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nummer af Under Hjelmene tilegnet
brugen af stillads.
Du kan læse mere om de forskellige
typer af stillads, om valg af type, bæreevne, opstilling, ansvar, arbejdsopgaver

AF MORTEN BICHEL

… små, smarte fif, som den enkelte
håndværker selv har udtænkt
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Idéer og
andet godt
Gode idéer og smarte påhit deles fra medarbejder til medarbejder/
plads til plads – Nyt forsøg på videndeling i HHM.
Det handler om at rose de lavpraktiske
tiltag på byggepladserne. At få tingene
til at fungere på en byggeplads handler
ikke nødvendigvis om raketvidenskab,
men små smarte fif, som den enkelte
håndværker selv har udtænkt.
Næste skridt er så at få idéen ud i
hele virksomheden. I HHM opfordres
medarbejderne til at sende et billede
af eller lige påpege de gode fif ude
på pladsen. Herfra er der kort vej til
HHM’s idekatalog, der sendes ud til

IDEER
Kabelhold

DET
OG AN

Brandslangekoblingen
er tilsluttet direkte i
endemuffe på afløbsrør.

alle medarbejdere 2 gange om året i
papirformat samt på e-mail ved hver
måneds udgang, såfremt der kommer
nye idéer.
Kataloget er siden første januar
vokset fra 1 side til 4 sider og opfordringen til at fortælle om egne idéer
og påhit lyder hver måned i HHM’s
nyhedsbrev. Seneste input er fra
HHM’s største betonsjak, der arbejder
på byggesagen Carlsberg Byen.
AF PIA ENEMÆRKE BECKER
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Styr på slangen, når vand skal bortledes fra byggegrube, og det skal virke i lang tid.

UNDER HJELMENE
Under Hjelmene er byggebranchens avis om arbejdsmiljø. Bladet er et samarbejde mellem Dansk Byggeri og
3F, og det er finansieret af Bygge- og Anlægsbranchens
Udviklingsfond. Har du forslag til næste nummer af
Under Hjelmene, så send en mail til Morten Bichel på
mb@kombic.dk.
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Her på siden vil vi gerne opleve en levende debat på godt og
ondt om arbejdsmiljøet på byggepladserne. Brok vil blive
accepteret, men kun hvis det følges op af konkrete forslag til
forbedringer.
Så fat pennen, computeren eller telefonen og kom med din mening i DeBatMan.
Skriv til Under Hjelmene via vores hjemmeside www.under-hjelmene.dk

Sidemandsoplæring
Sidemandsoplæring betyder at blive
oplært af en faglært eller erfaren kollega. Ved sidemandsoplæring underviser
eller deler en medarbejder sin viden
og sine erfaringer med en kollega eller
flere inden for sit speciale – ved dialog
og ved at vise, hvordan man gør.
Sidemandsoplæring sker i mange
forskellige virksomheder, da en stor
del af medarbejdernes oplæring sker
internt via videndeling.
Praktisk sidemandsoplæring er en
god og effektiv måde at benytte medarbejdernes viden. Det er nyttigt for
dem, der skal give deres viden og erfaringer videre, fordi de træner i at formidle og forklare, og det er godt for
de medarbejdere, som efterspørger erfaringer, der allerede findes i virksomheden, fordi de hurtigt kan få fat i den
viden, som de mangler.
Men er det altid godt eller kan det
gå galt?

?

Du har fået en elev, en lærling eller en ny kollega, som du skal lære op.
Hvornår går det godt? Hvornår går det galt? I dette nummer af Under Hjelmene
opfordrer vi til debat om fordelene og faldgruberne ved sidemandsoplæring.
Herbert og Peter

At det
foregår i
”virkeligheden”.

Stig og Søren

AF KENNETH B. BARLEV

Stil dig selv disse fem
vigtige spørgsmål:
	Bruger I sidemandsoplæring i
jeres virksomhed?
	Har I en oplevelse af, at det virker?
	Hvordan balancerer du forholdet
mellem at udfordre og støtte
eleven/kollegaen?
	Er der noget, I kan gøre bedre ift.
sidemandsoplæring?
	Hvad er jeres bedste erfaringer
med sidemandsoplæring?

Hvis den, der
lærer fra sig, har
for mange rutiner.
”Sådan har jeg altid
gjort”.

Hvis der er
stor erfaring
hos den, der
lærer fra sig.

God, praktisk
erfaring hos
den, der lærer
fra sig.

Dårlige vaner
bliver givet
videre
Man kan ofte
få små, gode
tricks med
på vejen.

Thomas og Kent
Man kan se,
hvordan det
virker.

Man kan opnå at
få en rigtig god makker
og selv blive bedre, hvis
begge er indstillet
på det.

Man lærer ikke
noget, hvis den,
der skal lære fra
sig, ikke vil det.

… vi får brug for mange
folk de kommende år
Under Hjelmene nr. 1/2016
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Modtagekultur i sjakkene
Hvordan hilser I nye ansigter velkommen? Læs om
kunsten at tage imod nye eller lidt brugte kollegaer.
Risikoen for at komme til skade, når
man starter som ny mand på en plads,
er alt for stor. En af grundene er, at vi
(os ude på pladserne) ikke er gode nok
til at tage imod de nye kollegaer, især
de unge.
Det er vi nødt til at gøre noget ved.
Behov for flere folk
Alle prognoser siger, at der bliver mangel på folk inden for næsten alle håndværksfag. Behovet for nye folk kommer derfor lige om lidt – hvis det ikke
allerede er der.
Det er derfor ekstra vigtigt, at vi tager godt imod nye kollegaer, da vi får
brug for mange folk de kommende år.
Et par af grundene er, at en del går
på pension, og at der kommer mange
store mandsskabskrævende projekter.
”Har du brug for hjælp?”
Det er vigtigt at vise nye folk til rette,
når de møder ind på pladsen og hjælpe
dem med at få udleveret det korrekte
udstyr fx hjelm og sikkerhedsfodtøj.

Ligesom det er vigtigt at give dem instruktion i arbejdet, så det kan udføres
sikkerheds-og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Det er vigtigt at vise dem og oplære
dem (og særligt de helt uerfarne) til
at gøre tingene på den bedste måde.
Det handler både om at undgå ulykker
i det daglige arbejde, men også at gøre
tingene rigtigt for at undgå nedslidning, da vi skal blive ved, til vi er 70 år
gamle, som det ser ud i dag.
Rotation
Når de erfarne svende fortæller og viser, hvordan tingene skal laves - efter
deres mening – er det en god idé samtidigt at tage debatten, om det bliver
gjort rigtigt, eller om det bare er sådan,
man ”plejer” at gøre. Det kan i den forbindelse anbefales at lade de uerfarne
foretage rotation, enten mellem de enkelte grupper – hvis det er store sjak
- eller rotere mellem forskellige sjak,
for at lære forskellige måder at udføre
arbejdet på.

Nye folk skal ikke kun lære at tjene
deres egne penge. Der er også en opgave forbundet med at lære dem at passe
på sig selv. De skal med andre ord også
lære, hvad det vil sige at begå sig på en
byggeplads.
Skader aldrig at kigge indad
Det kan ligeledes være en god ide at
kigge lidt indad ift. omgangstonen på
pladsen. Det er ikke altid lige let at
komme ind i et sjak, der har deres helt
egen måde at kommunikere på. Tonen

kan til tider være temmelig rå, og det
er ikke altid lige heldigt, hvis man skal
have nye folk til at føle sig velkomne
i sjakket.
Sjakket kan så vælge den lette løsning og sige: ”Hvis de ikke kan tåle
”lugten i bageriet”, er det bare ærgerligt.” Men man kunne også prøve at
kigge lidt på, om der er plads til forbedringer, der gør det lettere at fastholde de nye kollegaer – og som giver
følelsen af at være velkommen.
AF IB NIELSEN

P&H sender alle medarbejdere
på arbejdsmiljøkursus
Hos Petri og Haugsted kommer samtlige ansatte – både dem i ”marken” og
på kontorerne – på arbejdsmiljøkursus. Og nyttig viden bliver delt.

Snakken går rundt om bordet, mens medarbejderne er på kursus i arbejdsmiljø.

Petri & Haugsted startede P&H Arbejdsmiljøkursus
op i efteråret 2015. Det er afdelingen for kvalitet,
sikkerhed og miljø, KSM, der holder kurset for at give
nyansatte en grundig introduktion til arbejdsmiljø og
sikkerhed. Formålet med kurset er at udstyre alle i
virksomheden med de samme oplysninger, især de
informationer, man tager for givet i hverdagen, eller
som ligger på rygraden.
Alle en del af hinandens sikkerhed
P&H Arbejdsmiljøkursus handler om, hvordan man
arbejder med arbejdsmiljø og sikkerhed i virksomheden, hvor holdningen er den, at alle er en del af deres
egen og andres sikkerhed.
Det er vigtigt, at ”gamle” og nyansatte snakker arbejdsmiljø til hverdag, da erfaringen viser, at et sikkert arbejdsmiljø er guld værd.
På kurset undervises i P&H’s arbejdsmiljøpolitik,
mål, certificering, arbejdsmiljøorganisationen, AT,
arbejdsmiljøkrav og regler, der skal sikre, at hver en-

kelt ansat kommer helskindet hjem til familien hver
dag.
God planlægning er alfa og omega!
God planlægning af arbejdsopgaven er vigtig, så sikkerheden ikke ”glemmes”, hvis man ikke ”liiiiige” har
husket værnemidler, inden man kører ud på arbejdsstedet, og måske springer over hvor gærdet er lavest
og sætter sikkerheden til side.
Hvordan man kan undgå ulykker bl.a. ved afspærring, oprydning, det rigtige værktøj, brug af værnemidler, kemi, og hvor store konsekvenserne kan
være, når helbredet sættes over styr pga. ”jeg skulle
bare lige…” og Tarzan-effekten.
Kurset afsluttes med P&H’s forventninger, en lille
quiz med 10 spørgsmål, og filmen ”Skulle bare...” der
giver stof til eftertanke.
Kurset er blevet taget meget positivt imod blandt
medarbejderne.
AF LINDA HANSEN

… nogle af eleverne har allerede
anbefalet uddannelsen til andre
Under Hjelmene nr. 1/2016
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En helt særlig ærespris
Arbejdsmiljørådet belønnede i 2015 Hoffmann A/S med en særlig ærespris for vedholdende, godt arbejdsmiljøarbejde.
Det er 10 år siden, Arbejdsmiljøprisen blev uddelt for første
gang. Hvert år siden 2005 er
virksomheder i Danmark, der
arbejder for et bedre arbejdsmiljø, blevet belønnet med arbejdsmiljøprisen.
Arbejdsmiljøprisen dækker
fire kategorier:
	Psykisk arbejdsmiljø
	Arbejdsulykker
	Muskel-skelet-påvirkninger
	Samarbejde om arbejdsmiljø
Æresprisen, der var særligt indstiftet i anledning af jubilæet,
blev givet til Hoffman for deres mangeårige arbejde på at
fastholde og udvikle den gode
arbejdsmiljøindsats:

	Hoffmann har indført eget
arbejdsmiljøkørekort, der
indbefatter et obligatorisk
arbejdsmiljøkursus.
	Hoffmann har reduceret
antallet af ulykker fra 50 i
2007 til i dag under 5 pr. år.
	Hoffmann har udbredt indsatsen til de andre nordiske
lande.
	Hoffmann arbejder med arbejdsmiljø både på byggepladserne og i forretningsstrategien.
Det var godt
Demi Iljazovski, der er bygningsingeniør og formand i
Hoffmanns arbejdsmiljøudvalg,
glæder sig over prisen. ”Det er
en flot anerkendelse af 10 års
arbejdsmiljøarbejde, og det føl-

tes så rigtigt, da vi fik prisen”.
Demi har været 10 år i Hoffmann og har altså været med
hele vejen. Vi har flyttet nogle
grænser både i Hoffmann og
hele branchen gennem de 10
år. ”Jeg er stolt af at Hoffmann
har været banebrydende og er
gået forrest med fx indførelsen af arbejdsmiljøkørekort.
Vi er med til at præge holdningen til arbejdsmiljø langt
ud over firmaet, fordi alle,
der kommer på vores pladser
skal have det arbejdsmiljøkørekort”. Slutteligt siger Demi
”Nu gælder det om ikke at
slippe fokus, for så er der ikke
lang vej tilbage til, hvordan
det var engang”.

