
Farlige stoffer og materialer i din arbejdsdag
En ny undersøgelse fra Det Nationa-
le Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
viser, at danskerne stadig møder farli-
ge stoffer og materialer i løbet af ar-
bejdsdagen. Bygge og anlæg er en af 
de brancher, der er under lup i den 
forbindelse – sammen med landbru-
get og fremstillingsindustrien. Ser man 
nærmere på de 150.000 medarbejdere, 
som ofte er i kontakt med farlig kemi 

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

lidelser, og mellem 1.200 og 1.500 dør 
årligt af arbejdsbetingede kræftlidelser.

I dette nummer af Under Hjelme-
ne ser vi nærmere på de farlige stof-
fer og materialer, som du risikerer at 
skulle arbejde med på byggepladsen. 
På midt ersiderne har vi lavet et ske-
ma, der er lige til at pille ud af avisen. 
Og uanset om du arbejder med nybyg 
eller med renovering, kan du nemt 

Tag temaet ud 

og hæng det op 

i skurvognen!

17
Roskiiiildeeee

Hvordan skaber man sikkerhed for 
30.000 frivillige?

Hvor tæt kan du arbejde på sende-
master?

38 mænd arbejdede i døgndrift

6
Halløj i skuret

Her har de fælles spiseskur for alle 
fag

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.

få et overblik over de problematiske 
stoffer, og hvad du skal gøre, når du 
er i kontakt med dem. Men det ikke 
bare temaet, som handler om farlige 
stoffer og materialer: Rundt om i avi-
sen finder du artikler med forskellige 
vinkler på emnet – og selvfølgelig også 
alt muligt andet interessant. God for-
nøjelse med dette nummer af Under 
Hjelmene.

AF MORTEN BROE BICHEL
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SIDE 2 Under Hjelmene nr. 1/2018

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

De farlige stoffer omkring dig

VOXPOP

Som medarbejder i byggeriet kommer du ofte i kon-
takt med farlige stoffer og materialer. Derfor har vi 
sat spot på byggepladsens farlige kemi i en lang ræk-
ke af artiklerne i dette nummer af Under Hjelmene, 
ligesom vi har valgt at bruge midtersiderne i avisens 

tema til et særdeles anvendeligt og praktisk skema til 
dig – uanset om du arbejder med nybyg, renovering 
eller nedbrydning.

Og ganske som vi plejer, spørger vi her i DeBat-
man tre medarbejdere om lige præcis nogle af de 

tanker, som de gør sig i forbindelse med dette num-
mers tema. Denne gang er vi på besøg hos både 
Christiansen & Essenbæk og Petri & Haugsted.

Møder du farlige stoffer/kemi i dit daglige 
arbejde?
– Ikke hver dag, men vi bruger jævnligt  
benzin, WD40, sprinklervæske, olie osv.

Hvad gør du for at beskytte dig?
– Jeg tager handsker på og evt. briller og 
maske, hvis det er nødvendigt.

Synes du, at du ved nok om de farlige  
stoffer, som du møder ifm. arbejdet?
– Det synes jeg, og hvis jeg er i tvivl, kan jeg 
læse mig til det via vores APB (arbejdsplads-
brugsanvisninger). Jeg ved bl.a., at alle dunke 
skal være mærket, så man ikke kan tage fejl.

Morten Poulsen, 
Injiceringsoperatør 
hos Christiansen & 
Essenbæk

Møder du farlige stoffer/kemi i dit daglige  
arbejde?
– Ja, vi har lidt kemikalier i arbejdet. Vi arbejder 
med bl.a. Safetrack LM til at lave markeringslinjer i 
trafikken.
 
Hvad gør du for at beskytte dig?
– Vi skal selvfølgelig have åndedrætsværn på. En 
anden udfordring ved arbejdet er, at vi skal lave en 
tilstrækkelig god afspærring, så vi sikrer os afstand 
til folk, der skal forbi området.
 
Synes du, at du ved nok om de farlige stoffer, som 
du møder ifm. arbejdet?
– Vi ved alt det, vi har behov for. Vores leverandører 
er rigtig gode til at opdatere os, og så har vi vores 
egne arbejdspladsbrugsanvisninger på vores iPad.

Møder du farlige stoffer/kemi i dit daglige 
arbejde?
– Ja, jeg arbejder med kemikalier i mit arbej-
de.

Hvad gør du for at beskytte dig?
– Jeg ved, hvordan jeg passer på mig selv, 
både mht. kemikalierne og værnemidler. Det 
står i produktets datablad, men også i vores 
APV til opgaverne. Derudover kigger vi os 
omkring i omgivelserne og passer også på os 
selv på den måde.

Synes du, at du ved nok om de farlige stoffer, 
som du møder ifm. arbejdet?
– Ja, vi bliver alle sammen undervist i det,  
inden vi begynder at arbejde med  
produkterne, som fx kan være epoxy.

Flemming Pedersen 
Buk, Projektstruktør 
hos Petri & Haugsted.

Ulrik Dines Nielsen, 
timelønnet og arbejds- 
miljørepræsentant i
baneafdelingen hos 
Christiansen & Essenbæk

Læs meget mere  

om farlige stoffer 

i temaet, som  

du finder i midten  

af avisen.

AF CHRISTINA TREBBIEN, LINDA HANSEN  

OG MORTEN BROE BICHEL
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…  efter to ulykker 
        med fatale følger

En opfindelse, der kan redde liv
Gardit A/S vinder Arbejdsmiljøprisen 2018. Virksomheden har udviklet en sikkerhedsafbryder,  
der forhindrer dødsulykker og reducerer smerter og kramper i fingre og arme ved sandblæsning.

Arbejdsmiljørådet har kåret Gardit 
A/S som vinder af Arbejdsmiljøprisen 
i kategorien Muskel- og skeletpåvirk-
ninger. Udviklingen af en sikkerheds-
afbryder til sandblæsningsudstyr er re-
sultatet af, at Gardit A/S sammen med 
Industrilakerernes Landsforening og 
arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byg-
geri løbende har testet og forbedret 
sandblæsningsudstyret. Også Arbejds-
tilsynet og Byggeriets Arbejdsmiljøbus 
(BAM-BUS) har deltaget i udviklings-
arbejdet.

Det var to ulykker med fatale følger, 
der fik Industrilakerernes Landsfor-
ening og Arbejdstilsynet til at fokusere 
på, hvordan ansatte i byggeindustrien 
håndterer sandblæsningsudstyr. Man 

brugte mange kreative løsninger med 
elastikker og strips ved sandblæsning 
for at fastlåse sikkerhedsafbryderen, så 
hånd og arm blev aflastet. Men efter de 
alvorlige ulykker blev der for alvor sat 
gang i at finde en løsning, der i dag sik-
rer et godt arbejdsmiljø og forhindrer 
dødsulykker.

Langvarigt udviklingsarbejde
Gardit A/S har været testvirksomhed 
i udviklingsarbejdet, der har strakt sig 
over halvandet år. Her er medarbejder-
ne glade for den nye sikkerhedsafbry-
der. Ikke mindst fordi den fjerner den 
fysiske belastning af hænder og arme, 
der tidligere var, når man skulle klem-
me på en sikkerhedsafbryder.

Arbejde i nærheden af sendemaster
Sendeantenner til radio, tv og mobiltelefon udsender elektromagnetisk stråling,  
som kan have skadelig virkning på kroppen.

Skal du arbejde, hvor 
der er elektromagne- 
tiske felter?
Det kan være nødvendigt med må-
linger af, om der faktisk er slukket 
for de elektriske kilder. Sådanne 
målinger er mulige med udstyr fra 
enten Rambøll eller Metric. Ram-
bøll har udviklet en såkaldt RamA-
lert, som giver alarm i form af både 
lyd samt blink, hvis det samlede 
strålingsbidrag overskrider 12,5 % 
af grænseværdien. Instrumentet er 
specielt velegnet til montage tæt 
på mobilantenner og lignende in-
stallationer, hvor det er påkrævet, 
at antennerne skal være slukket 
under arbejde tæt på antennen.

Sikkerhedsafstanden varie-
rer efter feltstyrken fra udstyret. 
Med det nuværende udstyr er 
sikkerhedsafstanden ved sende-
master op til 8 meter.

Hvordan ser masterne ud?

Antenne til radio og TV Sendeantenne til mobiltelefoni

Hvor er masterne?
Antenner til radio og TV er typisk anbragt i høje master. 
Arbejde i nærheden af sådanne antenner foregår kun i be-
grænset omfang og som oftest af antenne-fagfolk.

Sendeantenner til mobiltelefoni er derimod ofte anbragt 
på tage. Dermed kan de udgøre en fare for dem, som enten 
udfører arbejde på taget eller på de øvrige tekniske installa-
tioner på taget.

Mobilmasters placering (både eksisterende og planlagte) 
kan findes på denne hjemmeside: mastedatabasen.dk.  

Husk at tjekke for evt. sendemaster forud for arbejdets 
begyndelse og helst allerede i tilbudsfasen.

Sikkerhedsafstande
Mobiltelefon-selskaberne anbefaler at holde følgende sik-
kerhedsafstande til antenner (plastikfronten på mobilanten-
nen viser senderetningen): 
• Foran: 800 cm (8 m)
• Bagved, over og under: 60 cm

Hvis man er i tvivl om senderetningen, så overhold 800 
cm’s afstand (8 m).
Sikkerhedsafstanden foran kan dog overskrides (dog ikke 
tættere på end 1,0 m), hvis det drejer sig om kortvarig pas-
sage forbi antennen (mindre end et minut). 

