som
gav en fornemmelse af, hvor vigtigt
det er at have fokus på sin krop i det
daglige arbejde. Ved balanceøvelsen
(fx stå på et ben med lukkede øjne)

fandt mange medarbejdere ud af, at
deres balance ikke var optimal.
Så gik alle en tur rundt på bygge
pladsen, hvor Dennis faldt over de
aftalte ”faldfælder”, som efterfølgende
blev makeret med lyserød spray. Mar
keringerne gjorde, at medarbejderne
selv fik øjnene op for alle faldfælder,
der kan være byggepladsen, og der gik
lidt konkurrence i at finde alle steder
ne.
Alle projekter/byggesager fik mu
lighed for at få besøg af kampagnen.
Afrunding på pladsen
Dennis fortalte bl.a. om alle de sikker
hedsmæssige udfordringer, der er i for
bindelse med hans arbejde og hverdag,
og hvor meget tid han bruger på plan
lægning før et job, så han ikke risikerer

Ups! Vandledningen var i vejen

Endnu en faldfælde

AF LINDA HANSEN

Et nyt kapitel i føljetonen er nu indledt
med en arbejdsmiljøpris!
Under Hjelmene nr. 2/2017
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Væltesikring
af gasflasker
Under hjelmene har i de sidste par numre bragt artikler
om løsninger til væltesikring af gasflasker. Artiklerne har
medført en del diskussion, men også idérigdom blandt
håndværkere. Et nyt kapitel i føljetonen er nu indledt
med en arbejdsmiljøpris!
Tagdækkerne fra Icopal Entre
prise Vest blev i maj måned
præmieret med diplom, skul
derklap og anerkendelse som
månedens vinder ”For en sær
lig handling, der har medført
en konkret forbedring af arbej
det og arbejdsmiljøet under
opførelse af DNV-Gødstrup”.
Tagdækker Finn Sørensen
fra Icopal har fået udarbejdet
en trefod, som kan fastgøres
til gasflasken. Dermed står
gasflasken solidt på taget.
Finn Sørensens kolleger har
gode erfaringer med brug af
trefoden til gasflaskerne.
AF CARSTEN BISGAARD

Tagdækker Finn Sørensen. Finn er fyldt 70 år.
Han har været 41 år hos Icopal i Århus.

Inspiration: Hazard Hunt
I anledning af World Day for Safety and Health at Work afholdt firmaet
Bonava en ”Hazard Hunt”, hvor der blev sat røde balloner på alle arbejdsmiljø
mæssigt problematiske observationer på en del af deres pladser.

Instruktion:

Undgå at få røg i næsen og stå
samtidig godt! Scan QR-koden –
og se hvordan.

Skæring af polystyrenplader
med glødetråd
Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAMBUS) fik for nylig en henvendelse fra
et gulvlæggerfirma om råd og vejled
ning i forbindelse med, at de skulle ud
lægge polystyrenplader til isolering på
et større byggeri, og hvor tilpasning og
skæring af disse plader skulle foregå i
lukkede rum.
Problemet er, at der udvikles en del
røg og gasser ved skæring med gløde
tråd i disse materialer, og der er ikke
indbygget udsugning i skæreværktøjet.
I dagligt brug er det ikke det store pro
blem, da det meste skærearbejde fore
går udendørs, men i dette tilfælde med
lukkede rum og stillestående luft er der
problemer med at få fjernet den røg,
der opstår ved skæring i pladerne.
Vi kontaktede Arbejdsmiljøhuset,
som er særligt gode til kemiske vurde
ringer, og bad dem om at vurdere sund
hedsfaren ved skæring i disse materi
aler med glødetråd. Og de har meldt
følgende tilbage:
Ved skæring i polystyrenplader med
glødetråd, hvor materialet smeltes,
dannes der røg/gas som indeholder
partikler og dampe som ikke er sunde
(CO og styren).
Beskyt dit åndedræt
Mængden af farlige dampe afhænger
af, hvor meget polystyren der smeltes