Hoffmann tog gladeligt imod den særlige ærespris.

Tillykke til Hoffmann og
op på hesten til alle andre
Stort tillykke til Hoffmann
med arbejdsmiljøprisen 2015,
og så skal der herfra Under
Hjelmene lyde en stor opfor-

dring til at indstille de gode
arbejdsmiljøinitiativer i din
virksomhed til arbejdsmiljøprisen 2016 – godt arbejde
belønnes.
AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Ny graveruddannelse sætter skub i de unge
Petri & Haugsted startede i 2015 en certificeret graveruddannelse, som er en selvudviklet ungdomsuddannelse
baseret på en 2-årig erhvervsgrunduddannelse (EGU) med
løn og stor fokus på praktik
Formålet med uddannelsen er at hjælpe nogle unge arbejdsivrige mennesker videre i livet og samtidigt udvikle
nogle gravere, der leverer kvalitet og
service.
Uddannelsen er sammensat i samarbejde med Korsør Produktionshøjskole, men tilbydes nu også på Næstveds EGU vejledning (Ungdommens
Uddannelses-vejledning).
Uddannelsesforløbet på 22 mdr. er
opdelt i skoleforløb og praktik og afslutter med et P&H-certifikat, der giver gode muligheder for ansættelse i
P&H og andre entreprenørfirmaer.
2-årigt forløb
De 2 skoleforløb består af bl.a. kørekort/trailerkort, arbejdsmiljøuddannelse, tegningsforståelse og signaturforklaring, vejen som arbejdsplads,
rør- og muffekursus, kranløft med entreprenørmaskine m.m.
Imellem skoleopholdene arbejder
eleverne i sjak hos P&H, hvor de får et
indblik og lærdom i, at det ikke ”bare”

lige er at grave et hul i jorden og lægge
rør.
På uddannelsen lærer de unge at
udføre en arbejdsopgave på en sikker
og korrekt måde – fra start til slut –
så de undgår ulykker og kommer hele
hjem.

Benjamin er i gang med opbygning af bunden med stamper efter kabelgravning.

Dennis er ved at rulle fiber ud sammen
med sin kollega.

En faglig og social succes
Når de færdes i trafikken, er det med
klasse 3 tøj, og de lærer at bruge gravemaskiner, håndværktøj, grave, lægge
trækrør og kabler, reetablere/opbygning af bund, lægge fliser/sten, samt
udlægning af asfalt.
De fire elever synes alle, at modtagelsen har været rigtig god. At der er et
godt arbejdsmiljø, gode skoleforløb, og
at det er rart at have et arbejde at stå
op til, selvom det er tidligt.
De har også fået et socialt og godt
forhold til arbejdskollegaer, og de føler
sig accepteret på arbejdsmarkedet. Og
nogle af eleverne har allerede anbefalet uddannelsen til andre unge.
AF LINDA HANSEN

De fire elever samlet på pladsen hos Petri & Haugsted.

Er de mere stressede
end i andre brancher?
Under Hjelmene nr. 1/2016
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Malerbranchen kortlægger
det psykiske arbejdsmiljø
Danske Malermestre og AutoBranchens ArbejdsgiverForening har sammen med Malerforbundet i Danmark undersøgt det psykiske arbejdsmiljø blandt bygningsmalere og autolakerere i Danmark, og resultatet
er tydeligt: Nøglen til et godt psykisk arbejdsmiljø ligger hos ledelsen.
”Formålet har været at finde
ud af, hvordan dem, der arbejder i vores branche, egentlig
har det? Er de mere stressede

Tonny Olsen, næstformand i
Malerforbundet.

end i andre brancher? Oplever
de mere eller mindre mobning? Og den undersøgelse er
der nu kommet en rapport ud
af,” siger næstformand i Malerforbundet, Tonny Olsen.
Generelt glade, men det
psykiske er tabu
Rapporten, som er baseret
på en lang række kvalitative
interviews med både ansatte
og mestre, viser, at svendene
generelt er glade for at gå på
arbejde. De oplever en høj
grad af selvbestemmelse og
indflydelse på deres hverdag.
Samtidig viser rapporten dog,
at det psykiske arbejdsmiljø er
tabubelagt. Det er især relatio
nen mellem kollegaer såvel

som mellem mester og de ansatte, der kan være problematisk. Især når tonen på arbejdspladserne bliver for direkte og
grov, påvirker det i høj grad
det psykiske arbejdsmiljø.
”Det kommer ikke som
nogen stor overraskelse, at
det blandt andet er jargonen
og forholdet til mester, som
er afgørende for, om malerne
og autolakererne har et godt
psykisk arbejdsmiljø. Men nu
ved vi det i stedet for bare at
have det på fornemmelsen,”
siger Tonny Olsen. Han er
glad for, at det er en samlet
malerbranche, der har taget
del i projektet, og ser nu frem
til at bruge resultaterne aktivt. ”Vi vil fortsætte det gode

Malerne er generelt glade, men det psykiske arbejdsmiljø er stadig tabu.

samarbejde og arbejde videre
på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Blandt andet ved
at finde nogle målemetoder på
konkrete fakta, sådan at vi kan

se, at det politiske arbejde, vi
laver, faktisk rykker noget ude
hos medlemmerne.”
AF FLEMMING HANSEN

Innovative tagdækkere finder på nye løsninger
Håndtering af tagpap på tage over 30 graders hældning er forbundet
med nedstyrtningsfare, tunge løfte og skæve arbejdsstillinger. Derfor
er tagdækkerbranchen gået sammen om at løse problemet ved
udvikling af et teknisk hjælpemiddel.
I 2015 gik fem virksomheder,
med opbakning fra 3F og Dansk
Byggeri, i gang med at tænke
kreativt i forhold til at løse et
alvorligt arbejdsmiljøproblem
i branchen. Arbejdet med
at brænde tagpap på hældningstage over 30 grader er
belastende for både fodled og
muskler i ryg og skulder. På
en workshop i Horsens i april
2016 blev der afprøvet en
prototype på udstyr, som efter
småjusteringer formentlig kan
sættes i produktion.
Projektet er finansieret af
Fonden for Forebyggelse og
Fastholdelse og forventes færdigt i sommeren 2016. Herefter skal en prototype præsenteres for hele branchen.
Bag projektet står: Icopal

A/S, Phønix Tag, Nordic Water
Proofing, Skantag, STS Støvring, Tagdækkernes Landsklub,
3F Byggegruppe, Byggeriets

Arbejdsmiljøbus, Dansk Byggeri, Tagdækningssektionen,
Lolle & Nielsen og Vagn Asp.
AF ANNE M. ANTTILA

Hvordan skåner man fodled, ryg og skulder, når man brænder tagpap?
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Skal der lig på bordet,
før det stopper?
SIDE 8
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Farligt arbejde fra lift
Det er de færreste, udover
svendene der arbejder fra platformene, der er klar over, hvilke udfordringer der er ved at
mure fra søjleplatforme.
I projekteringsfasen virker
det som om problemerne ved
arbejde på platforme ikke bliver vurderet seriøst, eller også
har man ikke kendskab til de
problemer, der reelt findes.
Murernes miljøudvalg, København, har længe haft fokus
på de alt for fyldte/overbelastede platforme, som vi ser på
byggepladserne.
Men også Arbejdstilsynet
(AT) er ved at få øjnene op.
Ved et kontrolbesøg på en
stor byggeplads i København
i april 2016 blev der udstedt
4 strakspåbud. Det var ATs
vurdering, at arbejdet med
opmuring af facademur på en

etage-ejendom fra en-søjlet
platform ikke var planlagt og
udført fuldt forsvarligt. Desuden var der fejl ved liftene.
AT vurderede, at der var
sket en overbelastning af plat-

formens hoveddæk og på udtræk ind mod bygningen på
ca. 100 %. Man kunne desuden konstatere, at der ikke
var givet instruktion til de
ansatte i brug af platformene.

Mange søjlelifte overbelastes ved murearbejde. Liften her er dog fra en
anden byggeplads.

FAKTA
Udpluk fra
ATs påbud:

Desuden var der klemningsfare ved søjlen, manglende 1 års
eftersyn og manglende sikring
af udtræk. Der blev givet 2
strakspåbud til murerfirmaet
og 2 til liftudlejeren.
Det må konstateres, at der i
denne byggesag ikke har været
tilstrækkelig fokus på de problemer, murerarbejde fra platform medfører – måske fordi
det er nemt og bekvemt? Men
skal der lig på bordet, før det
stopper?
Vi vil i murernes miljøudvalg i København og på landsplan skarpt følge udviklingen
på pladserne, for at se om det
bedres. Hvis ikke det sker, så
må vi jo tilbage til tiden med
svære stålstilladser – for ulykker og dårligt arbejdsmiljø må
vi sige fra overfor.

	”på en platform var
der en overbelastning
af arbejdsplatformens
gulvdæk på 10,50 meter
på omkring 1.300 kg i
forhold til platformens
vægtdiagram… derudover en overbelastning
af udtræksdæk med ca.
200 kg”
	”dette medfører en
alvorlig risiko for sammenstyrtning af hele
konstruktionen, og
deraf følgende risiko
for arbejdsulykker ved
nedstyrtning til terræn
sammen med materialer
og platformsdele. Det
kan medføre alvorlige
kvæstelser og længere
varende sygemelding,
med varige mén til følge.”

AF MURERBRANCHENS MILJØUDVALG

Tagpladeaftrækkeren
Abkjær Tømrerfirma i Jerslev på Vestsjælland fik for en del år siden en opgave med at nedtage mange tagplader på
en hal. Allan Abkjær, som er direktøren
i firmaet, fik den idé at lave et apparat,
der på en let måde kunne tage pladerne ned. Apparatet blev døbt ’Tagpla-

deaftrækkeren’. Første prototype, som
nu er forenklet, kan klappes sammen
og er gjort lettere, så den nu vejer ca.
10 kg. Tagpladeaftrækkeren anvendes
på følgende måde: Først fjerner man
skruerne i taget og placerer apparatet
i kip. Apparatet har en fjederbelastet

gribearm, som ”opsamler” pladerne på
vejen ned ad taget. Der arbejdes på, at
apparatet selv skal kunne køre til kip,
og der påmonteres et spil, som drives af en skruemaskine, som trækker
apparat og plader ned til en palle på
stilladset.
Forbedrer det fysiske arbejdsmiljø
Allan Abkjær er opmærksom på, at
der ved brug af apparatet er udvikling af støv, når pladerne glider mod
hinanden, og dette er særligt farligt
ved håndtering af asbestplader. I den
sammenhæng skal der bruges personlige værnemidler. Denne problematik
arbejdes der på i forbindelse med udvikling af tagpladeaftrækkeren. Allan
forventer, at Tagpladeaftrækkeren kan
være færdig til markedsføring i efteråret. Prisen forventes at blive så lav, at
apparatet kan tjene sig ind ved et tag
på ca. 400 m2. Apparatet er væsentlig
hurtigere end manuel håndtering, og
at der så samtidig er væsentlig forbedring af det fysiske arbejdsmiljø, gør det
slet ikke dårligere.