Arbejde tæt ved masten?
Hvis der skal udføres arbejde omkring masten, og det ikke 
er muligt at overholde sikkerhedsafstandene, kan det være 
nødvendigt at få slukket for sendemasten.

Ejeren af sendemasten kan findes på www.mastedataba-
sen.dk. Kun ejeren af masten (typisk teleoperatøren) må af-
bryde sendemasten.
Her kan du kontakte teleselskaberne:
• TDC: 5152 5353 (der tales engelsk)
• TT-Netværket (Telia og Telenor): +40 748 267 770  

(der tales engelsk)
• 3 Øst: 3247 5690 og Vest: 3247 5692

Yderligere information på www.teleindu.dk
AF CARSTEN BISGAARD

Sikkerhedsafbryderen blev  
udviklet efter to ulykker  
med fatale følger. 

AF SUSANNE LUNDBECK
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U N D E R  H J E L M E N E

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

Redaktionen:
Britta Marie Mørk Johansen Dansk Byggeri
Flemming Hansen 3F
Ib Nielsen 3F
Christina Trebbien Christiansen og Essenbæk
Pia Enemærke Becker HHM A/S
Linda Hansen Petri & Haugsted A/S
Mette Bach Christensen C.G. Jensen A/S
Carsten Bisgaard Icopal
Lars Kjøller-Block A. Villadsen A/S
Anders Østrup Møller Züblin A/S

Anne M. Anttila Bonava A/S
Peter Kirkegaard Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Morten Broe Bichel Chefredaktør
Kirstine Green Redaktør
Mette Møller Nielsen Ansvarshavende redaktør,   
  Dansk Byggeri

Rosendahls Layout og design
Rosendahls Tryk, 70g offset
Oplag 38.000

Redningsfolkene roste  
  efterfølgende deres handlekraft

Mandskabet på Munkemose Allé 
viser handlekraft og omsorg

Fra venstre: Kim (FN Entreprise), Jon (timelønnet, ZÜBLIN), John 
(assisterende formand, ZÜBLIN) samt Michael, Kim og Karsten (alle 
fra Kildegaard - Aut. Kloakmester & Entreprenør ApS). 

Kabelklubben
Hos Petri & Haugsted har de en social klub, der hedder Kabelklubben. Her mødes timelønnede og funktionærer til et 
årligt socialt arrangement. Før i tiden havde hver afdeling deres egen klub, men de blev for nogle år siden samlet i én.

Medlemmerne mødes i slutningen af sommeren, og 
det kan foregå både stille og med lidt mere fart på.

Det kan være alt fra bowling, klatrevægge, at løse 
mysterier i lukkede rum eller køre på Segway i indre 
Købehavn – til High Speed Racing i RIB gummibåde 
i Købehavn og Go high på Kragerup Gods. Der bliver 
prøvet grænser af – både i fart og højder.

Fælles for alle sammenkomsterne er, at man mø-
des, har nogle hyggelige timer sammen med gode 
grin og godt humør, og hvor det drejer sig om an-

det end arbejde. Arrangementet giver mulighed for 
at opleve sine kollegaer på en anden måde end i det 
daglige. Ligesom det også giver sammenhold og no-
get at snakke om, når man efterfølgende mødes på 
gangene eller ude på pladserne. Dagen slutter altid af 
med en god middag.

AF LINDA HANSEN

Tirsdag den 6. februar udviklede sig, mildest talt, til en ualmindelig 
dag på ZÜBLINs byggeplads på Munkemose Allé i Odense.

En medarbejder fra vores under-
entreprenør, FN Entreprise, 
fik et ildebefindende, og det 
viste sig senere, at han havde 
en blodprop i hjernen. Dét i 
sig selv er der selvfølgelig intet 
positivt at sige om, men må-
den, teamet på pladsen reage-
rede på, viste sig at være afgø-
rende. Medarbejderen har det 

efter omstændighederne godt 
og forventes at vende tilbage 
til sit arbejde uden varige mén.  

På pladsen reagerede mand-
skabet i fællesskab – og omgå-
ende. De tilkaldte en ambulan-
ce, som kom med det samme. 
Redningsfolkene roste efterføl-
gende deres handlekraft.

ZÜBLINs projekt på Mun-
kemose Allé i Odense om-
fatter etablering af en par-
keringskælder for en privat 
bygherre under en eksisteren-
de skolegård.

AF ANDERS ØSTRUP MØLLER 

Sjov tur i flotte omgivelserFart og spænding i bølgegang Afprøvning af grænser i højden
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TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV  
PÅ WWW.BAM-BUS.DK  

– ELLER VED AT LÆSE QR-KODEN  
MED DIN MOBIL

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

Tilmeld dig her!
Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet 
på hjemmesiden bam-bus.dk eller 
ved at scanne QR-koden her:

Opmærksomhed ved arbejde på ambassader

Uanset hvilket lands ambassade, der arbejdes på i Danmark, skal der 

leves op til den danske lovgivning på området.

Dvs. de regler, der gælder i fx byggebranchen, skal man også rette sig 

efter i arbejdet på alle ambassader i Danmark. Skulle der  

blive uoverensstemmelser i arbejdet, er et godt samarbej-

de med bygherren (ambassaden) særdeles afgørende.

Årsagen er, at Arbejdstilsynet fx ikke kan bidra-

ge, da de er forment adgang til ambassadernes 

område. Dog kan ambassaden vælge at invitere 

Arbejdstilsynet indenfor, og på den måde kan de 

få lov at bidrage til afklaring af regler, hvis der er 

behov for det.  

   AF CHRISTINA TREBBIEN

Er gammel gulvlak farlig?
Det er det generelt ikke, men i visse typer gammel gulvlak 
– vi taler her om lakker, der er mere end 40 år gamle – kan 
der være et voldsomt højt indhold af PCB eller bly. Der har 
været et eksempel på, at næsten  
30 % af lakken har været bly. Mærkeligt 
at tænke på, når der er tale om en klar 
lak. Hvordan pokker kan man se igen-
nem den ...

Så, hvis du støder på en gammel lak, 
sandsynligvis noget, der har ligget  
under et tæppe, så kan det være en  
rigtig god ide at få den analyseret,  
inden I begynder at slibe i den. Men, gulve bliver i  
gennemsnit afslebet til rent træ hvert 10. år, så der vil 
være ganske få af den type gulve, der står tilbage i dag.

Under Hjelmene  
podcasts og radio

Mens du læser disse linjer – og inden som-

merferien for alvor rammer Danmark – er vi 

i gang med at lægge sidste hånd på en helt 

ny måde at formidle inspiration til et godt 

arbejdsmiljø i byggeriet. Startende her i juni 

2018 – og løbende hver anden måned – vil 

vi sende et radiomagasin ud til mere end 

100 lokale radiostationer. Det vil sige, at du 

fremover kan møde os i fx din bilradio eller 

i radioen på byggepladsen. Samtidig vil alle 

udsendelserne komme til at ligge på vores 

hjemmeside www.under-hjelmene.dk, hvor 

du både kan lytte og abonnere på udsendel-

serne som podcast. Hver udsendelse/pod-

cast vil tage fat i et enkelt emne med bred 

relevans for alle i bygge og anlæg. 

I forbindelse med lanceringen vil vi også 

bygge om på vores hjemmeside, så det bliver 

nemt at abonnere på avisen i både elektro-

nisk og papir-udgave.
MORTEN BROE BICHEL

Nr. 2/2014Nr. 1/2018

Avisen om byggeriets arbejdsmiljø
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Vi bygger – og spiser sammen
En skurvogn til hvert fag – sådan plejer det at være, men hos CG Jensen vil de det anderledes,  
og hvad skal det nu være godt for?

Under Hjelmene besøgte i foråret en 
solbeskinnet byggeplads i København, 
nemlig Myrholm, hvor CG Jensen op-
fører boliger i stor stil. Der bliver kra-
net elementer, udført EL- og VVS-ar-
bejde, monteret vinduer og bundet 
armering. Kort sagt: Der er mange fag 
på pladsen.

Skurbyen fylder ikke meget i be-
tragtning af, at bemandingen på plad-
sen skal helt op på 80 mand + bygge-
ledelse, når det kommer til at gå højst. 
Det skyldes, at på denne plads har CG 
Jensen besluttet, at der skal være fæl-
les spiseskur for alle fag, og at det rent 
faktisk sparer nogle skure.

Men det er først og fremmest for at 
få et fællesskab på pladsen håndvær-
kerne imellem, at der er fælles spi-
seskur.

Hvad giver det jer som håndværkere, 
at I har fællesskur?
Vi mødte elektrikerne fra Fugmann i 
spiseskuret i frokostpausen. De synes, 
det giver en bedre dialog med de an-
dre fag, særligt dem, som de arbejder 
tæt sammen med. Elektrikerne fortæl-
ler, at de fleste sidder sammen fagvis, 
hvor der er plads i skuret den dag. 
MEEEEN nogle har alligevel sin faste 
plads, og det skal man respektere.

Elektrikerne holder pause

Ude på pladsen er Michael Laugesen 
fra CG Jensen ved at montere be-
tonsøjler. Det er tredje gang, han er på 
en plads med fællesskur. Han kan godt 
lide, at der er meget mere plads og al-
buerum i fællesskuret end i en traditi-
onel skurvogn. Michael er sjældent på 
pladserne så længe ad gangen og synes 
derfor ikke, han kan mærke det med 
den bedre dialog. Men han tror, at hvis 
han var der i længere tid, ville det nok 
være anderledes.