og ventilationsforholdene ved arbejds
processen. Om man på nogen måde er
i nærheden af grænseværdierne vides
ikke, men Arbejdstilsynets udmelding
er, at dampe og røg så vidt muligt skal
fjernes ved kilden (særligt ved inden
dørs arbejde), og ellers skal der anven
des egnet åndedrætsværn.
Det kan man opfylde ved at etable
re processsug, der leder røg/gas ud til
det fri (der må ikke recirkuleres). Af
kastet fra processuget skal selvfølgelig
placeres, så det ikke er i nærheden af
evt. ventilationsanlægs luftindtag eller
håndværkere der arbejder udendørs.
Processuget skal effektivt opfan
ge røgen, og et lavtrykssug, som man
anvender ved svejsearbejde vil være
egnet. Er processuget ikke effektivt
(opfanger ikke alt røgen eller man kan
fx lugte styren, der har en meget lav
lugtgrænse og en meget karakteristisk
lugt), bør der anvendes åndedrætsværn.
Styren opfanges på et A-filter. Husk,
at det max er 3 timer dagligt med pas
sivt åndedrætsværn og op til 6 timer
dagligt med turbomaske.
Et A-filter fanger ikke kulilte og
kuldioxid. Hvis man skal beskytte sig
imod disse gasser, skal man have frisk
luftforsynet åndedrætsværn (trykflaske
eller kompressor).
AF PETER KIRKEGAARD

… en meget simpel vindues-/dørløfter,
som skåner medarbejdernes rygge og arme
Under Hjelmene nr. 2/2017
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Nyt teknisk hjælpemiddel
til arbejde på tage

Net-OP-løsningen

Brian Pedersen og Jan Smed er begge selvstændige tøm
rermestre i Thisted. Som en del af deres daglige arbejde
oplever de problemer med at færdes sikkerhedsmæssigt
forsvarligt på tagene i forbindelse med udskiftning af
enkelte tagplader eller hele tagkonstruktioner.
Arbejdet foregår typisk på trægang
broer lavet af forskallingsbrædder, som
sikrer et stabilt arbejdsunderlag og
gode trin at gå på. Udfordringen med
brug af trægangbroer skyldes primært
den høje vægt på hjælpemidlet, som
kan komme op på 60-80 kg. Dette gi
ver store fysiske belastninger for tag
arbejderne, da oplægning og flytning
kræver manuel håndtering af trægang
broen.
Et tagprojekt blev igangsat
Derfor blev der igangsat et projekt
med henblik på at udvikle et teknisk
hjælpemiddel, som mindsker de fysi
ske belastninger ved tagarbejde ved
mindre opgaver med udskiftning af
tagplader og ved udskiftning af hele
tage. Samtidig kan løsningerne også
sikre imod den gennemstyrtningsfare,
der kan ligge i at skulle udskifte tag
plader med mere.
Projektgruppen har i samarbejde
med lokale tømrere, en følgegruppe
bestående af interessenter i branchen,
Dansk Byggeri, 3F, Arbejdstilsynet og
producenter udviklet to løsninger:
Net-OP og Alu-Bro til hvert sit brug.

Net-OP-løsningen
Net-OP består af et net med lodrette
stænger, som ruller ud på taget og af
stives ved vandrette stænger. Hver net
inkl. stænger vejer 10 kg og er 2 meter
langt. Afhængigt af opgavens omgang
og placering på taget kobles flere net
sammen, hvilket giver en fleksibel løs
ning.
Net-OP er velegnet til mindre op
gaver med udskiftning af en eller flere
tagplader og produceres af Asp Pro
duktudvikling.