Hvis du arbejder med knækkede tagplader, skal du huske at passe på støv.

AF NIELS ERIK DANIELSEN

Allan Abkjær.

De gode gamle dage
Københavns Tømrerlaug fyldte 500 år sidste år
– 1515-2015 –
Et fantastisk foto fra en
byggeplads på toppen af
København pryder forsiden
på jubilæumsskriftet fra
Københavns Tømrerlaug.
Fotografiet, der er fra 1898
viser tømrersjakket, der
arbejdede med at bygge
den solide tømrerkonstruktion på toppen af
rådhusets tårn. Alle er med
på fotografiet fra lærlingen
Julius Jørgensen til formand Christian W. Hansen
og arkitekt Martin Nyrop.
Under Hjelmene ønsker
Københavns Tømrerlaug
stort tillykke med de 500
år.
I dag kan det smukke
tømrerarbejde kun ses, hvis
man går en tur op inde i
tårnet.
Tømrerkonstruktionen
holder byens 105,6 m høje
rådhustårn oprejst. Og
skulle det engang trænge
til en restaurering, bliver
der nok rejst et stillads.
Kilde: Tømrerfaget i 3 versioner
– jubilæumsskrift, Københavns
Tømrerlaug 500 år.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Konduktøren H. I. Kornerup
Fedrik Nielsen
Christian Glud
Valdemar Jonsen
Theodor Flidner
Johannes Jensen
C. C. Petersen
Carl Nielsen
Oskar Køhler
P. Andersen
Formand Chr. W. Hansen
Fyrbøder ved damphejseværket, Petersen
Arkitekt Martin Nyrop
Lærling Jul. Jørgensen
Arkitekt Emil Jørgensen
Ludvig Nielsen

Der må ikke stå folk på
rullestillads under flytning
Under Hjelmene nr. 1/2016
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Rulle- og bukkestilladser kræver særlig
opmærksomhed
På de fire tema-sider i midten af dette nummer af
Under Hjelmene sætter vi spot på arbejdet fra stilladser. Men da der er langt flere opmærksomhedspunkter ved stilladsarbejde, end pladsen på de fire
midter-sider tillader, har vi også valgt at angribe em-

net på denne side. Rulle- og bukke-stilladser sætter
nemlig en række begrænsninger for, hvad stilladserne
kan bruges til, hvor høje de må være, hvor stor last
de kan bære – og dermed også hvilke arbejdsopgaver,
der må udføres fra stilladset.

Under Hjelmenes redaktion har sammensat to
tjeklister for henholdsvis bukke- og rullestillads. Brug
dem – og få dermed styr på din sikkerhed på stilladset.
AF FLEMMING HANSEN

RULLESTILLADSER

BUKKESTILLADSER

	Skal opstilles og nedtages efter leverandørens monteringsvejledning, og skal udføres så
der ikke opstår nedstyrtningsfare under opstilling og nedtagning.
	Opstillere skal have modtaget særlig instruktion.
	Hvis stilladsdækkets højde er over 3 m, kræves 1 dags stilladsuddannelse for at opstille,
ændre og nedtage stilladset.
	Må kun bruges på jævnt og bæredygtigt underlag.
	Underlaget skal kunne tåle stilladsets vægt inkl. materialer og folk.
	Skal have punkterfri hjul, som skal være fastlåste under brug.
	Skal stå i lod og må ikke kunne vipp.e
	Skal have fuldt rækværk (hånd-, knæ-, fodliste) i højder over 2 m, eller hvis der er særlig
fare ved nedstyrtning.
	Der må ikke stå folk på stilladset under flytning.
	Skal udfyldes med dæk i stilladsets fulde bredde. Dækkene skal være fastholdt.
	Adgang skal ske via indvendige stiger. Der må dog klatres uden noget i hænderne ad gavlrammerne op til 3m mellem dækkene, hvis der ikke er mere end 30 cm mellem tværrørene.
	Opgangsluger skal være lukkede hvor der arbejdes.
	Der må ikke arbejdes fra løse kasser, bukke o.l. på stilladset.
	Må som hovedregel ikke påmonteres hejs eller lignende.
	Må som hovedregel ikke bygges over 8 m højde udendørs og 12 m indendørs.
	Skal have støtteben efter opstillingsvejledningen.
	Må kun belastes som klasse 2 eller 3 (se monteringsvejledningen).

	Skal opstilles og nedtages efter leverandørens monteringsvejledning, og skal udføres så
der ikke opstår nedstyrtningsfare under opstilling og nedtagning.
	Opstillere skal have modtaget særlig instruktion.
	Hvis stilladsdækkets højde er over 3 m, kræves 1 dags stilladsuddannelse for at opstille,
ændre og nedtage stilladset.
	Skal stå på et fast og bæredygtigt underlag.
	Opklodsninger må højst være 20 cm høje og må ikke være sten o.l., der kan knække
eller knuses.
	Der må højst være 3 m mellem bukkene.
 Skal monteres med stilladsdæk uden overlap (snublefare).
	Stilladsdækkene skal kunne tåle den påtænkte belastning (se leverandørens anvisninger).
	Skal have fuldt rækværk (hånd-, knæ-, fodliste) i højder over 2 m, eller hvis der er særlig
fare ved nedstyrtning.
	Adgangsstige skal være fastholdt og rage 1 m op over adgangsstedet.
	Der må ikke arbejdes fra løse kasser, bukke o.l. på stilladset.
	Det anbefales kun at bruge bukkestillads til arbejde i max 2,20 m dækhøjde.
	Forankres som hovedregel til bygning i højder over 2 m.
	Bukkestilladser egner sig ikke til faldsikring ved tagarbejde. Bruges det alligevel skal det
fastgøres til facaden, men kontakt producenten for vejledning.

Rullestillads i en specialopstilling, der kræver beregning.

Bukkestilladser bruges typisk til småhusbyggeri.

Tagarbejde og stillads
Stilladser opsat til tagarbejde skal normalt både fungere som færdsel og arbejdsområde, og som sikring
mod at personer eller materialer styrter ned. Derudover fungerer stilladset ofte også som materialeoplag.
Afstanden mellem stilladsdæk og tagfod må maksimalt være 0,5 meter målt fra overside af tagbelægning til overside af stilladsdæk. Hvor der er meget
færdsel mellem stillads og tagflade, bør der etableres
en særlig adgangsvej fra stillads til tag. Der må ikke
være opragende genstande på stilladsdækket.
Hvis taget hælder 15 grader eller derover, skal
stilladset og tilhørende rækværk kunne fange en faldende person. Derfor skal rækværket suppleres med
en ”kasseskærm” eller finerplade. Kasseskærmen skal
minimum være 1 meter høj (se illustration) og skal
mindst være lige så høj, at den er i niveau med en
flugt 1 meter over tagbelægningen. Net eller plast på
stilladset vil ikke kunne erstatte kasseskærmen.

Stilladset til tagarbejde skal monteres med vandret
tæt afdækning på øverste stilladsdæk. Vandret tæt afdækning betyder, at der ikke må være huller, revner
eller andet, hvor en kugle med en diameter på 30
mm kan falde igennem. Der er skrappere krav ved
arbejde med skifer eller lignende bygningsdele. Det
kan være nødvendigt at sikre yderligere mod mate
rialenedstyrtning, ved montage af net eller plast uden
på stilladset.
I forbindelse med større tagrenoveringer, hvor der
oplagres større materialemængder på stilladset, eller
hvor der fx foregår skæring af tagsten på stilladset,
bør mindre stilladser suppleres med materialeplatforme i lastklasse 4 – 6.
AF PETER KIRKEGAARD

OBS: Se meget mere om stilladsregler i TEMA’et på
midtersiderne af dette nummer af Under Hjelmene.

Ikke sådan ...

...sådan !
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Et sikkert stillads
Temaet i dette nummer af Under Hjelmene er stilladser. På de næste 4 sider,
(som er til at tage ud af avisen og hænge op på opslagstavlen), kaster vi lys
over nogle af de spørgsmål, der er, når der skal arbejdes med stilladser, og
det er lige fra valg af stillads, opstilling og ændringer til en god praksis
for brug af dem.
Stilladser anvendes af mange håndværkere, til mange formål på
både nybyggeri og renoveringsarbejder, fordi der i branchen og
hos Arbejdstilsynet er en generel opfattelse af, at stilladser er
gode og sikre tekniske hjælpemidler, når der skal arbejdes i
højden. Men det kræver, at man inden gør sig fuldstændigt
klare overvejelser og tager beslutninger om, hvad
stilladset skal bruges til. Ellers kan det betyde både
ulykker og en masse problemer med fx adgang til,
brug af og transport på stilladset.
Der sker hvert år alt for mange faldulykker fra
stilladser i forbindelse med montage og brug.
Disse ulykker er ofte meget alvorlige med
forstuvninger eller brækkede knogler til følge,
og i enkelte tilfælde ender det desværre
med dødsfald. Mange af ulykkerne sker,
fordi der er sket fejl i forbindelse med
opsætning eller brug af stilladset.

5 gode råd – FØR du går
op på et stillads:
	Der skal være et synligt grønt ibrugtagningsskilt ved
adgang til stillads.
	Der skal være rækværker hele vejen rundt på stilladset – også på indersiden, hvis der er mere end 30 cm
til facaden.
	Hvis der er åbne felter skal adgang til stedet tydeligt
være afspærret.
	Facadestilladser skal være forankret i bygningen.
	Ved tagarbejde skal der være skærm øverst på stillads, så det sikrer mod nedstyrtning.

Det rigtige stillads...

Skemaet er ikke en facitliste, men angiver hovedreglerne
ved stilladser og deres anvendelse.

Last-/Breddeklasseskema
Der skal til enhver tid være en fri passage (mellem søjlerne/gennem rammen) på 0,6 m overalt

Generelle krav:
	Opstillingsvejledningen skal følges! Heri fremgår bl.a.
krav til diagonalafstivninger. Beskadigede stilladsdele
må ikke benyttes.
	Stilladsopstilleren skal udlevere en brugsanvisning til
brugerne af stilladset om, hvad et opstillet stillads må
bruges til, belastes med osv. Et ibrugtagningsskilt er
ikke nok.
	Underlaget skal være stabilt. Stilladsfødderne skal
hvile på hele fladen. Opklodsning må højst være 20 cm
høj.
	Der skal være rækværk overalt, hvor der er risiko for at
komme til skade ved fald fra stilladset og altid over
2 m. Rækværk består altid af hånd-, knæ- og fodliste
	Der må ingen steder være over 30 cm mellem stilladsdæk og facade. Ved opmuring, vinduesmontage og
lignende tungt arbejde max. 10 cm.
	Ved konsoldæk forskudt 0,5 – 2,0 m fra hoveddækket
kan man nøjes med en håndliste. Ved forskydning på
mere end 2 m indvendig i stilladset kræves også knæliste.
	Stilladsdæk skal være fastholdte, så de ikke kan vippe
eller forskyde sig.
	Der må ikke være mere end 8 cm mellem stilladsdæk.
I blindrum skal dækket være tæt. Evt. skruetvinger skal
være ikke-forskydelige.
	Afstanden fra belastet dæk til fodlisten må ikke overstige 3 cm midt på dækket.
	Der skal til enhver tid være min 0,6 m fri til vandret
passage på stilladset og en frihøjde på min. 1,9 m.
Ved adgang fra trappeløb og ind på stilladset kan
den frie passage være ned til 0,5 m.
	Fastgørelser skal som hovedregel forankres i hvert andet knudepunkt, samt i alle søjler/rammer i stilladsets
top og sider.
	Der skal ekstra fastgørelser ved inddækning med net,
plastik, ved hejse, skakte, udkragninger osv. Fastgørelserne må ikke række ind i adgangsvejene.
	Der skal være tæt afdækning ved adgang under
stilladset og ved indgange til bygning. Tæt afdækning
betyder ingen huller over 3 cm i diameter.
	Der må ikke arbejdes fra bukke, stiger og andre løse
genstande på stilladset.
	Hvis stiger bruges som adgangsvej, skal de være fastgjorte, have en hældning på 60-75 grader, og der skal
være håndfæste 1 m over stilladsdækket.
	Stilladser højere end 5 meter og længere end 10 meter, og som skal benyttes af mere end 2 personer samtidigt, skal have separate opgangsfelter med trapper.
	Fastmonterede stilladser på over 2 meters højde skal
forsynes med ibrugtagningsskilte, hvoraf det skal
fremgå, hvad stilladset er opstillet til samt dato for dets
opstilling og evt. ændring.
	Kun folk med relevant stilladsuddannelse må opstille,
ændre og nedtage standardstilladser over 3 m. Specialstilladser kræver den 2-årige stilladsuddannelse.
	Stilladser hvor der skal køres med stenvogn, trillebør o.l.
skal have en fri gennemgangsbredde på min. 90 cm.