Michael (th) og hans sjak monterer 
betonsøjler

Og hvad med byggeledelsen, hvad 
er deres baggrund for valget af 
fællesskur?
Projektchef Michael Vestergaard fra 
CG Jensen fortæller, at baggrunden er 
at øge det tværfaglige samarbejde fa-
gene i mellem, gøre lidt op med gamle 
dage og øge ejerskabet for byggesagen.  
– Vi har ikke oplevet, på de to sager, vi 
har gjort det her, at nogen syntes, det 
var en dårlig ide. Det kan godt give lidt 
udfordringer, fordi det ikke er ’nogens’ 
skur, og så kan oprydning og almin-
delig hygiejne godt halte. Den største 
fordel er den øgede dialog. Sammen 
med vores daglige fem minutters for-
mandsmøder sparer det os som byg-
geledelse for mange opkald og megen 
koordinering fagene imellem. Det kan 
de jo sagtens klare selv, når de rette 
rammer er der.

– Det bygger meget på tillid, og 
selvfølgelig skal vi ikke være blåøje-
de, men det giver pote, at vi giver an-
svaret tilbage til formændene. Vi gør 
det samme med UE’ere. De er tidligt 
(måske allerede før kontrakten) med 
til tidsplansworkshops, fordi vi vælger 
dem som samarbejdspartnere og ikke 
ud fra et tilbud, de har givet. Igen er 
det et spørgsmål om tillid og at spille 
med – ikke imod, slutter Michael Ve-
stergaard.

AF PIA ENEMÆRKE BECKER  

OG METTE BACH CHRISTENSEN

Den største fordel 
      er den øgede dialog

Skuret i gamle dage

– Vi hører ikke noget brok fra håndværkerne om fællesskuret, men ikke 
alle har samme standard for oprydning, derfor må de mere eller mindre 
selvbestaltede spilleregler i fællesskuret synliggøres, fortæller Projektleder 
for egenproduktion i CG Jensen, Kim Hougaard:
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”HUSK: Faldsikring må kun bruges, hvis der 
      ikke kan etableres kollektive foranstaltninger.”

Kl. er 7 om morgenen, og håndvær-
kere fra Christiansen og Essenbæk 
A/S er mødt ind på kontoret. Der er 
lunt og godt, stemningen er god, og på 
programmet er et endagskursus i fald-
sikring. Deltagerne skal både igennem 
teori og den praktiske brug af faldsik-
ringsudstyr. 

Hvorfor er det overhovedet relevant 
at komme på kursus i faldsikring?
Hos Christiansen og Essenbæk A/S er 
der medarbejdere, som ofte anvender 
faldsikringsudstyr, men alle skal have 
styr på faldsikringsudstyret, og hvor-
dan man anvender udstyret korrekt. 
Derfor skal også byggeledere og pro-
jektledere på kursus i faldsikring, og 
det er tanken, at flere skal igennem 
kurset de næste par måneder. 

For faldsikringsudstyr er ikke bare 
faldsikringsudstyr. Inden du bruger 
faldsikringsudstyr, er der mange ting, 
der skal være planlagt og på plads, og 
der er faldgruber. Har du fx tjekket 
alle dele af udstyret inden brug? Er dit 
faldsikringsudstyr sat rigtigt sammen? 
Er det det rigtige udstyr til den givne 
opgave? Skal der vælges faldhindrende 
eller falddæmpende udstyr?  Hvilket 
ankerpunkt skal anvendes, og hvor 
skal det være? Disse spørgsmål er alle 
relevante ved arbejde med faldsikring. 
Konsekvenserne kan være store, hvis 
du ikke har styr på faldsikringsudsty-
ret. Som underviseren gennem dagen 
fremhæver flere gange med alvor i 
stemmen, skal man have styr på ud-
styret og anvendelsen heraf. 

Hvorfor? – Ja, fordi vi skal hjem til 
kaffen. 

Så hvad skal være på plads?
Underviseren Peder Pedersen fra Scan-
climb starter dagen med at tage os 
igennem Arbejdstilsynets vejledning 
om faldsikring og dernæst de forskel-
lige typer af standarder, der er for de 
enkelte dele på faldsikringsudstyret. 
Alt fra seler, støttebælter og karabiner 
til liner og falddæmpere. Alt udstyr er 
godkendt af en standard, og standar-
den står på udstyret. Undervisningen 
byder også på gennemgang af, hvad 
der skal være styr på i forhold til fx en 
beredskabsplan, og hvem der har an-
svaret for vedligeholdelse af udstyret.

Faldsikring i praksis
Efter teoridelen bevæger vi os ud på 
udearealerne. Her er ikke længere 
lunt. Trods stærk kulde går alle delta-
gere dog til opgaven med stort enga-
gement og lærelyst. Udenfor skal de 
enkelte håndværkere gennemgå deres 
udleverede udstyr, tage det på, og så 
starter den praktiske undervisning i fx 
masteklatring. Deltagerne skal bevæge 
sig rundt og lære fastgørelse af udsty-
ret, og hvordan udstyret mest hen-
sigtsmæssigt flyttes under arbejdet.

AF BRITTA MØRK JOHANSEN

Vi skal hjem til  
kaffen – husk  
faldsikringen!

Faktaboks:
Hvornår faldsikring?
Hvis der er risiko for at falde ned, skal der sikres forsvarligt mod nedstyrt-
ning ved fx montering af rækværk, opstilling af stillads, afspærring eller sik-
kerhedsnet. Individuelt faldsikringsudstyr må kun bruges, hvis de kollektive 
sikkerhedsforanstaltninger ikke med rimelighed kan bruges på grund af ar-
bejdets art og karakter. 

Hvem skal stille udstyret til rådighed? 
Det er arbejdsgiveren, som skal stille egnet faldsikringsudstyr til rådighed, når 
arbejdssituationen efter en konkret vurdering kræver det. 

Hvornår skal udstyret tjekkes?
Den ansatte/brugeren skal altid tjekke faldsikringsudstyret inden brug. Leve-
randørens brugsanvisning om vedligeholdelse, opbevaring og holdbarhed skal 
følges, for at faldsikringsudstyret kan yde den tilsigtede beskyttelse. Mindst 
én gang om året skal udstyret tjekkes efter leverandørens anbefalinger af en 
kompetent person, dvs. én, der er uddannet af leverandøren til at kontrollere 
udstyret. 

Beredskabsplaner 
Før du starter arbejdet med faldsikring, skal arbejdet risikovurderes, og der 
skal udarbejdes en beredskabsplan. Det er vigtigt, at alle, der arbejder med 
faldsikring, bliver oplært og instrueret. Kontakt det kommunale beredskab 
for at høre, hvordan de kan håndtere højderedning. Beredskabsplanen skal 
indeholde en plan for og beskrivelse af, hvad arbejdsgiver og ansat skal fore-
tage sig:
• Før arbejdsopgaven starter op
• Under arbejdets udførelse
• Samt hvis ulykken indtræffer, og efter en ulykke er sket.

Hvor kan du læse mere?
• AT vejledning om faldsikring D 5.5-3
• AT vejledning om fald fra højden byggepladser 2.4.1
• AT vejledning om fald fra højden ved arbejde på tage 2.4.2
• Ny BFA-vejledning om faldsikring
• Læs også mere i Under Hjelmene nr. 2 2014.

OG HUSK OGSÅ: At faldsikringsarbejde ALDRIG er alene-arbejde.

Til tops. Her lærer håndværkerne at bruge udstyret korrekt under masteklatring.Efter en lang dag med teori og praksis er dagen slut. Deltagerne er klædt på til at arbejde 
med faldsikringsudstyr – så de også kommer hjem til kaffen. 
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Lad os nu få styr på det stillads!

For at få sat fokus på ansvar og pligter 
i forbindelse med valg af stilladser har 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Viden-
tjenesten om arbejdsmiljø for bygher-
rer og rådgivere afholdt en møderæk-
ke rundt om i landet. På alle møderne 
var der et godt og bredt fremmøde af 
bygherrer, rådgivere, arbejdsmiljøko-
ordinatorer, entreprenører og stillads-
firmaer, som alle var interesserede i at 
trække viden og inspiration om gode 
og korrekte stilladsløsninger ud af 
oplægsholderne. Dansk Byggeris stil-
ladssektion deltog også med oplæg på 
møderne.

Alle deltagerne havde desuden fået 
mulighed for at tage et konkret pro-
jekt med på mødet, så de – i forbin-

delse med et gruppearbejde – kunne 
modtage gode råd fra de fremmødte 
stilladsfirmaer og øvrige eksperter. Det 
gav anledning til en del gode diskussi-
oner, da der ofte er flere muligheder 
for at vælge en korrekt stilladsløsning 
i forhold til breddeklasse, lastklasse og 
særlige forhold på pladsen.

Hvis man skal lave et sammendrag 
fra møderne, var det, at: 
• det korrekte stillads giver et godt 

arbejdsmiljø for håndværkerne og 
et godt flow i forhold til arbejds- 
opgaverne. 

• alle i værdikæden kan – og skal – 
medvirke til valget af den gode og 
korrekte stilladsløsning.

• jo mere stilladsfirmaet ved om ar-
bejdsopgaverne og forventningerne 
til stilladset, jo bedre en løsning kan 
stilladsfirmaet også komme med.

• man skal bruge branchevejlednin-
gen og standardblade for systemstil-
ladser til at bringe viden i spil om 
stilladsløsningerne.

• man skal bruge hjemmesiden www.
korrektestilladser.dk.