Alu-Bro

Alu-Bro
Alu-Bro består af en aluminiumsram
me, hvorpå der kan monteres rækværk.
Hver bro vejer ca. 10 kg og er 2 meter
lang. Rammerne kan kobles sammen
og køre og hvile på åsen, så Alu-Broen
kan trækkes langs taget i takt med tag
arbejdet. Alu-Bro har sin store beret
tigelse til større opgaver med udskift
ning af hele tage og er produceret af
PcP A/S.
Du kan også se Alu-Bro i funktion
ved at scanne QR-koden.
AF STINE EGE QWIST
OG EVALD ZACHO

En anderledes vindues- og dørløfter
Altan.dk arbejder, som navnet siger,
med altaner og monterer faktisk ca.
3.000 altaner på eksisterende ejen
domme om året. I langt de fleste til

fælde udtages et eksisterende vindue,
og erstattes af en ny altandør. For at
lette dette arbejde har Altan.dk fået
udviklet en meget simpel vindues-/

dørløfter, som skåner medarbejdernes
rygge og arme og sikrer bedre sikker
hed og ergonomi i forbindelse med
dette arbejde. Vindues-/dørløfteren er

Christian Nielsen arbejder som altanmontør hos Altan.dk., han viser her
vindues-/dørløfteren.

Her ses hvordan vindues-/dørløfteren
sættes på vinduet, krankrogen sættes i
bøjlen i midten.

Her ses, hvordan vindues-/dørløfteren
griber om hængslerne.

en metalstang med et beslag, der kan
gribe om hængslerne, og med en top
kran på arbejdsplatformen løftes vin
duet eller døren ud eller ind. Gamle
vinduer kan ofte sidde meget fast, og
også her hjælper vindues-/dørløfteren
med at trække det gamle vindue ud af
vindueshullet, så håndværkerne slip
per for vrid og ryk i deres kroppe.
Vindues-/dørløfteren fylder ikke så
meget og kan håndtere de fleste typer
vindues- og dørtyper, og er et simpelt
hjælpeværktøj i hverdagen.
AF NIELS ERIK DANIELSEN

Godt 40 meter under jordens overflade støder
man på en lille, sort kvindefigur.

Skytshelgen
for arbejdsulykker
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Overtro i undergrunden:

Metromedarbejdere
beder til skytshelgen
I denne udgave af ’Sikkerhed fra en anden vinkel’ rapporterer vi fra Københavns under
grund. Her møder vi en 40 cm høj kvindeskikkelse, som får granvoksne mænd til at slå
korsets tegn. Hun hedder Santa Barbara. Hun er katolikkernes skytshelgen, som beskytter
medarbejderne på store anlægsarbejder – og hun er ikke noget, man spøger med.

Broom! Kaffekopperne klirrer. Bag de
grønne plankeværker rundt om i Kø
benhavn arbejder tunnelarbejdere fra
hele verden på at færdiggøre Cityrin
gen.
Mens de gigantiske boremaskiner
stadig var i gang med at gnave sig
gennem hovedstadens undergrund,
besøgte Under Hjelmene Nørrebro
parken for at nærstudere en side af
arbejdsmiljøet, som kun de færreste
kender til. Godt 40 meter under jor
dens overflade støder man på en lille,
sort kvindefigur. Hun er metromedar
bejdernes skytshelgen, som beskytter
mod ’stormvejr’ og ulykker.

Et vågent øje
I 2019 er cirklen sluttet. Københavns
’Cityring’ er færdig – måske med ind
blanding fra en lille frøken ved navn
Santa Barbara.
Men som alle store anlægsarbejder
har der også være arbejdsulykker på
Cityringen. Det har den lille italienske
skytshelgen alligevel ikke kunnet for
hindre. Og én ting er sikkert: Et lavt
ulykkestal kræver et vågent, menne
skeligt øje på arbejdsmiljøet.
AF KIRSTINE GREEN

RØRENE ER LAGT. Tunnelen tager
form i begge retninger.