Breddeklasse
(w)
Lastklasse

W06

W09

(0 ,6m - 0,9 m) *4

(0,9 m - 1,2 m) *4

3

• Malerarbejde
• Mindre reparationsarbejder *5
• Fugeudkrasning med let håndværktøj
• Transport af håndværktøj og mindre
materialer, som håndværkeren kan have
i hænderne er tilladt
• Transport af materialer udover
ovennævnte er ikke tilladt
• Placering af materialer på stilladset er
ikke tilladt

• Malerarbejde
• Mindre reparationsarbejder *5
• Transport af håndværktøj og materialer,
vægtmæssigt svarende til klassen er
tilladt
• Transport af materialer udover
ovennævnte er ikke tilladt
• Placering af materialer på stilladset er
ikke tilladt *7

4

• Malerarbejde
• Mindre reparationsarbejder *5
• Fugeudkrasning med let håndværktøj
• Transport af håndværktøj og mindre
materialer, som håndværkeren kan have
i hænderne er tilladt
• Transport af materialer udover
ovennævnte er ikke tilladt.
• Placering af materialer på stilladset er
ikke tilladt

• Malerarbejde
• Mindre reparationsarbejder *5
• Transport af håndværktøj og materialer,
vægtmæssigt svarende til klassen er
tilladt
• Placering af materialer på stilladset er
tilladt under hensyntagen til stilladsets
belastningsklasse

5

• Malerarbejde
• Mindre reparationsarbejder *5
• Fugeudkrasning med let håndværktøj
• Transport af håndværktøj og mindre
materialer, som håndværkeren kan have
i hænderne er tilladt
• Transport af materialer udover
ovennævnte er ikke tilladt.
• Placering af materialer på stilladset er
ikke tilladt

• Malerarbejde
• Mindre reparationsarbejder *5
• Transport af håndværktøj og materialer,
vægtmæssigt svarende til klassen er
tilladt
• Placering af materialer på stilladset er
tilladt under hensyntagen til stilladsets
belastningsklasse

6

• Malerarbejde
•M
 indre reparationsarbejder *5
• Fugeudkrasning med let håndværktøj
• Transport af håndværktøj og mindre
materialer, som håndværkeren kan have
i hænderne er tilladt
• Transport af materialer udover
ovennævnte er ikke tilladt.
• Placering af materialer på stilladset er
ikke tilladt

• Malerarbejde
• Mindre reparationsarbejder *5
• Transport af håndværktøj og materialer,
vægtmæssigt svarende til klassen er
tilladt
• Placering af materialer på stilladset er
tilladt under hensyntagen til stilladsets
belastningsklasse

1

Tilladelig Belastning:
- Jævnt fordelt
pr. m2 75 kg
- Punktlast 0,5 m x
0,5 m 150 kg

2

Tilladelig Belastning:
- Jævnt fordelt
pr. m2 150 kg
- Punktlast 0,5 m x
0,5 m 150 kg
Tilladelig Belastning:
- Jævnt fordelt
pr. m2 200 kg
- Punktlast 0,5 m x
0,5 m 150 kg

Tilladelig Belastning:
- Jævnt fordelt
pr. m2 300 kg
- Punktlast 0,5 m x
0,5 m 300 kg

Tilladelig Belastning:
- Jævnt fordelt pr. m2
450 kg
- Punktlast 0,5 m x
0,5 m 300 kg

Tilladelig Belastning:
- Jævnt fordelt pr. m2
600 kg
-P
 unktlast 0,5 m x
0,5 m 300 kg

i stilladset.

W12

(1,2 m - 1,5 m) *4

W15

(1,5 m - 1,8 m) *4

W18

(1,8 m - 2,1 m) *4

W21

(2,1 m - 2,4 m) *4

W24

(2,4 m +) *4

Den virksomhed, som har ansatte, der bruger stilladset, er ansvarlig for, at det er egnet til den opgave, som skal udføres, og at det
er i forskriftsmæssig stand under brugen. Når stilladset skal tilpasses, efterhånden som arbejdet skrider frem, fx flytning af konsoller, fastgørelser eller lignende, skal det altid aftales med dem, der
har opstillet stilladset. På den måde kan det sikres, at stilladset
altid er i forskriftsmæssig stand. Ibrugtagningsskiltet ændres og
opdateres løbende i takt med ændringerne.

Kun til inspektion *1

Valg af stillads
Der findes to grundtyper af stilladser: Rulle/bukkestilladser, typisk
til mindre opgaver og lavere højder, og systemstilladser, som igen
er opdelt i rammestilladser og søjlestilladser. Ved bestilling af et
stillads er der en række oplysninger, som er nødvendige for at
stilladsentreprenøren kan levere et stillads, som er anvendeligt:

Kun til inspektion *1

• Filsning
• Lettere pudsearbejder *6
• Malerarbejde
• Fugeudkradsning
• Facadeisolering
• Lettere vinduesudskiftning *6
• Tagarbejde
• Sandblæsning
• Højtryksspuling
• Transport af håndværktøj og materialer, vægtmæssigt
svarende til klassen er tilladt
• Transport af materialer udover ovennævnte er ikke tilladt
• Placering af materialer på stilladset er ikke tilladt *8
• Filsning
• Pudsearbejder
• Malerarbejde
• Fugeudkradsning
• Facadeisolering
• Vinduesudskiftning
• Tagarbejde
• Sandblæsning
• Højtryksspuling
• Transport af værktøj og materialer, vægtmæssigt
svarende til klassen er tilladt
• Brug af tekniske hjælpemidler er muligt *7
• Placering af materialer på stilladset er tilladt under
hensyntagen til stilladsets belastningsklasse.
• Filsning
• Pudsearbejder
• Malerarbejde
• Fugeudkradsning
• Facadeisolering
• Vinduesudskiftning
• Tagarbejde
• Sandblæsning
• Højtryksspuling
• Transport af værktøj og materialer, vægtmæssigt
svarende til klassen er tilladt
• Brug af tekniske hjælpemidler er muligt *7
• Placering af materialer på stilladset er tilladt under
hensyntagen til stilladsets belastningsklasse.
• Filsning
• Pudsearbejder
• Malerarbejde
• Fugeudkradsning
• Facadeisolering
• Vinduesudskiftning
• Tagarbejde
• Sandblæsning
• Højtryksspuling
• Transport af værktøj og materialer, vægtmæssigt
svarende til klassen er tilladt
• Brug af tekniske hjælpemidler er muligt *7
• Placering af materialer på stilladset er tilladt under
hensyntagen til stilladsets belastningsklasse.

Håndværker på stilladset

Krav til bredde, herunder:
	Arbejdsproces (ergonomi, knæliggende arbejde osv.).
	Behov for fribredde (omkring arbejdsprocesser, materialer og
tekniske hjælpemidler).
	Tekniske hjælpemidler (hvor meget fylder de).
	Materialer (hvor meget fylder de, og hvordan transporteres de).
Krav til belastningen, herunder:
	Arbejdsprocesser (hvor mange skal arbejde på stilladset –
vægt).
	Tekniske hjælpemidler (hvor meget vejer de).
	Materialer (hvor meget vejer de).

Uddannelse
(For breddeklasserne W21 og W24:
Opmuring og ladetårne)

Hvis du opstiller, ændrer eller nedtager et stillads, der er højere end
3 meter, kræves flg. uddannelse:
	3 ugers uddannelse for standardopstilling af facade og svært
stål stillads.
	1 dags kursus for standardopstilling af rulle- og bukkestilladser.
	Kursus for specialstilladser, fx skorstensstillads eller overdækninger. Udenlandske stilladsopstillere skal have godkendt deres
kvalifikationer af Arbejdstilsynet. Kravet gælder dog ikke for
rulle- og bukkestillads.
Med den 2 årige stilladsuddannelse kan du opstille alle stillads
typer.

(For breddeklasserne W21 og W24:
Opmuring og ladetårne)

*1	Efter Arbejdstilsynets praksis er stilladser opstillet i lastklasserne 1 og 2,
kun egnede til inspektionsstilladser, hvorfra der ikke skal udføres arbejde.
AT-Vejledning 45-1 Stilladsopstillerens ansvar. Samtlige stilladsklasser må
bruges til inspektion.
*2	Lettere stående arbejde.
*3	Lettere stående arbejde med et minimalt behov for transport på
stilladsdækkene.
*4 	Valg af breddeklasser fra W12 og opefter afhænger bl.a. af behovet for
transport og oplagring af materialer, samt brug af maskiner og løftegrej på
stilladsdækkene. Stående og knæliggende arbejde er tilladt. Vandret transport
ved brug af tekniske hjælpemidler, samt oplagring af materialer er muligt under
hensynstagen til stilladsets belastningsklasse. Der skal til enhver tid, overalt på
stilladset være 0,6 m fri vandret passage.
*5	Inden for murer-, snedker-, tømrer-, glarmester- og blikkenslagerarbejde.
*6	Vægtmæssigt mand og materialer svarende til klassen.
*7	Hvis brug af det tekniske hjælpemiddel er tilladt jf. stilladsopstillerens
udleverede brugsanvisning.

(For breddeklasserne W21 og W24:
Opmuring og ladetårne)

*8	Dette kan dog fraviges, hvis producenten efterviser bæreevne, der overskrider
lastklassen og der til stadighed kan holdes en fri gennemgangsbredde på
60 cm.

Bygherrepligter
På alle byggepladser er der en bygherre, som ejer
grunden og betaler for det arbejde der udføres.
Bygherren skal have styr på arbejdsmiljøforanstaltningerne på fællesområderne, inden selve arbejdet
på byggepladsen går i gang. Han skal aftale opgaverne og fordelingen af dem med arbejdsgiverne
på byggepladsen. I byggeperioden skal bygherren
gennem sin arbejdsmiljøkoordinator føre kontrol
med, at arbejdsgiverne overholder aftalerne. Fællesområder er arbejds- eller færdselsområder, hvor
der skal arbejde personer fra mere end én virksomhed på fx stilladser.
Det er meget almindeligt, at stilladser anvendes
af flere entrepriser, og her har bygherren pligt til
at få koordineret arbejdet fra stilladset. På mange
pladser giver bygherren sin rådgiver opgaven med
at koordinere, og det betyder, at rådgiveren også
skal være skarp på følgende opgaver:

Vælg det rigtige
stillads
– og undgå de typiske fejl ved valg af stillads
type:
	Der vælges rammestillads, idet der er brug for et
klasse-3 stillads. Det betyder, at der ikke kan køres med trillebør og andre tekniske hjælpemidler
igennem rammerne.
	Der vælges rammestillads eller smalt søjlestillads
til tagarbejde. Det betyder, at det kan være svært
at kombinere tagarbejdet med transport og
oplagring af materialer.
	Der vælges lastetårne i klasse 3. Det betyder, at
lastetårnet ikke kan klare store belastninger, når
leverandører kommer med store leverancer.
Lastetårnet overbelastes, eller også må materialerne afleveres på jorden med ergonomisk
belastning for håndværkerne til følge.