 
Man kan finde præsentationen fra 
møderne på hjemmesiden www.
byggeproces.dk, og man kan ringe til 
Signe Mehlsen fra Videntjenesten om 
arbejdsmiljø for bygherrer og rådgive-
re, hvis der er noget i præsentationen, 
som man gerne vil have uddybet.

Korrektestilladser.dk
Det er også muligt at hente masser af 
viden om den gode stilladsløsning på 
hjemmesiden www.korrektestillad-
ser.dk. På hjemmesiden kan du finde 
målrettet information til dig – uanset 
om du er håndværker, entreprenør, 
projekterende eller bygherre. Du kan 
blive klogere på de forskellige stillads- 
typer, og hvornår de skal bruges. Og 
på siden finder du også en lang række 
gode råd og advarsler. 

AF MORTEN BROE BICHEL

Det er ikke et mål i sig selv,  
     at Arbejdstilsynet giver påbud

Guide til det ”nye” tilsyn
I godt et halvt år har Arbejdstilsy-
net (AT) gennemført et nyt tilsyn på 
landets byggepladser fremfor det ri-
sikobaserede tilsyn. Det nye tilsyn er 
igangsat for at nedbringe antallet af 
ulykker og nedslidning i branchen – og 
det er meningen, at det nye tilsyn skal 
give en bedre dialog om problemerne.

Fokus på det materielle arbejdsmiljø
I modsætning til det risikobaserede til-
syn tager det nye tilsyn udgangspunkt 
i byggepladsen og ikke i den enkelte 
virksomhed. På tilsynet fokuserer AT 
både på det materielle arbejdsmiljø, fx 
risiko for ulykker, belastninger i arbej-
det og på fællesområderne, herunder 
koordineringen imellem de enkelte 
entreprenører.

Derimod får APV, årlig drøftelse 
og arbejdsmiljøorganisationen ikke 
samme opmærksomhed som under 

de risikobaserede tilsyn. Til gengæld 
vil alle de virksomheder, som ved til-
synene får afgørelser (påbud, forbud 
etc.) omkring materielle arbejdsmil-
jøproblemer, efterfølgende få besøg 
af Arbejdstilsynet. I forbindelse med 
dette besøg vil det på forhånd være af-
talt mellem virksomheden og Arbejds-
tilsynet, hvem der skal deltage for at 
drøfte, hvordan virksomheden kan ar-
bejde med arbejdsmiljøet.

Bygherrer og byggeledelse
Det nye tilsyn indebærer også, at Ar-
bejdstilsynet går i dialog med bygge-
ledelsen og bygherren om planlægning 
og samarbejde for at forebygge ulyk-
ker og nedslidning. Dermed er der lagt 
op til, at planlægning og koordinering 
får en større plads på tilsynet. Det 
betyder blandt andet, at problemer 
på byggepladsen, der kan henføres 

til bygherres ansvar for at koordinere 
samarbejdet om arbejdsmiljøet, også 
vil udløse et dialogmøde mellem Ar-
bejdstilsynet og bygherre. 

Umiddelbar effekt
Allerede efter to måneder med det nye 
tilsyn kunne Arbejdstilsynet konstate-
re, at der i hvert fald var en vis effekt i 
at fokusere på de konkrete arbejdsmil-
jøproblemer på byggepladserne. Den 
nye metode var i alt anvendt på 163 
byggepladser. I alt omfattede pladser-
ne 490 bygge- og anlægsvirksomheder, 
og der blev givet påbud, forbud og 
truffet andre afgørelser overfor 45 % 
(tidligere var tallet 13 %) af virksom-
hederne. Tallet kan umiddelbart fore-
komme overvældende, men som til-
synschef Lene Teilberg efterfølgende 
udtalte. 

– Det er ikke et mål i sig selv, at 
Arbejdstilsynet giver påbud. Men når 
vi giver påbud, så ved vi, at virksom-
hederne efterkommer påbuddet – og 
løser arbejdsmiljøproblemerne. 

AF BRITTA MØRK JOHANSEN OG  

MORTEN BROE BICHEL

Scan koden og se nogle af 
hovedpointerne fra 

stilladsmødet.



I slutningen af november måned 1966 
nåede skorstenen på Lygten varme-
værk i Københavns Nordvest-kvarter 
sin fulde højde: 120 meter. Det tog 
blot nogle få uger at få støbt det høje 
vartegn med en – på daværende tids-
punkt – ny teknik: Glide-forskalling. 
Til gengæld var de to arbejdshold på i 
alt 38 mand så også i gang i døgndrift.

Fotoet, hvor de to arbejdssjak er 
forsamlet for foden af skorstenen, 
markerer afslutningen på skorstens-
byggeriet – og indledningen på bygge-
riet af selve varmeværket. Farvefotoet 
giver et indtryk af, hvordan skorstenen 
ser ud i dag.

De gamle billeder er taget fra 
avisudklip, som er venligst udlånt af 
Grundtvigskolen i Nordvest.

AF PETER KIRKEGAARD

De gode gamle dage
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Stigeholder, der holder
Her på TeknikTak-siden er vi 
altid på udkig efter smarte 
opfindelser og små tekniske 
fif. Entrepriseleder hos Icopal, 
Svend Hansen, har opfundet 
en stigeholder, der kan gøre 
hverdagen lidt mere sikker. 

Vi kan kun opfordre til, at 
man sender andre gode og 
brugbare tekniske løsninger 
ind til redaktionen, så vi kan 
udbrede kendskabet og op-
findsomheden.

AF CARSTEN BISGAARD

Orange ’dutter’  
sikrer arbejds- 
platformen
Når man monterer en arbejds-
platform, bliver selve masten, 
som platformen kører på, 
monteret i sektioner af 1,25 
meter af gangen.

Disse sektioner samles ma-
nuelt med 4 bolte, én i hvert 
hjørne. Hvis boltene ikke 
monteres, risikeres hele tår-
nets og dermed platformens 
stabilitet. 

Platform AS er kommet op 
med en løsning, der er lige så 
simpel, som den er smart: Det 
visualiseres, om alle 4 bolte er 
monteret. Hver gang en bolt 
er spændt, monteres en oran-
ge plastikhætte over bolten, så 
det er nemt på afstand at se, 
om den er monteret. Det gør 
det nemt, hurtigt og effektivt 
at tjekke, om alle samlebolte 
er monteret. Både løbende, 

ved montage slut eller første 
gang man kører op med plat-
formen. Én ide til efterfølgel-
se?

AF SØREN EGGERT BECK

En idé til 
    efterfølgelse? 

De orange dutter viser, at samle-
bolten er spændt.

Stigeholder
 Til fastgørelse af stige ved tagkant
 Til greb om murkroner og opkanter
 Til hindring af udskridning sideværts
 Til hindring af udskridning bagud ved terræn

Greb om murkroner og opkanter
Skruespids til sikring af greb
Greb til udløsning af fastspænding
Greb til fastspænding om opkant

Alu-rør igennem vange.

Alu-rør fastgjort med møtrik på 
indstiksside til skruetvinge.

Alu-rør fastgjort med split på 
udstikssiden.
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Sikkerhedstoppe forhindrer alvorlige skader
Det er et lovkrav, at man skal 
sikre både fritstående og frit-
liggende armeringsjern. Og 
her kommer Wisablock med 
en løsning, som både er smart 
og enormt hurtig at montere. 
Virksomheden producerer 
nogle særlige sikkerhedstop-
pe, som kan være med til at 

forhindre alvorlige skader ved 
faldulykker. Toppene sættes 
på armeringsjernet med et 
mellemrum på ca. 1,5 meter, 
og de fungerer så samtidig 
som holdere for et – eller flere 
– stykker tømmer, som løber 
i hele gitterets længde. Virk-
somheden mener selv, at der 

er en gennemsnitlig påsæt-
ningstid på 1 sekund pr. top. 
Her i redaktionen synes vi, det 
lyder som et yderst rimeligt 
tidsforbrug – og rigtig, rigtig 
smart.

AF MORTEN BROE BICHEL

HUSK, at 
stiger skal rage 
1 meter op over 
det element, 
som de hviller 
imod.

* Prototypefotos

* 

* 

* 
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Farlige stoffer og materialer
 BROE

Som medarbejder i bygge- og anlægsbranchen kommer du ofte i kontakt med farlige stoffer 
og materialer. Måske er du en af de medarbejdere, der hele tiden er i nærkontakt med farlig 
kemi, eller måske er du en af dem, der uforvarende støder på det i forbindelse med en reno-
veringsopgave, eller fordi en opgave kræver anvendelse af materialer eller produkter, som er 
nye og ukendte for dig.

Under alle omstændigheder stilles der en række krav, som handler om beskyttelse af dit 
helbred, når du skal arbejde med farlige stoffer og materialer: Hvad nye produkter angår, 
skal de altid være mærket med faresymboler, de skal ledsages af et sikkerhedsdatablad eller 
en leverandørbrugsanvisning – og endelig skal din virksomhed udarbejde en arbejdsplads-
brugsanvisning. Alle anvisninger og materialer skal være tilgængelige for dig, og de skal 
være udarbejdet på sprog, som alle medarbejdere kan forstå.

Hvad angår renovering eller nedrivning, hvor der er en risiko for at støde ind i farlige ma-
terialer som fx asbest, PCB og bly, er der en række krav til bygherre om, hvornår der skal fore-
tages forundersøgelser, så man kan konstatere, om der er farlige stoffer på byggepladsen. 