Legenden fortæller, at
Barbara var en smuk jomfru,
hvis far, Dioscurus, låste
hende inde i et tårn for at
afskrække hendes bejlere.
Da han opdagede, at hun
var blevet kristen, ville han
slå hende ihjel, men på
mirakuløs vis reddede hun
sig ud. Han meldte hende
til myndighederne, som
underkastede hende tortur.
Barbara nægtede at afsværge sin kristne tro, og hendes
far blev beordet til at dræbe
hende. Det gjorde han for
derefter straks at blive ramt
af et lyn og reduceret til
aske. På grund af legenden
om lynet, associeres hun i
dag med sprængstoffer.

Quiz!
Test din viden om
metrobyggeriet?
1. Hvor mange passagerer forventes
at bruge metroen i 2025?
a)
10 millioner
b)
130 millioner
c)
300 millioner
2. Hvor lang tid vil det tage at
komme fra Rådhuspladsen til
Trianglen?
a)
3 min.
b)
5 min
c)
7 min
3. Hvor mange tons jord bliver der
gravet op i forbindelse med det
nuværende byggeri?
a)
3 millioner
b)
8 millioner
c)
15 millioner
4. Hvad er ulykkesfrekvensen for
Cityringen?
a)
12 arbejdsulykker/
		
1 million arbejdstimer
b)
21 arbejdsulykker/
		
1 million arbejdstimer
c)
150 arbejdsulykker/
		
1 million arbejdstimer

Vidste du at?
• Santa Barbara var også med, da
Storebæltsforbindelsen blevet
bygget tilbage i 90’erne.
• Hun er ofte portrætteret med
miniature-kæder og et tårn.
En katolsk præst holder den årlige ceremoni.

1b, 2c, 3a, 4b,

NEDE i SKAKTEN. Skytshelgen Santa
Barbara holdt hånden over metroarbejderne under borearbejdet.

Santa Barbara beskytter tunnelarbej
derne.
Italienerne er efterspurgt arbejds
kraft, når der skal bygges store tun
neler, og det er altid på én betingelse:
At de må medbringe deres katolske
skytsengel. Santa Barbara fulgte derfor
naturligt med, da det italienske firma
Seli blev hyret til at stå for tunnelbo
ringen i hovedstaden.
Santa Barbara er skytshelgen for
våbensmede, artillerister, militæringe
niører, minearbejdere osv. Hun fejres
hvert år den 4. december under stor
festivitas. Arbejdet nedlægges, og en
katolsk præst holder en lille ceremo
ni, hvorefter alle medarbejderne – på
tværs af religioner og nationaliteter –
fejrer den lille skytshelgen.
Katolicismen er fyldt med helgener,
og for den almindelige katolik er det
derfor helt naturligt at have en skyts
helgen. Ved indgangen til tunnelen ser
man da også flere af medarbejderne
slå korsets tegn, når de passerer den
lille dame.

Fakta:

• • • • fra en anden vinkel

SIKKERHED

Og så findes der løsninger,
der er decideret farlige
Under Hjelmene nr. 2/2017
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Døde i byggeriet
i Danmark
2017
Den 18. januar
En arbejder bliver begravet af
jord under lægning af drænrør.
Under arbejdet sker der et jord
skred, hvor den ene side af ud
gravningen styrter sammen.

Lastbilkran væltede
Det var rent held, at der ikke var no
gen, der kom alvorligt til skade, da en
lastbilkran væltede i forbindelse med
løft ved byggeri i Roskilde. Føreren var
i færd med at hejse betondæk til rå
hus på højre side af kranbilen. En stil
ladsmontør henvender sig derefter til
kranføreren for at få hjælp til at hejse
et stilladsbur (ca. 150 kg.) op på ven
stre side af kranbilen.
Kranbilen har støtteben helt ude på
højre side af bilen, mens støtteben på
venstre side kun er en halv meter ude

(pga. jordbunke). Da kranfører svinger
kranarm med byrde over på venstre
side, knækker støtteben, og kranen
vælter om på siden i en jordvold. Ud
lægger rammer et stillads, og deref
ter ned i bygning. En stilladsarbejder
springer for ikke at blive klemt.
Stilladsarbejderen får et slag på
skulder og efterses efterfølgende på
skadestuen. Der er ingen brud. Men
det giver nogle dages sygefravær –
oven i alle de materielle skader.