1.	Kræver det arbejde, der skal udføres fra et stillads?
2.	Hvis ja, hvad skal stilladset opfylde af krav til
belastning, transport, ergonomi, adgang op til
og ind i bygning, arbejde på facade og lignende?
3.	Aftale, hvem der forestår eftersyn og vedligeholdelse samt eventuelle tilpasninger, når stilladser
er i brug?
4.	Indgå aftaler med de entrepriser, som skal bruge
stilladset om, hvordan det skal være opsat, og
på hvilket tidspunkt det skal være klart til brug,
samt hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner stilladset.
5.	Løbende håndtere krav om justeringer og tilpasninger, da arbejds- og tidsplan kan ændre sig
undervejs.
6.	At brugen af stilladset indgår i jeres Plan for
Sikkerhed og Sundhed (PSS), hvor den er krævet.

Det er vigtigt at bemærke, at alle disse problemer
kan løses undervejs:
	ved at nedtage en type stillads og opsætte et nyt,
	ved at udbygge stilladset, både i bredde og lastklasse,
	ved at stilladset nedtages, og at lifte og arbejdsplatforme bruges til de sidste arbejdsfunktioner.
Disse løsninger er imidlertid dyre, og derfor vil en
grundig vurdering af valg af stilladstype fra starten
betyde en ergonomisk fordel for de håndværkere,
der skal arbejde på stilladset, en økonomisk fordel
for bygherren og uden tvivl en hurtigere og bedre
byggeproces. Det er vigtigt, at alle håndværkergrupperne inddrages i planlægning af brug af
stilladset. Dermed ved bygherren (og stilladsfirmaet), hvilke arbejdsfunktioner, der skal udføres på
stilladset i løbet af byggeriet.
Ved valg af stillads skal det også vurderes:
	hvor og hvordan materialer placeres – om der
evt. skal være ét eller flere materialetårne,
	om der skal arbejde én eller flere faggrupper
samtidigt.

Kontrol

Adgangsveje

Stilladset må først anvendes, når stilladsopstilleren
har meldt det klar og der sidder et korrekt udfyldt
ibrugtagningsskilt ved adgangsvejene.

Adgangsveje kan generelt udformes
som trapper eller stiger. Stilladser, der er
højere end 5 meter og længere end 10
meter, og som skal benyttes af flere end
2 personer samtidigt, skal have separate
opgangsfelter i form af trappeløb eller
trappetårn. Afstanden mellem 2 separate
opgangsfelter må normalt ikke overstige
40 meter. Trappen skal være tilpasset terrænhøjde, så adgang til trappen kan passeres uhindret. Trappeløbet skal forsynes
med hånd og knæliste. Reposer skal være
forsynet med fulde rækværk – bestående
af hånd, knæ og fodliste.

Af skiltet skal det fremgå:
	Hvad stilladset er opstillet til.
	Maksimal belastning (lastklasse).
	Dato for opstilling/ændring.
	Stilladsopstiller
(firma).
	Dato for gennemgang inden
ibrugtagning.

Stilladsopstillers
ansvar
– SOM OPSTILLER
Den virksomhed, der opstiller stilladset – uanset
om det er et stilladsfirma, hvis ansatte ikke selv
skal arbejde på det færdige stillads, eller det fx
er et murerfirma, hvis ansatte selv skal arbejde
på det færdige stillads – har ansvaret for, at
stilladset er opstillet korrekt. Stilladsopstilleren
skal udlevere en brugsanvisning til brugeren
af stilladset, der beskriver hvordan stilladset løbende skal efterses, og herunder hvordan man
forholder sig i forhold til storm, sne m.m.
Ligeledes skal brugsanvisningen indeholde
en grundig beskrivelse af brugen af stilladset –
herunder belastning af stilladset og arbejdets
art. Ved stilladser, hvor opstillingen afviger fra
leverandørens standardopstillingsvejledning,
skal der foreligge en konstruktionsberegning
fra en sagkyndig, om at stilladset kan klare de
påregnelige belastninger.
– SOM ARBEJDSGIVER
Ulykkerne sker især, når folk falder ned fra
stilladset, eller ved at bundmanden får genstande i hovedet. Nogle få forholdsregler kan gøre
risikoen for ulykker og arbejdsskader mindre.
Her er 10 gode råd til, hvordan du får mindre
nedslidning og færre skader og færre ulykker,
når du stiller stillads op.
1.	Planlæg arbejdet og instruer alle grundigt,
inden I begynder at stille stilladset op.
2.	Følg opstillingsvejledningen og sorter
defekt materiale fra.
3.	Lav god afmærkning af arbejdsområdet, så
I undgår påkørsel eller at uvedkommende
kommer ind på området.
4.	Sikkerhedshjelm skal altid bruges af bundmanden.
5.	Monteringshejs skal have automatisk stop
ved overbelastning.
6.	Der skal være fuld sikring mod nedstyrtning (rækværk) – også under opstilling og
nedtagning.
7.	Ryd op og hold orden og sørg for godt lys
på opstillingsstedet.
8.	Fjern affald og materialer og gør stilladset
rent, inden I demonterer eller ændrer det.
9.	Brug løfte- og hejsemateriel, kraner, trucks,
trækvogne, rammevogne og sækkevogne til
transport af stilladsdele.
10.	Skab variation i arbejdet. Bundmand og
topmand bør skifte plads med jævne mellemrum.
Vær særligt opmærksom på, at afstanden mellem stilladsdæk og den faste bygningsdel aldrig
må overstige 30 cm, medmindre der monteres
indvendigt rækværk. Ved en række arbejdsprocesser skal stilladset bl.a. af ergonomiske
hensyn placeres med en mindre afstand til facaden, fx ved vinduesmontering. Ved opmuringsarbejde og arbejde med facadepudsning må
afstanden ikke overstige ca. 10 cm.

Man skal føle sig privilegeret,
hvis man går med sikkerhedssko
Under Hjelmene nr. 1/2016

SIDE 11

Sikkerhedssko
er sexede
Christian Lauridsen og Jon Bagge blev kåret som ”Årets
sikre faglærer”, da prisen blev uddelt på årets Skills i Fredericia. Begge er faglærere i tømrerafdelingen på Roskilde
Tekniske Skole (RTS), og noget af det ’sikre’, de har lavet,
er et nyt grundforløb for unge.
Grundforløbet er et 20 ugers forløb,
hvor de unge præsenteres for faggrupperne: murer, snedker, tømrer, maler
og teknisk designer. Efterfølgende kan
de så vælge en af de 5 retninger. Christian og Jon greb opgaven lidt ander-

ledes an. Først startede de unge med
at lave en APV med opgaver, hvor de
skulle lære skolen/arbejdspladsen at
kende. De skulle også lave en plantegning af værkstedet og finde frem til,
hvor materialerne skal være, brandveje
etc. De beskrev selv et regelsæt for den
plantegning og konsekvenserne, hvis
regelsættet ikke blev overholdt.
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Symbolske bøder
De unge havde selv fundet på konsekvenserne i form af bøder af et symbolsk beløb. Pengene blev brugt på
at købe morgenmad. Og mens den
blev spist, blev der samtidig evalueret
på spørgsmål om oprydning o.a. Der
var også humor med i undervisningen! Frem for at skrue bissen på var
der en stor hammer, som man kunne
få et dask af, hvis man ikke havde sikkerhedssko på. Der startede 50 unge
på dette første forløb, og der sluttede
47. I år starter 70, så det nye grund-

FORTJENT! Jon Bagge (tv.)
og Christian Lauridsen (th.)
vandt prisen ”Årets sikre
faglærer” på årets Skills.

forløb er allerede en succes. Christian
fortæller, at ”arbejdsmiljøet skal ligge
i faget”.
Løsninger frem for konfrontation
”Hvilke konsekvenser har det, hvis jeg
fx får en splint i øjet, eller noget ned
over fødderne eller får skåret nogle sener over? Det skal man vide. Samtidig
er det nemmere at vise logistikken i
praksis og så derefter overføre den til
teori – frem for omvendt. Man skal

føle sig privilegeret, hvis man går med
sikkerhedssko. Sikkerhedssko er sexede,” siger Christian og griner lidt.
”Som underviser skal man møde de
unge, ”hvor de er”. Det skaber respekt.
Og det er godt hele tiden at søge løsninger frem for konfrontation. Man
skal ikke kunne reglerne til fingerspidserne, men man skal vide, hvor man
kan finde reglerne og at der er regler,”
slutter Christian.
AF NIELS ERIK DANIELSEN

Kender du din sundhedsordning?
Døjer du med fysiske eller psykiske problemer? Ondt i kroppen? Stress? For meget alkohol?
Eller har du brug for en hurtig diagnose på, hvad du fejler?
Så er der gratis hjælp at hente i din
sundhedsordning, som er en del af
overenskomsten for langt de fleste
med pension i PensionDanmark. Ordningen bliver løbende udvidet – senest
med et team af sygeplejersker og socialrådgivere, der kan hjælpe med en
bred vifte af sundhedstilbud.

Du kan bruge din sundhedsordning til:
	Behandlinger hos en fysioterapeut,
kiropraktor, massør eller zoneterapeut, hvis du har problemer i led,
muskler og sener. Behandlingerne
sker på 125 sundhedscentre fordelt
over hele landet. Du behøver ikke
gå til lægen først.
	Hurtig diagnose. Vi finder ud af,
hvad du fejler og sikrer, at du hurtigt kommer i gang med behandling
– uden ventetid.
	Rådgivning fra et team af sygeplejersker og socialrådgivere, hvis du
har været syg i længere tid eller har
risiko for lang tids fravær fra arbejdspladsen.
	Psykologhjælp med mulighed for
personlig samtale, hvis du har pro-

blemer på jobbet som fx mobning
eller stress og ved private problemer som fx skilsmisse eller dødsfald.
	Misbrugsrådgivning, hvor du kan få
hjælp til at få bugt med fx misbrug
af stoffer, alkohol og medicin.
AF MICHAEL KLOCKMANN NIELSEN,

Hjælp til su

ndhedsordn

ingen

Fysiske prob
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er

Book tid dir
ekte på app
eller pensio
n.dk/dinpens
ion
eller ring på
tlf. 7010 080
6
alle hverda
ge kl. 8-21.

Psykiske pr
ob

lemer

Ring på tlf.
7010 0806.
Rådgivning
hele døgnet
.

Misbrugspr
oblemer

Ring på tlf.
7010 0806.
Rådgivning
hele døgnet
.

PENSION DANMARK
Guide til su

ndhedsvæse

Læs mere og bestil tid på
pension.dk/sundhed, eller ring
7010 0806 alle hverdage mellem kl.
8 og 21. Du kan også bestille tid til
behandlinger og finde det sundhedscenter, der er nærmest dig, via
PensionDanmarks app.

Ring på tlf.
7012 1335.
Alle hverda
ge kl. 8-21.