Skema, der skaber overblik
Anlæg, nybyg eller renovering. Ligegyldigt hvad er der en række regler, som skal overholdes, 
for at dit arbejdsmiljø er i orden. I dette tema griber vi fat i de mange regler og leder dig 
igennem nogle af de mest almindelige udfordringer, som du møder, når du arbejder med 
farlige materialer eller stoffer. Midtersektionen af temaet indeholder et skema, hvor du 
nemt kan få et overblik over en lang række af de krav, der stilles, når du arbejder med helt 
specifikke stoffer. Herunder også, om der er særlige krav til uddannelse og personlige 
værnemidler. Tag evt. skemaet ud – og hæng det op i skurvognen.

AF CHRISTINA TREBBIEN, FLEMMING HANSEN,  

PETER KIRKEGAARD OG MORTEN BROE BICHEL



Arbejde med nye materialer - farlige stoffer
Generelt ved arbejde med nye materialer:  Tjek sikkerhedsdatabladet. Udarbejd kemisk APV. Forebyg ud fra STOP-princippet i følgende rækkefølge: 
1. Substituer med et mindre farligt produkt, 2. Tekniske løsninger, fx udsugning ved kilden, 3. Organiser arbejdet anderledes (begræns tiden, afgræns arbejdet) 4. Personlige værnemidler (som 
sidste løsning). Filtrerende åndedrætsværn med åndedrætsmodstand må max anvendes 3 timer dagligt fordelt over hele dagen, og der må ikke udføres andet arbejde i støvende områder.

Materiale Krav til uddannelse Håndtering og forebyggelse Personlige værnemidler Bortskaffelse

Cement-produkter Ingen Undgå indånding af støv. Brug lukket 
blandemaskine, spande med låg og værktøj 
med direkte afsugning. Brug støvsugere og 
luftrensere til at fjerne støvet. 
Undgå direkte kontakt med huden.

Brug åndedrætsværn, hvis støvudvikling ikke 
kan undgås. Minimum P2 filter.
Brug handsker, hvis hudkontakt ikke kan 
undgås.

Som almindeligt byggeaffald

Maling, lime, organiske 
opløsningsmidler o.l.

Ingen Vælg altid det mindst skadelige produkt.
Følg leverandørens brugsanvisning (sikker-
hedsdatablad), og læg mærke til de advarsler, 
der er angivet (faresymbol, sikkerhedssæt-
ninger og MAL-kode).

Hvis et produkt er faremærket, så brug de 
personlige værnemidler, der står på emballa-
gen eller sikkerhedsdatabladet.
Der er mange typer handsker og ånde-
drætsværn. Vælg de rigtige.

Som almindeligt byggeaffald 
– medmindre andet fremgår af 
emballagen.

Epoxy og isocyanater Kursus i epoxy og isocya-
nater.
2 dage for arbejde med 
åbne beholdere,
1 dag for arbejde med 
lukkede beholdere.

Ud over producentens sikkerhedsdatablad, 
skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig 
brugsanvisning, der bl.a. skal oplyse, hvad 
stoffet indeholder, udhærdningstiden, og om 
der frigives epoxy eller isocyanater under 
arbejdet.

Brug de værnemidler, der fremgår af sikker-
hedsdatabladet, typisk dragt, nitril handsker 
og åndedrætsværn. 
Der skal være separat omklædningsrum med 
ikke-håndbetjente vandhaner, bruserum med 
koldt og varmt vand, sæbe, håndklæder og 
hudcreme.

Alt, hvad der har været brugt til 
arbejdet, skal lægges i særlige 
affaldsbeholdere mærket ”Epoxy 
affald – PAS PÅ – eksemfare”, dvs. 
rester, tom emballage, kasseret 
arbejdstøj, brugte éngangshånd-
klæder m.v.

Asfalt Krav om asfalt uddannelse.
5 dage for vejasfalt,
2 dage for tagdækning,
1 dag for arbejde med kold 
asfalt.

Det er vigtigt, at man arbejder med asfaltma-
terialer og bitumen ved så lave temperaturer 
som muligt. F.eks. grusasfaltbeton 180 °C og 
støbeasfalt udendørs 240 °C. Der må generelt 
ikke foretages udsprøjtning og forstøvning 
med klæbemidler med bitumenopløsning.

Brug åndedrætsværn med A2P2 filter. Ved 
kortvarigt arbejde, fx rep. af huller udendørs 
er åndedrætsværn ikke et krav. 
Brug beskyttelsestøj/overtræksdragt for at 
undgå stænk, der trænger igennem tøjet.  
Arbejdsgiveren skal rengøre og vedligeholde 
arbejdstøj og personlige værnemidler. Man 
må under ingen omstændigheder tage sit 
beskidte tøj med hjem efter asfaltarbejde.

Asfalt som affaldsprodukt køres 
til genbrug.

Træstøv Ingen Undgå indånding af træstøv, også fra trykim-
prægneret træ. Brug maskiner med direkte 
afsug.

Hvis støvet ikke kan undgås, brug ånde-
drætsværn med minimum P2 filter.
Støvsug efterfølgende. 

Som almindeligt byggeaffald

Andet byggepladsstøv (fx 
fra tegl, beton, gips, sten, 
mørtel, grus, sand m.m.)

Ingen Byggepladsstøv er skadeligt og meget kan 
endda være kræftfremkaldende. Undgå 
derfor støvudvikling ved at bruge støvsvage 
arbejdsmetoder og produkter. Fjern støvet 
ved kilden, altså hvor det udvikles. Brug 
CE-mærket støvsuger støvklasse H. 

Hvis støvet ikke kan undgås, brug ånde-
drætsværn med minimum P2 filter. 
Støvsug efterfølgende. Ved ophold i støv over 
tre timer, brug fra starten turbofiltermaske 
eller luftforsynet åndedrætsværn i stedet for 
filtrerende åndedrætsværn med åndedræts-
modstand. 

Som almindeligt byggeaffald

Svejserøg samt støv og 
røg fra skære og slibear-
bejde i forbindelse med 
svejsning.

1 dags kursus Undgå indånding af svejserøg samt skære 
og sliberøg og - støv. Røgen og støvet skal 
fjernes på udviklingsstedet, evt. ved brug af 
transportabelt sugeanlæg.

Hvis sug ikke kan etableres, skal der bruges 
egnet åndedrætsværn, fx turbofiltermaske 
med det rigtige filter eller luftforsynet ånde-
drætsværn.

Mineraluld Ingen Undgå så vidt muligt at skære i ulden. Brug 
hele plader og isoler så vidt muligt oppefra 
og udefra. Undgå at isolere over hovedet.

Hvis skæring ikke kan undgås, benyt filterma-
ske min. P2. Brug handsker og engangsdragt.

Som almindeligt byggeaffald

Formolie Ingen Brug den mindst skadelige olie (fx vegeta-
bilsk olie). Undlad så vidt muligt at sprøjte 
olien på for at undgå indånding af aerosoler. 
Brug pensel, kost eller rulle. Undgå hudkon-
takt.

Hvis der skal sprøjtes, skal der anvendes ma-
ske med minimum P2A2-filter. Brug olietæt 
heldragt ved sprøjtning og forklæde ved 
pensel, rulle o.l..

Nano produkter Ingen Nanopartikler er generelt farligere at indån-
de end større partikler med samme kemiske 
sammensætning.

Vær forsigtig med nanoprodukter. Følg som 
minimum sikkerhedsdatabladets anvisninger 
om beskyttelse (maske, handsker osv.).

Som almindeligt byggeaffald 
med mindre andet fremgår af 
emballagen.



Arbejde med renovering og nedbrydning - farlige stoffer
Generelt ved renovering og nedbrydning:
Bygherren skal få lavet en forundersøgelse af ældre bygninger, hvor der er risiko for forekomst af fx asbest, bly, PCB, klorerede paraffiner og svamp. Forurenet jord skal også forundersøges. 
Ved mindre renoveringsopgaver, fx hos private husejere, skal entreprenøren rådgive bygherren om nødvendigheden af forundersøgelsen. Hvis de farlige emner er der, skal man følge ret-
ningslinjerne nedenfor. Se også styrpaastofferne.dk og Arbejdstilsynets hjemmeside.

Materiale Krav til uddannelse Hvor findes det? Håndtering og forebyggelse Personlige værnemidler Bortskaffelse

Asbest Der er krav om As-
best-kursus ved ind-
vendig nedrivning.
Ved andet asbestar-
bejde er der krav om 
særlig instruktion. 

Asbest kan findes i mange 
bygninger fra før 1986, hvor 
det blev forbudt. 
Det kan findes i eternittage, 
aftrækskanaler, rørisolering, 
væg- og loftsplader, fliseklæb, 
gulvbelægninger m.m.
Spørg altid efter forundersøgel-
sen, inden arbejdet går i gang.

Indvendig nedrivning af asbest skal anmeldes 
til Arbejdstilsynet før opstart.
Det skal også andet asbestarbejde, hvis de 
ansatte udsættes eller formodes at blive udsat 
for asbesten. 
Indvendig nedrivning skal foregå i et forseg-
let område med undertryk. Brug støvsvage 
arbejdsmetoder. Der skal gøres grundigt rent 
efter arbejdet.
Udvendigt arbejde: 
Nedrivning af cementskiferplader med asbest 
skal også anmeldes til AT.
Asbestmaterialer må ikke højtrykspules og 
intet af materiale må genanvendes.
Ansatte, der har arbejdet med eller været 
udsat for asbest, skal registreres i en særlig 
protokol af det firma, man er ansat i.