Den 26. april 2017
En medarbejder rammes og
kommer i klemme under en
drænplovs larvebånd ved arbejde
med nedpløjning af drænslanger
på en mark.

Den 4. juli 2017
Under et nedrivningsarbejde fal
der en medarbejder gennem et
ovenlysvindue og ca. 10 meter
ned. Medarbejderen afgår senere
ved døden.

Den 25. august 2017
Under anhugning bliver en med
arbejder hægtet fast til et styre
reb, som er viklet rundt om en
byrde. Da kranen hejser byrden
op, bliver medarbejderen hejst
med op. Medarbejderen mister
grebet, falder ned og pådrager sig
dødbringende kvæstelser.

Den 4. oktober 2017
Under udgravning til kloakled
ning bliver en ansat begravet, da
udgravningen styrter sammen.

Den 10. oktober 2017
En medarbejder rammes af en
svingbukkemaskine, hvilket med
fører en alvorlig arbejdsulykke
med døden til følge.

Den 24. november 2017
Mand afgået ved døden. De nær
mere omstændigheder lå ikke
klar ved redaktionens afslutning.

Løsning:
• Sikkerhedsanordning på lastbiler og
kranvogne. Herunder støtteben ud
på alle sider.
• Jordbunke skulle være flyttet, før
arbejdet blev iværksat. Entreprenør
skulle underrette byggeledelsen og
informere om, at jordbunken skulle
flyttes, før arbejdet kunne iværk
sættes.
• Adgangsveje skal være lavet, så en
treprenør nemt kan komme til ar
bejdsområde med materialer.
• Bedre planlægning af den nye ar
bejdsopgave (stilladsfirma og kran
fører).
• Der skal ikke påtages nye arbejds
opgaver, før der er lavet en analyse
af opgaven (evt. kontakte sikker
hedskoordinator på pladsen).

Opfindsomhed
– eller dum
løsning?
Der findes opfindsomhed, som kom
mer arbejdsmiljøet til gode, som vi
også omtaler andetsteds i denne avis.
Og så findes der løsninger, der er deci
deret farlige. Hallo !!!!

Før og efter
På en byggeplads i Solrød ved noget, der hedder Tryllesko
ven. Der havde været rimeligt travlt, og adgangsvejene

trængte til en forbedring. Ved Bam-bus’ hjælp og ved entre
prenørens indsats er adgangsvejene blevet forbedret.

Før

Efter

Konkurrence:
Find fejlene
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Hvor mange fejl
kan du finde
på billedet?

VINDERSVAR
Vinderen af hovedpræmien:
En iPad, en lækker Under Hjelmene-taske og en t-shirt
Paller som rækværk
Anlæg på udgravning (afstivning af sider)
Stritter mangler hætter
Afspærring rundt om udgravning
Adgangsveje til udgravning
Snuble fare fra div brædder plader i udgravning
Nedstyrtningsfare fra paller og stor sten på kant af udgravning
Hvis man skulle sætte en ring om det billede ville bare kunne sætte det rundt om
som ramme.
Hilsen
Mikkel Hommeltoft
3300 Frederiksværk

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
kommenter gerne.

Vindere af Under Hjelmene-tasker og t-shirts
Stefan Papp
9490 Pandrup

Johnni Flesborg
4300 Holbæk

Helena Juul
2300 København S

Frank Daugaard
6100 Haderslev

Rolf Reinsch
8700 Horsens

Peter Nielsen,
2720 Vanløse

TIDLIGERE VINDERE...

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

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

HUSK OGSÅ Vi skal have dit svar senest
den 15. april 2018.

Lad konkurrencen begynde!