Hurtig diagn

ose

Ring på tlf.
7010 0806.
Alle hverda
ge kl. 8-21.

Længerevar
ende sygdom

Ring på tlf.
7012 1335.
Alle hverda
ge kl. 8-21.

net

Få millimeters fejlmåling kan koste dyrt
i en byggesag
Under Hjelmene nr. 1/2016
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Så er der film
Træsektionen har i flere år brugt små film som
introduktion til forskellige emner. Og nu er der
kommet yderligere fem film til – læs om dem her
– og se dem på traesektionen.dk.

Hjælpemidler til
montering af vinduer
I dag findes der flere tekniske hjælpemidler, der kan afhjælpe tunge løft og belastende arbejdsstillinger.
Manuel håndtering af vinduer kan både medføre risiko for ulykker og sundhedsskadelige
belastninger. Udgør manuel håndtering en risiko, skal den undgås.
Filmen er produceret af Træsektionen med hjælp fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus, som også kan
hjælpe jeres virksomhed med at finde det rigtige tekniske hjælpemiddel til en konkret opgave.
Find flere tekniske hjælpemidler til vinduer på bygergo.dk, som er BAR Bygge & Anlægs portal.

Asbest
Asbest er sundhedsskadeligt og har været forbudt at anvende i mere
end 25 år. Men indtil al asbest er fjernet, vil håndværkerne stadig støde
på asbestholdige byggematerialer i ældre bygninger og installationer.
Det er bygherrens pligt at sikre, at alle områder med asbestholdige
materialer er identificeret og afmærket tydeligt, inden arbejdet går i
gang, og at oplysningerne fremgår af Planen for Sikkerhed og Sundhed
(PSS).
Det kan en tømrervirksomhed hjælpe med – ligesom tømreren
kan fjerne de asbestholdige materialer. Men det kræver naturligvis, at
Arbejdsmiljølovens krav til arbejde med asbest bliver overholdt, og
at tømrerne på pladsen har modtaget særlig instruktion og eventuelt
asbestuddannelse.
Find flere informationer og eksempler på korrekt håndtering af
asbestholdige materialer i branchevejledningerne på www.bar-ba.dk

Faldsikring
Man må kun bruge faldsikringsudstyr, hvis arbejdet er meget kortvarigt, eller hvis det ikke er muligt
at anvende kollektive foranstaltninger som stillads, tagskærm, lift eller lignende.
Bruger man faldsikring, er det arbejdsgiverens pligt at udarbejde en beredskabsplan, som indeholder en plan for hurtig redning.
Den der benytter udstyret skal være instrueret, og det er desuden vigtigt, at der er mindst to
personer på pladsen i forbindelse med arbejde med faldsikring, så der altid er en, der kan tilkalde
hjælp i tilfælde af fald fra højden.

Film  om  
faldsikring    
Træsektion
en  

Film  om  
montage  af  
vinduer  
Træsektionen  

8 nye film om renovering
Renoveringsprojekter kræver stor
grundighed lige fra planlægningsfasen
og hele vejen igennem byggeprocessen, hvis det skal afsætte de nødvendige fingeraftryk på arbejdsmiljøet og
sikkerheden for medarbejderne.
Derfor har BAR Bygge & Anlæg
fået visualiseret branchevejledningen
om renovering i otte små film, der
sætter fokus på arbejdsmiljø og sik-

kerhed i projektering og planlægning
af renoveringsprojekter. Filmene gennemgår byggeriets faser, og de sætter
også spot på de forskellige aktørers
roller og ansvar.
Alle otte film kan ses på
byggeproces.dk/renovering.

Du kan også scanne
koden med din
smartphone – og se
filmene.

Al transport af paller på terræn
foregår med en minilæsser
Under Hjelmene nr. 1/2016
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Udskiftning af vinduer uden
tunge løft?

”Selvfølgelig kan det lade sig gøre”, siger tømrersvende fra Nem Byg

890 tagvinduer og 800 almindelige
vinduer skal udskiftes på rækkehusene
i et større boligområde i Esbjerg. Nem
Byg A/S fik entreprisen, og efter besøg
fra Arbejdstilsynet kort efter opstart
på opgaven, skulle der findes løsninger
på både transport og montage af vinduerne.
”Vinduerne er faktisk ikke specielt tunge”, fortæller sjakbajs Morten
Stokkebæk, men er godt klar over, at
de med en vægt på 50 kg for tagvinduer og 75 kg for facadevinduer er over
grænsen for, hvad der er forsvarligt at
løfte og betydeligt mere end lovgivningen tillader. Derfor skulle der selvfølgelig også findes brugbare løsninger
i forbindelse med montagen.
Vi har jo tidligere haft opgaver,
hvor vi har fået vejledning i brug af
tekniske hjælpemidler af BAMBUS
(Byggeriets Arbejdsmiljøbus). Efter
at have undersøgt hvad der findes på
markedet, blandt andet ved brug af
Bygergo (hjemmeside om tekniske
hjælpemidler i byggebranchen – www.
bygergo.dk) og lidt yderligere surfing
på nettet, fandt vi frem til flere brugbare tekniske hjælpemidler.
Selvkørende vinduesløfter
”Da det ikke var muligt at komme til
alle steder med en traditionel selvkørende vinduesløfter, valgte vi de simple og enkle løsninger til både transport
og montage. Vi har købt en brugt vinduesløfter fra et udlejningsfirma til at
flytte vinduerne fra palle til en ’hund’.
”De kunne jo alligevel ikke bruge den
mere, da den jo ikke er selvkørende”,
siger Morten med et smil.

NEM BYG A/S
NEM BYG beskæftiger i dag ca.
60 medarbejdere og arbejder
hovedsageligt med små og store
hoved- og total- entrepriser med
egenproduktion indenfor tømrer/
snedkerfaget. Virksomheden
startede for godt 30 år siden under
navnet NEM HUSE som et traditionelt tømrer- og snedkerfirma.
I 2014 blev NEM BYG kåret som
en af Danmarks godt 1500 gazellevirksomheder.

Al transport af paller på terræn
foregår med en minilæsser, der er indkøbt til opgaven. Den bruges også med
en efterspændt vogn til at indsamle affald og emballage to gange om dagen,
så byggepladsen til alle tider fremstår
ryddelig – til glæde for både tømrer
svendene og beboerne i området.
”Facadevinduerne bliver transporteret på en ’hund’ frem til montagestederne, hvor der anvendes en
’Easywin’-vinduesløfter fra JLM til
den videre montage. Den simple og
enkle lille vinduesløfter blev valgt, da
den kan bruges alle steder, uanset hvor
meget plads vi har,” siger Morten og
uddyber. ”Vi købte fire af dem, så vi
kunne montere flere steder på en gang.
De er meget nemme at betjene, og så
er det også lettere at få gutterne til at
bruge dem.”
En vanskelig opgave
Isætningen af tagvinduerne var en
lidt vanskeligere opgave. Det tekniske
hjælpemiddel, ’Out-Lift’ fra firmaet
Multi Hejs kan bruges til montage af
ovenlys, men kan kun anvendes indefra. ”Den kunne vi ikke bruge på
grund af dårlige adgangsveje til 1. sal i
boligerne (vindeltrappe) og manglende pladsforhold, men på deres hjemmeside var der også et hjælpemiddel
til montage af ovenlysvinduer, ’Portal–
Lift’, der kan montere vinduerne fra
tagsiden,” fortæller Morten.
Efter at have afprøvet ’Portal-Lift’,
blev der investeret i to af dem, så der
kunne monteres flere steder på samme tid. Hjælpemidlerne blev herefter
’effektiviseret’ ved hjælp af nogle tag-

Vinduesløfter til omlæsning af vinduer fra
palle til ”hund”.

beslag, som Nem Byg selv fik udviklet,
så portalløfteren kan bevæges på hele
tagfladen, uden at der skal fjernes for
mange tagsten.
”I øjeblikket arbejder vi på en løsning til transport og montage af nogle
branddøre og forbedringer af adgangsvejene på tagene (stiger). Vi har gennem hele forløbet arbejdet sammen
med Byggeriets Arbejdsmiljøbus, som
vi desværre ikke nåede at få fat i, før
Arbejdstilsynet kom forbi.”
”Efter et stykke tid, hvor alle er blevet fortrolige med hjælpemidlerne og
deres arbejdsopgaver, er der virkelig
kommet flow i arbejdet, og tømrer
svendene kan i det næste års tid, hvor
vinduesudskiftningen skal udføres, se
frem til arbejdsdage, hvor de fysiske
belastninger er begrænset væsentligt.”
AF PETER ORBY

Der forberedes til isætning af vinduet og
løfteren står parat.

Byggeriets
Arbejdsmiljøbus
Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en
mobil konsulenttjeneste, som har
til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis, viden om udvikling
af godt arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer til
byggepladser og byggevirksomheder – og deres ansatte.
Konsulenttjenesten er landsdækkende og foretager hvert år
ca. 1.500 besøg på byggepladser
og i virksomheder.
Du kan komme i kontakt med
Byggeriets Arbejdsmiljøbus på
tlf. 72 17 00 13 eller via hjemmesiden www.bam-bus.dk.

Et kæmpe byggeri til
4 mia. kroner
Under Hjelmene nr. 1/2016
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Godt arbejdsmiljø
og akkord er lig med
Bedre Bundlinje
3F og Dansk Byggeri har i fællesskab
projektet Bedre Bundlinje 3.0, som nu
har været i gang cirka 1,5 år.
Meningen med projekt Bedre
Bundlinje 3.0 (BB 3.0) er blandt andet at vise, at involvering og inddragelse af medarbejdere i planlægningen
og tilrettelæggelsen af byggepladser er
en måde til at få skabt en bedre bundlinje for både virksomhed og medarbejdere.
De virksomheder, der deltager i
BB 3.0, får besøg af en konsulent fra
3F og Dansk Byggeri, som afholder et
dagsforløb i virksomheden, og gerne
på en byggeplads, hvor der er fokus

på forbedringer i virksomheden, set
fra både medarbejdere og arbejdsgivere.
Da jeg nu efterhånden har været
ude i rigtig mange virksomheder og
afholdt dagsforløb med fokus på forbedringer, har jeg set og hørt, hvor
meget arbejdsmiljøet stadig fylder på
byggepladser rundt om i landet, og
jeg hører også, at både virksomhed og
medarbejdere mister penge på grund
af, at arbejdsmiljøet ikke er som det
kunne være.
Samtidigt hører jeg også flere virksomheder sige, at de gerne vil have
akkord indført i virksomheden, men

Projekt Bedre Bundlinje – et samarbejde mellem 3F og Dansk Byggeri – viser, at bundlinje og arbejdsmiljø følges ad.

er betænkelige ved det, da de har en
opfattelse af, at der så bliver slækket
på arbejdsmiljøet for at tjene lidt ekstra.
Intet kunne være mere forkert!
Vi har nu gennem de sidste 1,5 år været gennem rigtig mange virksomheder, og har god erfaring med at hjælpe
medarbejdere og ledelse i virksomheder med at få indført metoder til at få
skabt et godt arbejdsmiljø i virksomheden, uden at det går ud over indtjeningen, tværtimod!.
Et godt arbejdsmiljø er jo ikke altid en stor økonomisk investering i en
virksomhed, men handler jo mere om,
at man får planlagt den opgave, man
nu skal lave rigtigt, fra start af. Og her
er det en rigtig god idé at tage de medarbejdere med på råd, som skal udføre
opgaven, inden man går i gang.