Ved indvendig nedrivning brug en 
tætsluttende, støvafvisende heldragt 
med hætte (men uden lommer), hand-
sker, luftforsynet åndedrætsværn eller 
turbofiltermasker, som kun må bruges i 
4 timer ved asbestarbejde.
Der skal være en særlig miljøvogn, 
hvor der skal være brusebad mellem 
den del, hvor man tager arbejdstøjet af 
og den rene del.
Ved udvendigt arbejde er kravene 
mindre.
Besøg asbesthuset.dk for en samlet 
angivelse af personlige værnemidler.

Asbestholdigt affald, 
filtre o.l. skal i befug-
tet tilstand opbevares 
og bortskaffes i luk-
ket, tæt emballage 
mærket med ”As-
best”. 
Asbest skal afleveres 
til deponi efter kom-
munens anvisninger.

PCB (polychlore-
rede biphenyler)

Kursus anbefales, men 
er ikke et lovkrav

I bygninger opført ca. fra 1950 
til 1976. Findes i fugemasser, 
forseglingslim til termoruder, i 
gulvlak, maling og lignende. 
Spørg altid efter forundersø-
gelsen.

Arbejdet kan sammenlignes med asbestarbej-
de. 
Større saneringer af PCB kræver særligt lukke-
de arbejdsområder. Undgå mekanisk (skæren-
de/roterende) bearbejdning af PCB, da varme 
øger afgasningen.

Ved arbejde med mekanisk/elektrisk 
værktøj, hvor PCBen’ varmes op, bru-
ges heldragt klasse 4/5 (ved kortvarigt 
arbejde engangsdragt), nitrilhandsker, 
luftforsynet åndedrætsværn eller fil-
termaske med min. A2P2-filter. Ved 
”koldt” arbejde (skæring med fx kniv) 
bruges som minimum nitrilhandsker.

Affald opbevares i 
lukkede poser eller 
beholdere indtil det 
kan bortskaffes efter 
kommunens anvis-
ninger.
Se evt. PCB-guiden.dk

Klorerede paraf-
finer

Ingen Findes mest som blødgører i 
fuger omkring døre, vinduer 
m.m., men også i skæreolier 
og i rustbeskyttende maling. Er 
mest brugt i årene 1977-2012. 
Husk forundersøgelsen.

Håndtering skal ske efter samme retningslinjer 
som PCB (se ovenfor).

Beskyttelse skal ske efter samme ret-
ningslinjer som PCB (se ovenfor).

Affald skal håndteres 
efter samme ret-
ningslinjer som PCB 
(se ovenfor).

Bly Ingen Findes i maling på ældre byg-
ninger, oftest på udvendige 
vinduespartier.
Findes i gamle inddækninger, i 
vindues- og flisefuger m.m. 
Husk forundersøgelsen.

Ved mere omfattende arbejder (over ca. 
3 uger) skal de ansatte have foretaget en 
bly-blodprøve før arbejdet med bly og igen 
efter arbejdet er afsluttet. Det gælder også, 
hvor de ansatte jævnligt udsættes for påvirk-
ning fra bly.
Undgå spredning af bly, fx ved at arbejdet stø-
ver. Sørg for grundig rengøring efter arbejdet.

Ved større arbejder skal man være 100 
% tildækket. Dragt, åndedrætsværn og 
éngangshandsker.
Man må ikke tage blyforurenet ar-
bejdstøj med hjem.

Blyholdigt affald skal 
opsamles og  
bortskaffes i lukkede 
beholdere el.lign. til 
steder anvist af kom-
munen.

Kvartsstøv Ingen Kvartsstøv findes bl.a. i støv fra 
sand og grus. Kræftfremkalden-
de ”respirabel” kvarts opstår 
særligt ved boring og slibning 
af beton og sten m.m..
Se også i skemaet ovenfor om 
”Cementbaserede produkter” 
og ”Andet byggepladsstøv”.

Kvartsstøv skal så vidt muligt fjernes ved kilden 
og efterfølgende ved støvsugning CE-mærket 
støvsuger støvklasse H.
Følg i øvrigt retningslinjerne i afsnittene 
”Cementbaserede produkter” og ”Andet byg-
gepladsstøv” ovenfor. Kvartsstøv kan findes i 
begge dele.

Følg retningslinjerne i afsnittene ”Ce-
mentbaserede produkter” og ”Andet 
byggepladsstøv” ovenfor.

Ingen særlige.

Skimmelsvampe Ingen Findes mange steder i alle 
typer bygninger, både i nye og 
ældre bygninger, hvor der har 
været fugtigt.
Husk forundersøgelsen.

Svampen skal undersøges, før den fjernes, for 
at finde ud af hvordan den skal håndteres. 
Undgå spredning af svampesporer. Brug ik-
ke-giftige metoder til efterbehandling af svam-
peangrebet.
Støvsug med egnet støvsuger og filter.

Brug tætsluttende handsker og briller, 
støvtæt heldragt og turbomaske med 
A2/P3 filter eller luftforsynet ånde-
drætsværn.
Følg anvisningerne på evt. produkter til 
efterbehandling af svampeangrebet.

Bortskaffes i forseglet 
plasticsæk. Desuden 
skal støvsugerposer 
og klude opsamles og 
bortskaffes.

Mineraluld Ingen Mineraluld findes bl.a. i væg-
ge, lofter og etageadskillelser. 
Mineraluld fra før 1997 er 
klassificeret af EU som muligt 
kræftfremkaldende, hvad ny 
mineraluld ikke er.

Brug støvsvage arbejdsmetoder til nedrivning 
og fjernelse af gammel mineraluld. Undlad 
genanvendelse på stedet. Gammel mineraluld 
kan omsmeltes til ny og bedre uld.
Undgå hudkontakt, da gammel mineraluld 
også kan irritere huden. Sørg for grundig 
rengøring efter arbejdet.
Hvad med rengøring = støvsugning.

Brug tætsluttende heldragt, handsker, 
sikkerhedsbriller og åndedrætsværn 
minimum P2. Tøj skal slutte tæt ved 
håndled, ankler og hals.

Mineraluld fra før 
1997 er klassificeret 
som farligt affald. 
Bortskaf gammel 
mineraluld i lukkede 
beholdere, så støvet 
ikke spredes.

Forurenet jord Ingen Jord kan være forurenet, fx 
med metaller og organiske 
opløsningsmidler. 
Tjek forundersøgelsen.

Undgå påvirkning af den forurenede jord, fx 
ved overtryksventilerede og friskluftforsynede 
førerkabiner og telte.
Overrisling af jorden ved støvende arbejde, 
begrænsning af adgangen til det forurenede 
område.

Brug personlige værnemidler, der er 
effektive i forhold til den forurening, 
der er fundet, fx
Friskluftforsynet åndedrætsværn (dog 
minimum A2P2-filter ved forurenet, 
støvende jord), beskyttelsesdragt og 
-handsker,
værnefodtøj, der kan modstå kemika-
lier.

Bortskaffes som far-
ligt affald.



Styr på fare-piktogrammerne ?
Nu er det godt et år siden, at alle etiketter for kemika-
lie-produkter skulle være mærket efter CLP-reglerne 
(Classification, Labelling and Packaging). Det betød 
samtidig, at de syv gamle og velkendte orange fare-
symboler blev skiftet ud med ni rød/hvide farepikto-
grammer. 

I forbindelse med udskiftningen af piktogrammer-
ne har leverandørerne også opdateret deres sikker-
hedsdatablade – og i forlængelse heraf har det været 
nødvendigt for virksomhederne at revidere arbejds-
pladsbrugsanvisningerne (APB). 

Alle medarbejdere, som arbejder med farlige stoffer, 
skulle derfor gerne være grundigt informeret, instrue-
ret - og samtidig have et solidt kendskab til CLP-pikto-
grammerne.

Husk at skylle
Arbejder man med ætsende og lokalirriterende 
produkter, skal virksomheden sikre, at der er let 
adgang til øjenskyller. Øjenskylleflasker skal jævn-
ligt tjekkes for udløbsdato, og brugte flasker skal 
skiftes.

Hjemmeside med styr på 
stofferne
Der er meget at holde styr på, når det drejer sig om  
kemikalier og materialer med farlige indholdsstoffer, 
som du kan støde ind i, når du arbejder i bygge- og 
anlægsbranchen. Derfor har Branchefællesskabet for 
arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA BA) lavet en hjem-
meside, hvor du kan få svar på det meste.

Under en række temaer samler www.styrpaastoffer-
ne.dk alt det, som du kan få brug for at vide, uanset om 
du står overfor nyindkøbte materialer, renoveringer, 
transportmærkning eller helbredsspørgsmål. Selvom 
det registrerede forbrug af farlige stoffer i byggeriet 
ser ud til at være svagt faldende, så introduceres der 
stadig løbende nye materialer med muligt farlige 
indholdsstoffer, ligesom ny viden hele tiden gør os 
opmærksomme på, at det kræver stor omtanke at 
arbejde med kemiske stoffer. 

På hjemmesiden er det muligt at blive klogere på 
enkelte stoffer og materialer. Der er en gennemgang 
af de mest almindelige helbredseffekter i forbindelse 
med arbejdet med farlige indholdsstoffer. Du kan 
læse om uddannelse, instruktion, krav til arbejdsplads-
brugsanvisninger, kemisk APV, værnemidler, sikker-
hedsdatablade og mærkning af kemikalier. Kort sagt: 
Her finder du langt det meste af det, du har brug for 
at vide, når du møder stoffer og materialer med farlige 
indholdsstoffer i forbindelse med dit arbejde.