En glad vinder af en iPad, en taske og en T-Shirt
Per Kokborg var vinder af vores hovedpræmie i sidste
nummer af Under Hjelmene (forårsnummeret). Vi tog
ud og overrakte Per præmien lige før sommerferien.
Og han var glad. Og så var han i øvrigt også en mand
med rigtigt mange meninger om arbejdsmiljøet. Og
det kan vi jo godt lide her i redaktionen.

Hardy Lyngby Jørgensen
3700 Rønne

Hvor lang tid må man
arbejde med sit elektriske værktøj?
Under Hjelmene nr. 2/2017
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Materieldatabasen:

Søg – og du skal finde
Hvis du vil have viden om forskelligt
materiel, så kig i materieldatabasen.
Her kan du søge efter kortfattede bru
gervejledninger om værktøj og mate
riel.
Vejledningerne er nemme at prin
te ud på en A4 side og kan vedlægges
værktøjet/maskinerne eller lægges i
bilen, så de altid er lige ved hånden.

anvendelse af værktøj og maskiner.
Alle brugervejledninger i Materiel
databasen oprettes af producenter og
leverandører af værktøj og maskiner.
Materieldatabasen er gratis for alle at
bruge og drives af Materielsektionen i
Dansk Byggeri i samarbejde med Ar
bejdstilsynet, 3F, BFA-BA og en lang
række producenter og leverandører.

Om materieldatabasen
Materieldatabasen har til formål at
styrke sikkerheden i forbindelse med

Læs mere på www.materieldatabasen.
dk – eller scan QR-koden

VIBRATIONER:

Den usynlige faktor
Vibrationer i byggebranchen er en
usynlig faktor, som mange ikke er klar
over.
Hvor lang tid må man arbejde med
sit elektriske værktøj? Det afgøres af
den såkaldte vibrationsbelastning.
En god regel er, at skader kan und
gås, hvis du holder dig under 2.5 m/s2.
På databladet kan du se, hvor meget
vibrationsniveauet er, på den maskine
du bruger.
Den daglige vibrationsbelastning
må ikke være mere end 5 m/s2. Græn
seværdien er absolut og må ikke over
skrides. Aktionsværdien beskriver,
hvornår arbejdsgiveren skal handle for
at nedsætte belastningen.
Det er vigtigt altid at undersø
ge årsagen til den høje belastning og
forsøge at mindske den mest muligt.
Fx gennem god planlægning, tekni
ske hjælpemidler, en APV, som også
kan hjælpe til med at skabe et godt

arbejdsmiljø, eller ved at indarbejde
jobrotationer i tidsplanen.
Fx kan en ganske almindelig mej
selhammer kun bruges i 3 til 4 timer
på en hel arbejdsdag. Så husk at tjekke
tallene, inden du går i gang!
Hvis du er i tvivl, kan du ringe til en
Bam-bus-konsulent og få vejledning.
Både til de maskiner I har nu, eller når
I skal købe nye. Ligesom du kan søge
på producenternes hjemmeside og se,
hvor lang tid du må bruge den pågæl
dende maskine – eller din arbejdsmil
jørepræsentant kan hjælpe dig.
AF LARS KJØLLER-BLOCK

Du kan downloade BFAs
app til din smartphone
eller tablet med denne
QR-kode. Her kan du fin
de mange informationer
om vibrationer.

Sikkerhed i Japan
Redaktionens Carsten Bisgaard har været i Japan, hvor han
har observeret dette.
Carsten fortæller, at man sikrer ind-/udgang og adgang til
byggepladser med foldedøre og total afdækning:
- Der er desuden altid vagter
ved ind-/udgang til at regulere
trafikken ind og ud og afspærre
for fodgængere, når trafikken skal
krydse fortov.

Vejnavne på pladsen
Petri & Haugsted fik sat vejnavne på pladsen, så materialer blev nemmere
at finde. Det blev til P&H Vej, Fibervej, Lagervej, Afspærringsvej,
Brolæggervej, Trailervej, Værkstedsgården osv.