Så hvis I som medarbejdere og virksomhed er
interesseret i at:
 Tjene flere penge
 F å ryddet op i rodet på byggepladsen
	Få mindre spildtid på bygge
pladsen
	Få mere indflydelse på byggepladsen
 Få færre fejl på byggepladsen
Så ring eller send en mail til:
michael.dalsgaard@3f.dk
Tlf: 88 921 109. Mobil: 20 719 709
Eller gå ind på:
www.bedrebundlinje.dk og læs
mere om projektet Bedre Bundlinje
3.0 og tilmeld jer der.

AF MICHAEL DALSGAARD

Videntjenesten er med i Projekt
Universitetshospital Køge
Karsten Landvad er projektleder for
bygge og anlæg for Projekt Universitetshospital Køge. Et kæmpe byggeri
til 4 mia. kr. der starter op i år. Region
Sjælland har i forbindelse med byggeog anlægsarbejdet indledt et omfattende samarbejde

med bl.a. BAT og BAMBUS, herunder
VIDENTJENESTEN om arbejdsmiljø
for bygherrer og rådgivere.
Bygherren vil orientere de enkelte
entreprenører om, at BAT og BAMBUS er på pladsen og bygherren har et
tæt samarbejde med disse aktører. Der
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prenørerne. I forbindelse med samarbejdet er der lagt op til kampagner/
projekter om fx ulykkesforebyggelse,
støvbekæmpelse, brug af personlige
værnemidler etc., men også forøget
brug af tekniske hjælpemidler. Region
Sjælland har lagt op til dette samarbejde for at få et stærkt arbejdsmiljø i
bygge- og anlægsfasen, men også fordi
bygherren ikke ønsker flere kunder i
butikken (hospitalet),” siger Karsten
Landvad med et stille smil. ”Som en
offentlig bygherre skal vi også have
mod og vilje til at fokusere og sikre
et godt arbejdsmiljø,” slutter Karsten
Landvad. Anlægsarbejdet starter til
maj i år, mens det egentlige byggeri er
planlagt til opstart første kvartal 2017.
AF NIELS ERIK DANIELSEN

Et stærkt arbejdsmiljø er en vigtig byggeklods i det gigantiske byggeprojekt i Køge.

... flere hundrede tidligere bygningsarbejdere
dør årligt på grund af støvbelastninger
Under Hjelmene nr. 1/2016
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Arbejdsmiljø set fra egen hjelm
Debatfilm om otte vigtige arbejdsmiljø-temaer i byggeriet.
Mere end hundrede timers råfilm er
klippet ned til 13 minutters gennemgang af otte vigtige temaer for arbejdsmiljøet i byggeriet. Filmen ”Arbejdsmiljø set fra egen hjelm” er optaget
gennem en tre-ugers periode, hvor to
medarbejdere fra virksomheden Elindco har dokumenteret alle deres arbejdsopgaver. Mikkel Svendsen (tøm-

Mikkel og Nicklas.

rersvend) og Nicklas Bach (lærling)
har haft små videokameraer monteret
foran på deres beskyttelseskasketter,
og dermed har kameraerne indfanget
alle arbejdssituationer, samtaler og udfordringer – mens de to medarbejdere
har arbejdet med montage af gips.
Filmen er delt op i otte afsnit, der
sætter spot på hhv: Instruktion & tilsyn, Tunge løft & bæring, Orden &
ryddelighed, Kommunikation på byggepladsen, Tekniske Hjælpemidler,
Skærende værktøj, Støj og Støv. Hvert
afsnit afsluttes med en række spørgsmål, der både refererer til indholdet i
filmen og til den virkelighed, som man
oplever i sin egen arbejdsdag. Filmen er
særlig velegnet til brug i undervisningen på erhvervsskolerne, når der skal
sættes arbejdsmiljø på dagsordenen.
Samtidig er den en god anledning for
arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere i byggevirksomheder til at få
set arbejdsmiljøet efter i sømmene.

TEKNISKE
HJÆLPEMIDLER

SKÆRENDE
VÆRKTØJ

STØJ

STØV

INSTRUKTION
OG TILSYN

TUNGE LØFT
OG BÆRING

ORDEN OG
RYDDELIGHED

KOMMUNIKATION
PÅ BYGGEPLADSEN

Initiativtageren til projektet er
snedkermester Casper Graugaard fra
snedkerfirmaet E.G. ApS. Det er kommunikationsvirksomheden Kombic /
Visionworks, der har produceret filmen.
Byggegruppen i 3F og Snedkersektionen i Dansk Byggeri har støttet projektet og været en del af styregruppen.

Filmen ligger på YouTube – og den
kan ses, hvis man skriver ”Arbejdsmiljø set fra egen hjelm” – eller hvis
man scanner denne QR-kode:

AF MORTEN BICHEL

Styr på støvet
Der er stadig store problemer med støv på de danske byggepladser, og
arbejdsmedicinerne vurderer fortsat, at flere hundrede tidligere bygningsarbejdere dør årligt på grund af støvbelastninger. Blandt andet
derfor havde Skanska og KPC åbnet dørene for et formiddagsarrangement på en af de store byggepladser bag Fisketorvet i København.
Arrangementet var foranstaltet af Byggeriets Arbejdsmiljøbus, der stillede op med
kontant viden om de konsekvenser det har, at næsten
70 % af de faglærte danske
bygningsarbejdere
arbejder
med støvende materialer i
mere end en fjerdedel af ar-

Støv-kampagne.

bejdstiden. Konsulent Peter
Orby fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus lagde ud, og brugte
sine egne udfordringer med
lungesygdommen KOL som
udgangspunkt for at fortælle
om de muligheder, der er for
at begrænse støvbelastningerne i arbejdsmiljøet.

”Man kan måske ikke helt
undgå, at støvet opstår, men
man kan forhindre det i at
sprede sig på byggepladsen
ved at inddække de støvende områder, fugte dem eller
fjerne støvet ved kilden med
udsugningsanlæg,” siger Peter
Orby.
Støv-kampagne
Projektchef hos Skanska, Patrick Nørrested, var helt med
på, at det var brugbar viden,
der blev formidlet til folkene
på pladsen: ”Vi har naturligvis
fokus på byggestøvet, men der
er ingen tvivl om, at vi sagtens
kan lære mere om, hvad vi
kan gøre for at forhindre, at
støvet opstår, og om, hvordan
vi beskytter os mod det,” sige
han.

Konsulent Peter Orby fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Efter oplæggene i skurvognen, fik en række leverandører mulighed for at demonstrere nogle af de forskellige
sug, maskiner og personlige
værnemidler, der kan mindske støvbelastningerne ganske
betragteligt.
Halvanden times solid information blev rundet af på
pladsen med gode grill-pølser
og sodavand til medarbejderne. Det er efterhånden ved at
være en fast model for støvarrangementerne, der er en del
af den aktuelle støv-kampagne, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus har iværksat for at få

løftet den generelle forståelse
for, hvor farligt støvet egentligt er for medarbejderne.
Derfor henvender kampag
nen sig også til alle byggepladsens parter: Bygherre og
rådgiver, mester, medarbejder,
koordinator og byggeleder.
”Det gælder simpelthen om
at få sat støv på dagsordenen,
så der ikke er nogen tvivl om,
at det er vigtigt, at det kan løses, og at det er et fælles ansvar,” siger konsulent Peter
Orby fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus.
AF MORTEN BICHEL

Scan QR-koderne med
din mobiltelefon
Under Hjelmene nr. 1/2016
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Hvad har emnerne støv, bly, lærlinge og
faldsikring til fælles?
De har alle været tema i Under Hjelmene!
I hvert nummer af Under Hjelmene kigger vi nærmere på et vigtigt emne inden for
byggebranchen. Og det er gennem tiden blevet til en hel del temaer, som vi gerne vil
give dig mulighed for at gå på opdagelse i.
Derfor får du her en oversigt over samtlige temaer, hvori du bl.a. kan hente tjek
lister, viden, inspiration og gode fif, som du kan få glæde af i din hverdag.
Sådan gør du:
	Scan QR-koderne med din mobiltelefon
	Find temaet inde i midten af avisen

 B yggeriets Ole Opfindere

”Det er godt nok smart!”. Sådan vil du tænke, når du
læser om nogle af de tekniske vidundere, der er udviklet
i byggebranchen af håndværkere
– til gavn for håndværkere! I dette
tema ser vi nærmere på byggeriets
Ole Opfindere. Læs bl.a. om ”girafslibestativet” og den ”terrængående
vinduesløfter”.

Rigtig god læselyst!

 Vinterforanstaltninger

Vinter betyder sjap, kulde og mørke. Det kræver, at vi
har godt styr på vinterforanstaltningerne. Heldigvis er de
nemme at få styr på – især med denne guide! Scan koden, hent temaet
og voila! Så er det pludselig ingen
sag at gennemgå vinterforanstaltningerne i god tid – inden vinteren
(brrr!!) sætter ind.

 Hvordan knækker vi ulykkes
kurven?

Bygge- og Anlægsbranchen er én
af de brancher med flest arbejdsulykker. I 2014 vedtog regeringen
en handleplan, der skal ændre den
uhyggelige statistik. I dette tema
har vi gjort det let for dig og samlet
en række af handleplanens vigtigste
punkter, så du kan se, hvad der har
relevans for dig – og dit firma.

 Tekniske hjælpemidler

 Faldsikring

 Bly

 Lærlinge

 Styr på støvet

 Byggepladsens indretning

Du kan både spare penge og skåne din ryg med de rette tekniske hjælpemidler til gipsmontage. 6 tømmersvende deler ud af deres personlige
cowboytricks om gipsarbejde og
tekniske hjælpemidler. Og bliv klogere på, hvilken maskine der passer
bedst til netop dine behov.

Bly er både farligt og forbudt. Alligevel møder vi det stadig på byggepladserne rundt omkring i landet, når der skal
renoveres. Men hvad gør du, hvis du
kommer i kontakt med bly? I dette
tema kan du læse om, hvorfor det
er farligt, og hvad du skal gøre, hvis
du kommer i nærkontakt med det
farlige materiale.

Host! Host! Støv er farligt og kan både give kræft, forgiftninger og lungelidelser. Læs, hvordan du tager vare på
både din egen og kollegaers sundhed
ved at mindske støvet i hverdagen.

Der er mange ting, der skal være styr på, inden I arbejder
med faldsikring. Og konsekvenserne kan være fatale, hvis
du ikke har styr på detaljerne. Alt
det kan du læse om i dette tema, der
både indeholder tjeklister, tegninger
og billeder og den praktiske guide
”Faldsikring fra A-Z”.

Unge og nyansatte er særligt udsatte i byggefagene, og det
kan man desværre læse direkte i ulykkesstatistikkerne. I
dette tema kan du læse om unge
og lærlinge på byggepladserne og i
virksomhederne. Og der er masser
af viden at hente for både mester,
svend – og naturligvis også lærlingen
selv.

God planlægning er nøglen til en velfungerende byggeplads, hvor sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø er i orden.
I dette tema kan du læse om nogle
af de ting, der er ekstra gode at vide
om byggepladsens indretning. Du
får også en oversigt over byggepladsen, tjeklister og inspiration, som du
kan bruge i dit daglige arbejde.