Nedrivning og renovering
Når du skal i gang med en nedrivnings- eller renove-
ringsopgave, skal du vide, at der kan være miljø- og 
sundhedsskadelige stoffer i de gamle byggematerialer. 
Du risikerer at støde på dem, når du skal udskifte døre 
og vinduer, etablere nye gulve eller slibe de gamle, 
fjerne tapet eller maling, udskifte eller fjerne installa-
tioner, ombygge badeværelser og køkkener eller lave 
en tilbygning. Uanset arbejdsopgaven, så er der en 
lang række farlige stoffer, som du risikerer at støde på 
undervejs. 

Det er bygherrens ansvar at få lavet undersøgelser 
af, hvilke miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der 
forekommer, og som man risikerer at blive udsat for 
i forbindelse med arbejdsopgaven. Undersøgelserne 
skal ske før arbejdet påbegyndes. 

Efterhånden som vi er blevet klogere på, hvad vi 
skal undgå i vores byggerier og samtidig også har lært, 
hvordan vi beskytter vores helbred i forbindelse med 
kontakt med de farlige stoffer og materialer, er der 
sket meget for arbejdsmiljøet, når der renoveres og 
nedrives. 

Alligevel er det godt at vide, hvornår man skal være 
på vagt. Miljøstyrelsen har i den forbindelse lavet et 
omfattende skema, som viser, hvornår nogle af de far-
ligste stoffer har været anvendt i byggeriet. Det giver 
dig mulighed for at være på vagt, når du står overfor 
opgaver i bygninger, som er fra de nævnte tidsperi-
oder. Der er her, at du – med rette – kan forvente, at 
der er lavet forundersøgelser, og at der er helt styr på 
beskyttelse og værnemidler. Du finder skemaet i rede-
gørelsen ”Metoder til fjernelse af miljøproblematiske 
stoffer”. I rapporten kan du læse meget mere om me-
toder til at identificere farlige stoffer i forbindelse med 
nedrivning og renovering. Selve skemaet finder du i 

rapporten fra side 68 til 88. Du kan hente rapporten på 
Miljøstyrelsens hjemmeside ved at google: ”Metoder 
til fjernelse af miljøproblematiske stoffer” – eller ved at 
scanne denne QR-kode. 

AF MORTEN BROE BICHEL

Nyttige links, når det  
drejer sig om kemikalier  
og farlige stoffer

BFA Bygge og Anlæg
www.styrpaastofferne.dk 

Giftlinjen
www.giftlinjen.dk

Hud og håndproblemer 
www.sund-hud.dk

Miljøstyrelsen 
www.mst.dk

REACH, registrering og oplysninger om  
kemikalier (søg: REACH) 
www.at.dk

Brandfare

Akut giftighed, farligt Eksplosionsfare Ætsningsfare

Brandnærende Giftigt, mindre farligt Gasser under tryk

Miljøfarligt Indåndingsfare, organskadende,
kræftfremkaldende
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… og vi er gode 
      til at lytte

Sundhedsteam klar med hjælp 
Et sundhedsteam af erfarne sygeplejersker og socialrådgivere står klar til at  
hjælpe dig på telefonen. Fx hvis du er sygemeldt eller ofte må melde dig syg. 

Som ansat i byggeriet har du en sund-
hedsordning som en del af din pensi-
onsordning i PensionDanmark. Her 
kan du bl.a. få behandlinger hos en fy-
sioterapeut, kiropraktor, massør eller 
zoneterapeut. Men sundhedsordnin-
gen består også af et sundhedsteam. 

I sundhedsteamet sidder erfarne 
sygeplejersker og socialrådgivere klar 
til at spørge ind til dine problemer og 
hjælper dig på den måde videre til den 

rigtige behandling. Det kan fx være hos 
en fysioterapeut eller måske en psyko-
log. På den måde får du hurtigt hjælp til 
at komme ovenpå igen, og du skal ikke 
selv have penge op af lommen. 

Mænd er velkomne
Ordningen er målrettet langtidssy-
ge eller medlemmer, der ofte er syge. 
Men alle kan få glæde af teamets råd 
og vejledning. 

– Alle er velkomne til at ringe, og vi 
er gode til at lytte. Også til det, som 
ikke bliver sagt direkte. Især mænd vil 
helst tale om fysiske skavanker end om 
eventuelle psykiske problemer, men vi 
kan hjælpe med det hele og giver os 
god tid. Og vi har selvfølgelig tavs-
hedspligt, fortæller sygeplejerske og 
teamleder Nicoline Rosenlund, der 
også opfordrer kollegaer og tillids-
mænd til at bruge sundhedsteamet.

– Hvis du kan se, at din kollega har 
det dårligt og måske ofte er syg, så er 
det oplagt at få kollegaen til at tage fat 
i os. 

AF MICHAEL KLOCKMANN NIELSEN

Ring til sundhedsteamet på 7012 1335
Du kan ringe til PensionDanmarks team af  
erfarne sygeplejersker og socialrådgivere på  
7012 1335 alle hverdage mellem kl. 8 og 21. 

Transport af farligt gods i håndværkerbil

Farligt gods omfatter eksplosive stof-
fer og genstande, gasser, brandfarlige 
væsker, giftige stoffer, smittefarlige 
stoffer, radioaktive stoffer og ætsende 
stoffer m.fl. Stoffer og genstande, der 
er farligt gods, skal være mærket med 
et firecifret identifikationsnummer 
(UN-nummer), der angiver klassifice-
ringen af det farlige gods. UN-num-
meret skal bl.a. fremgå af mærkningen 
på emballager indeholdende farligt 
gods og af transportdokumentet.

Hvad kræves der for at måtte køre 
med farligt gods?
Erhvervsmæssig transport af farligt 
gods kræver generelt: anvendelse af 
godkendte og mærkede emballager, 

transportdokument, skriftlige anvisnin-
ger (tidligere benævnt sikkerhedskort), 
uddannelse af chauffør og andre per-
soner, som er involveret i vejtransport 
af farligt gods, afmærkning af køretøj, 
medtagelse af sikkerhedsudstyr herun-
der ildslukkere mv.

Transport af mindre mængder farligt 
gods (undtagelser og frimængde)
Visse former for vejtransport af farligt 
gods er dog helt eller delvist undtaget 
fra bestemmelserne i ADR (en Euro-
pæisk konvention om international 
transport). Hvis virksomheden kun 
kører med farligt gods i emballager 
i mængder under frimængden, kan 
transporten foregå på lidt lempeligere 

vilkår, bl.a. behøver chaufføren ikke 
at være i besiddelse af et ADR-bevis, 
men kan nøjes med en uddannelse ef-
ter kapitel 1.3 i ADR-konventionen.

Håndværkerreglen
Hvis det farlige gods også kun er til 
brug for medarbejdernes eget arbejde 
på f.eks. en byggeplads, kan transpor-
ten derud og hjem fra arbejdsstedet 
være helt undtaget fra ADR-reglerne. 
Dvs. mærkning af emballage, transpor-
tenhed, transportdokument, uddan-
nelse mv. efter ADR-konventionen er 
ikke krævet.  Forudsætningerne for at 
være undtaget fra bestemmelserne er, 
at der højst må medbringes 450 liter 
farligt gods pr. emballage, at frimæng-
den ikke overskrides, og at der er truf-
fet foranstaltninger til forebyggelse 
af udslip af indholdet under normale 
transportforhold. Det farlige gods til-
lige med andet gods på køretøjet skal 
være forsvarligt stuvet og fastgjort ved 
transport på vejene. Dunke og andre 
emballager med farligt gods skal være 
lukkede, de skal være tætte, og de må 
ikke kunne vælte eller blive kastet 
rundt i bilen ved hårde opbremsninger 
eller undvigemanøvrer. Skovle, spande, 
boremaskiner og andet gods skal være 
sikret på en sådan måde, at det ikke 
kan udgøre en fare for det farlige gods. 
Transporten af det farlige gods må ikke 
være hovedformålet, men skal være en 
underordnet aktivitet i forhold til ar-
bejdet på byggepladsen.

Et eksempel på, hvornår undtagel-
sen ikke kan finde anvendelse, er: En 
håndværker kører ud med benzin til 
kollegerne på en arbejdsplads, hvor 
han ikke selv skal deltage i det arbej-
de, det farlige gods skal anvendes til. 

Hovedformålet betragtes i eksemplet 
som værende transport af farligt gods.

Undtagelse fra de generelle regler 
kræver bl.a. at transporten ikke er ho-
vedformålet med kørslen, men er en 
underordnet aktivitet i forhold til for 
eksempel byggearbejdet. Der må som 
tommelfingerregel transporteres ”til 
eget arbejde/brug” inden for frimæng-
degrænserne.

Skal håndværkerbilen en tur med 
færgen til en af de danske øer, skal 
man underrette rederiet om, at man 
medbringer farligt gods.

Udmåling af mængdegrænsen af-
hænger af godsets farlighed, og der må 
højst medbringes 450 liter farligt gods 
pr. emballage. 

AF SUSANNE BRANDT HANSEN OG 

CARSTEN BISGAARD

I tvivlstilfælde kan der eventuelt 
rettes 
henvendelse til:
Torkil Hansen 
Tungvognscenter Øst
Midt- og Vestsjællands POLITI
Tlf.: 22 75 25 99
Mail: tkh002@politi.dk

Eksempler på frimængdegrænser 
for forskellige typer af farligt gods
• Der må transporteres indtil 333 

liter benzin til eget forbrug.
• Der må transporteres indtil 333 

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

1.000 liter 
 dieselolie til eget forbrug.

Brandfare

Ætsningsfare
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SKILLS: DM i håndværk
Dette års Skills blev afholdt i MCH 
Messecenter Herning. Det bar i høj 
grad præg af, at dem, der stod for ar-
rangementet, er vant til at håndtere 
begivenheder af en vis størrelse, så de 
ydre rammer var i orden. 