Også i byggeriet findes der allerede i dag en lang
række materialer, som indeholder nano-partikler
Under Hjelmene nr. 1/2016
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Nanopartiklerne kommer!!!
– JA … de er her faktisk allerede
Nanopartikler er efterhånden en del af
hverdagen på mange arbejdspladser, i
mange produkter, i hjemmet og i fritiden. De er kort sagt blevet til allemandseje, så der er rigtig god grund til
at være opmærksom på de potentielle
risici, som man løber, når man er i kontakt og berøring med nanopartikler.
Derfor er Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
også stærkt involveret i arbejdet med
at kortlægge nanopartiklernes indflydelse på vores arbejdsmiljø. Det sker
blandt andet i samarbejde med Teknologisk Institut i Dansk Center for
Nanosikkerhed, hvor der er afsat midler til forskning i sikker anvendelse af
nanomaterialer.
’Mageløse maskiner i Århus’
På rigtigt mange områder sker der en
eksplosiv udvikling i antallet af maskiner, materialer, ny teknologi og arbejdsprocesser, hvor nanopartiklerne
spiller en rolle. Og det ved man allerede meget om hos Teknologisk Institut i Århus, hvor sektionsleder ved
Center for Produktudvikling, Jeppe
Skinnerup Byskov, står i spidsen for
den maskinpark af 3D-printere, som
instituttet både bruger til forskningsopgaver og til produktion for eksterne samarbejdspartnere. 3D-printerne
har i årevis været i sving nede i det
højtspecialiserede laboratorie, så derfor står der også her maskiner, som
stammer fra teknologiens helt spæde
barndom i 1980’erne. Og lige netop
3D-print er en af de teknologier, der er
i voldsom udvikling – både hvad angår
store industrielle metalprintere og de

mere hobby-orienterede plast-printere. Brugen af flere af disse 3D-printere
kan medføre udledning af fine partikler – helt ned i nanostørrelse
Vi besøgte Jeppe Skinnerup Byskov
sammen med to forskere fra NFA for
at måle på den udledning af nanopartikler, der kommer fra printprocesserne – og for at få en snak om de forholdsregler, som det er nødvendigt at
tage, når man arbejder med 3D-print.
”Der er helt klart en række arbejdsmiljø-udfordringer forbundet med
3D-print. Arbejder vi fx med pulver
i forbindelse med printprocesserne, så
har vi selvfølgelig beskyttelsesudstyr i
form af maske, handsker og kittel eller
dragt på. Samtidig er noget af det materiale, vi printer i nikkelholdigt, og så
er der selvfølgelig nogle meget skrappe
grænseværdier, der skal overholdes,”
fortæller Jeppe Skinnerup Byskov.
Forholdsreglerne
”Udsugning er noget at det absolut vigtigste, når man arbejder med 3D-print,”
siger Keld Alstrup Jensen, der er seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. ”Punktudsug
kan være fint nok, hvis man arbejder
med såkaldte lav-toksiske stoffer, men
arbejder man med mere giftige materialer, så skal udsugningen være bygget
sammen med printeren, og det er ofte
nødvendigt at anvende højeffektive
personlige værnemidler.”
Keld Alstrup Jensen peger på, at
der fra Arbejdstilsynets side er sat
krav om at lave en nano-specifik APV
(Arbejdspladsvurdering), hvis man arbejder med ting, der indeholder par-

• • • • fra en anden vinkel

SIKKERHED

Printeren er åben, og de printede emner tages ud. Der er både sug i maskinen,
i rummet – samt en ’støvsuger’, der kan opfange det pulver, der er er tilovers i
maskinen. Samtidig er Jeppe udstyret med personlige værnemidler fra top til tå.

tikler i nano-størrelse. ”Her går man
lidt mere grundigt til værks i forhold
til at vurdere de risici, der er for at
blive eksponeret og påvirket af de nano-partikler, som man arbejder med.”

arket indeholder også en tjekliste, som
man kan bruge som både arbejdsgiver
og medarbejder i forbindelse med arbejdet med byggematerialer, der indeholder partikler i nano-størrelse.
AF MORTEN BICHEL

Nano-partikler i byggeriet
Også i byggeriet findes der allerede i
dag en lang række materialer, som indeholder nano-partikler. Størsteparten finder du i maling, fugemasser og
forskellige overfladeprodukter, bl.a.
til beton og stenprodukter samt
selvrensende sprayfilm til vinduer
og glidemidler i sprayform. Anvendelsen af produkter med nanomaterialer er et område under udvikling, og der dukker løbende nye op.
Branchearbejdsmiljørådet for
Bygge og Anlæg har netop udsendt
et faktaark om nano-materialer
i byggeriet. Her finder man en
gennemgang af forskellige materialer og forholdsregler, som man
skal være opmærksom på. Fakta-

NANO:
Ordet nano kommer fra græsk og
betyder dværg. Nano er en måle
enhed svarende til en milliardte
del. 1 nanometer (nm) er altså
én milliardtedel af én meter. Al
forskning peger på, at materialer
med partikler i nano-størrelse er
langt farligere for helbredet – end
hvis den samme slags stoffer ikke
forekommer i nano-form. Af samme grund er det vigtigt, at medarbejderne ikke udsættes for unødig
påvirkning af nano-partikler.

Kemisk NANOspecifik APV:
Virksomheder, der arbejder med
farlige stoffer og materialer, herunder nanomaterialer, skal udarbejde
en kemisk arbejdspladsvurdering
(kemisk APV), der tager højde for
arbejdet med nano-materialet.
Virksomheden skal samtidig vurdere risici for hvert enkelt stof.
Jeppe Skinnerup Byskov filtrerer det forbrugte printpulver, så det kan genanvendes.

Lægerne opererer
i 3-4 timer …
Under Hjelmene nr. 1/2016
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Du skal seriøst
skifte til en ny
slags vinkelsliber
Vinkelsliber med dødmandsknap kan forhindre alvorlige
arbejdsulykker som den, der skete sidste år, i Nordjylland.
Anders Rysholt er tømrer i virksomheden Svend Aage Christiansen. En dag
i oktober 2015 i Nordjylland står han
og skærer rygningsplader til, og det
foregår her med en vinkelsliber. Det er
sidst på dagen og den sidste rygningsplade skal skæres til i længden.
Ulykken
Vinkelsliberen har sidehåndtag og
sikkerhedsskærm som påbudt, men
skiven vender forkert i forhold til omdrejningsretningen. Pludselig kommer skiven i klemme og vinkelsliberen hopper og får fat i Anders’ trøje.

Trøjen bliver viklet ind i skiven og
rykket i stykker. Anders prøver at rykke vinkelsliberen væk fra sin arm, det
lykkedes ikke for ham og han kan ikke
samtidig komme til stopknappen. Da
trøjen er rykket i stykker, skærer vinkelsliberen sig ned i Anders’ arm og
først da hans makker Jeppe trækker
stikket ud, standses skivens rotation
og dermed dens vej ned i Anders’
arm.
Anders kommer hurtigt ned fra stilladset – ”jeg ved ikke hvordan”, siger
han – får fat i en klud til at standse
blødningen, beder Jeppe ringe efter

Den vinkelsliber der blev brugt, da ulykken skete, skiven vender
forkert og rester fra Anders’ trøje sidder stadig viklet ind i den.

Anders’ arm med mange, mange sting.

en ambulance og får førstehjælp af to
tililende naboer. I akutmodtagelsen på
Aalborg Sygehus får han lidt lokalbedøvelse, såret bliver renset og lukket
og Anders bliver indlagt. Efter 9 timers faste er klokken over midnat og
han bliver lagt i fuld narkose. Lægerne
opererer i 3-4 timer for at få styr på
sener og skader i Anders’ arm. Dagen
efter udskrives Anders.
Et halvt år efter ulykken er Anders
tilbage på deltid, efter endnu engang

Den nye vinkelsliber med dødmandsknap, der nu er indført, og
som alle burde bruge.

Døde i byggeriet i Danmark 2016

at have været på operationsbordet,
fordi hans fingre begyndte at sove.
”Jeg kan stadig ikke bruge min hånd
normalt og ved ikke, om jeg nogensinde kommer til det. Nu må den langsomme start på arbejdet så vise, hvor
meget belastning jeg kan holde til. Når
jeg løfter får jeg stød og jag i armen
omkring aret og det kan fortsætte i
årevis siger lægerne”.
Det må ikke gentage sig
Alle i virksomheden er chokerede
over ulykken og der igangsættes en tilbundsgående undersøgelse af ulykken
med det formål at forebygge, at det
nogensinde gentager sig.
Hos Svend Aage Christiansen har
de nu indført en vinkelsliber med
dødmandsknap. Vinkelsliberen kører
kun rundt når knappen er aktiveret og
standser på få sekunder hvis knappen
slippes. ”Hvis vi havde brugt denne
vinkelsliber til arbejdet, ville ulykken
aldrig være sket” siger arbejdsmiljøleder Jørn Aagaard.
”Jeg har altid passet på mig selv, alle
der arbejder med vinkelslibere har prøvet at klingen klemmer – denne gang
gik det bare så stærkt, at jeg ikke kunne gøre noget. Dødmandsfunktionen
på den nye vinkelsliber gør jo, at den
stopper – ligesom på andet værktøj.
Hvorfor den ikke er på alle vinkelslibere, det forstår jeg ikke”, slutter Anders.
AF PIA ENEMÆRKE BECKER

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

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

I forbindelse med ulykken udstedte Arbejdstilsynet et strakspåbud til virksomheden om at
sikre, at arbejdet kunne udføres
sikkerheds- og sundhedsmæssigt
forsvarligt.
For nuværende er der en politiundersøgelse i gang og virksomheden afventer resultatet af denne.

Konkurrence:
Find fejlene
Under Hjelmene nr. 1/2016

SIDE 19

er
k
k
æ
l
n
Vind e lmeneje
Under H ke
tas

Hvor mange fejl
kan du finde
på billedet?

Alle kan deltage i konkurrencen og blive de heldige vindere
af de flotte præmier
HUSK Uanset hvilken metode du vælger, skal vi have dit navn og adresse,
1. præmie: En lækker Under Hjelmene-taske.
Blandt de øvrige besvarelser trækker vi lod om Under Hjelmene t-shirts.

så vi kan sende en eventuel præmie til dig.

SÅDAN DELTAGER DU!

HUSK OGSÅ Vi skal have dit svar senest

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

Tillykke
Her ser du Kim Lucasen og Kim Toft, der (ud over
at være navnebrødre) er de glade vindere af sidste
nummers konkurrence.

d. 20. oktober 2016.

Lad konkurrencen begynde!

Der kan være langt at falde,
hvis noget går galt
Under Hjelmene nr. 1/2016
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Langt at falde…

P

å byggepladsen er det meget
svært at undgå at skulle bevæge sig op i højden i ny og
næ. Derfor er både tema og
en del andre artikler i dette
nummer af Under Hjelmene tilegnet
arbejdet fra stillads. Dels fordi det
rigtige stillads til opgaven er med til
at sikre medarbejderen mod alvorlige arbejdsulykker – og dels fordi det
rigtige stillads også kan løse en lang
række udfordringer med transport,
færdsel og opbevaring af materialer.
Det er selvfølgelig ikke altid
muligt at anvende et stillads til
enhver given opgave, selvom den
skal udføres i højden. Der er dog
én ting, som man skal huske i
den forbindelse: Der er altid risiko for at komme alvorligt til
skade, hvis man falder fra højder
på over 2 m, fordi man rammer
jorden med stor hastighed. Et
fald på 2 m betyder således, at
man rammer underlaget med
en hastighed på mere end 20
km i timen, og hastigheden stiger med faldhøjden.
Ved risiko for fald fra højder over ca. 2 m skal man ifølge Arbejdstilsynets regler altid forebygge med effektive, kollektive sikkerhedsforanstaltninger som fx rækværk, stilladser eller afspærring. Og individuelt
faldsikringsudstyr må kun bruges, hvis de kollektive sikkerhedsforanstaltninger ikke med rimelighed kan bruges på grund af arbejdets art og
karakter.
Husk det NU… Der kan være langt at falde, hvis noget går galt.
AF MORTEN BICHEL