Fine parkeringsforhold, og inde 
i hallerne var der fornuftig plads på 
de enkelte stande, og pladsen mellem 
fagenes stader var ligeledes god, så de 
besøgende kunne bevæge sig omkring 
uden problemer.

Da åbningstalerne blev holdt, var der nogle fag, der havde været i gang med de 
forberedende øvelser, men nu var Skills officielt skudt i gang.

Yder deres bedste
Det er altid godt at se og fornemme spændingen, der er blandt lærlingene, der er 
deltagere ved Skills. De går virkelig op i det, og der er megen opmærksomhed på 
at yde det bedste, man har lært, og vise sit fag frem på den bedste måde.

Større fokus på arbejdsmiljø
Det er tydeligt at se, at der er kommet mere fokus på arbejdsmiljøet inden for 
byggebranchen, og her ved Skills er der en god mulighed for at vise, at det kan 
lade sig gøre at udføre en given opgave sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt, hvilket i væsentlig grad lykkes for vores lærlinge.

Jeg bliver dog nødt til at dryppe lidt malurt i bægeret. Der er tendens til, når 
tidspresset bliver for stort, og deadline nærmer sig, at det går ud over arbejdsmil-
jøet. Det var i høj grad også tydeligt ved Skills.

Der var overrækkelse af arbejdsmiljøpriserne ved beskæftigelsesminister Troels 
Lund Poulsen kl. 13.00 lørdag middag, hvor dem, der var bedst til at integrere 
arbejdsmiljø i udførelsen af arbejdet, blev hyldet.

Alt i alt efterlod Skills et godt indtryk, vel arrangeret og med nogle engagerede 
unge mennesker, som har en fornuftig mulighed for at blive gode håndværkere, og 
som ser arbejdsmiljø som en naturlig del af det daglige arbejde.

Beskæftigelsesministeren var da også behørigt imponeret og tilkendegav, at han 
bestemt havde planer om at deltage i 2019 igen.

AF IB NIELSEN

Thomas Stenbakken er 32 år. 
Han er uddannet tømrer og 
bor i Frederikshavn. Thomas 
er dermed ansat som en af 
de tre regionale konsulenter i 
Midt- og Nordjylland. Thomas 
har en bred arbejdsmiljøerfa-
ring, og et af hans fokusområ-
der er blandt andet at påvirke 
kulturen og at indarbejde en 
større arbejdsmiljøbevidsthed 
i hjemmevirksomhederne:

– Vi skal ud og formidle 
godt arbejdsmiljø i virksomhe-
derne. Ellers oplever vi alt for 
ofte, at de gode rutiner bliver 
glemt, når man flytter til en ny 
plads, siger Thomas.

Søren Fisker Olesen er 50 år. 
Han har baggrund i jord og 
beton, og han kommer fra År-
hus. Han er ligesom Thomas 
ansat som regional konsulent 

i Midt- og Nordjylland, og 
sammen med Gunnar Fugl-
sang tager de tre sig af en god 
del af det jyske område. Søren 
har de seneste seks år været 
3F-projektansat og dermed 
bl.a arbejdet med arbejdsmil-
jø, organisering og udenlandsk 
arbejdskraft i forbindelse med 
byggeri på havneanlæg og de 
nye supersygehuse. Noget af 
det, som Søren også vil kon-
centrere sig om, er valg af 
arbejdsmiljørepræsentanter i 
virksomhederne:

– Det er afgørende for ar-
bejdsmiljøet, at der vælges 
arbejdsmiljørepræsentanter i 
virksomhederne. Her kan jeg 
hjælpe og støtte, så processen 
går nemmere – og måske i det 
hele taget kan komme i gang. 
Samtidig kan jeg bidrage med 
erfaring og viden, så arbejds-

miljøorganisationen kommer 
til at fungere optimalt, fortæl-
ler Søren.

Jesper Krag Christiansen er 
47 år. Han er uddannet tømrer 
og bor på Nørrebro i Køben-
havn. Han er dermed regional 
konsulent for Hovedstaden og 
Bornholm. Sammen med Jes-
per Nielsen og Claus Mehlsen 
har han sin gang på de mange 
byggepladser og i virksomhe-
derne i hovedstadsregionen. 
Jesper har også solid erfaring 
med arbejdsmiljøarbejdet, og 
han vil – blandt mange andre 
ting – arbejde med at forbed-
re bevidstheden om, at meget 
af det gode arbejdsmiljø ligger 
i det forberedende arbejde i 
byggeriet:

– Udfordringerne ligger ofte 
i planlægningen, og der kan 

jeg gøre en stor forskel som 
konsulent. Der er ingen tvivl 
om, at det vil have enorm be-
tydning, hvis vi kan få en stør-
re erkendelse af, at det gode 
arbejdsmiljø også ligger i pro-
jekteringen.

Tag fat i din regionale 
konsulent
Uanset hvilket behov eller 
hvilken arbejdsmiljøudfor-
dring, som du står overfor, er 
der hjælp at hente hos en af 
dine regionale konsulenter. Du 
kan finde kontaktoplysninger 
på alle ti konsulenter på Byg-
geriets Arbejdsmiljøbus hjem-
meside på: www.bam-bus.dk

Du kan også ringe på Byg-
geriets Arbejdsmiljøbus ho-
vednummer: 72 17 00 13

AF MORTEN BROE BICHEL

Nye konsulenter i Byggeriets Arbejdsmiljøbus
Der er nye ansigter blandt konsulenterne i Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Dels betyder  
udvidelsen af den mobile konsulenttjeneste pr. 1. januar 2018, at der er ansat yderligere to 
konsulenter, og dels er der fundet en erstatning for Evald Zacho, som gik på pension 31. maj. 
Det betyder, at der nu i alt er ti konsulenter, der betjener hele den danske geografi: Tre i  
Nord- og Midtjylland, to i Syddanmark, to i Region Sjælland og tre i Hovedstaden og Bornholm. 

Thomas Stenbakken 

Jesper Krag Christiansen

Søren Fisker Olesen

Vindere af AM-prisen, SKILLS 2018
Anlægsstruktører Anders Dyrhøj og Jesper Andersen
Brolæggere Rasmus Hvalby Andersen og Matias Sørensen
Bygningssnedker Mathias Frahm Pedersen
Bygningsstruktører Jonas L. Skals og Rasmus S. Buur
Flisemurer Martin Bødker Lassen
Glarmester Ali El Mohamad
Gulvlægger Anders Aagaard
Teknisk isolatør Nicklas Strandbjerg
Murer Kenneth Meldgaard Ebbesen
Tagdækker Stefan Johannesen
Tækkemand Mikkel Udengaard
Tømrer Mikkel Victor Larsen
Alubygger Johannes Nørgaard Nielsen

Udfordringerne ligger 
     ofte i planlægningen
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7000 har anvendt 
        det nye bygergo.dk

Thomas Stenbakken 

Vejledninger fra BFA-BA

Bygergo.dk: Gode 
tekniske hjælpemidler 

I januar 2018 gik det nye bygergo.dk i luften. Bygergo.dk 
er en hjemmeside til byggeriets aktører om tekniske 
hjælpemidler. Formålet er at gøre det nemmere for 
branchen at udføre arbejdsopgaverne og at mindske 
risikoen for ulykker og nedslidning. 

Hvorfor gå på bygergo.dk?
Når arbejdet planlægges, vil det være oplagt at gå 
på bygergo.dk for at finde tekniske hjælpemidler, så 
arbejdet kan udføres med mindre risiko for ulykker 
og nedslidning. Der er lagt vægt på et brugervenligt 
design med billeder, der giver et godt overblik og et 
søgefelt.

Da hjemmesiden er optimeret til smartphones og 
tablet, er der også mulighed for at anvende dem, når 
man fx står på byggepladsen.

7000 har anvendt det nye bygergo.dk
7000 besøgende har der været på den nye bygergo.
dk i de første 3 måneder med den nye hjemmeside, 
og det er ikke bare folk, som klikker ind og smutter 
igen. Hver besøgende klikker i gennemsnit på 4-5 
sider, og der bliver søgt bredt på alle mulige tekniske 
hjælpemidler.

De kategorier, som besøgende bruger mest, er 
Faggrupper, Løft og Transport og Arbejde i højden.

AF PETER KIRKEGAARD OG CHARLOTTE MARTIN

Opdateret vejledning om 
tagdækning
Branchevejledningen om tag-
dækning handler om de for-
hold, som er forudsætningen 
for, at man kan gennemføre 
arbejdet med tagdækning sik-
kerheds- og sundhedsmæs-
sigt forsvarligt.
  

Opdateret vejledning om 
håndtering af gipsplader
Vejledningen beskriver kort, 
hvilke forholdsregler der 
skal tages for at minimere 
tunge løft og belastende ar-
bejdsstillinger.

Opdateret lommebog for 
afmærkning af vejarbejder 
mv. er kommet i ny udgave
Lommebogen søger at sikre 
trafiksikkerheden og sikker-
heden for vejarbejdere ved 
brug af egnet afmærkning og 
afspærring.

Ny branchevejledning om 
gravearbejde ved byggeri og 
anlæg
Branchevejledningen beskri-
ver bl.a., hvordan man kan 
sikre sig mod ulykker forårsa-
get af jordskred og sammen-
styrtning af udgravninger, 
mod fald ned i udgravninger 
samt mod belastende ar-
bejdsstillinger ved arbejde i 
udgravninger og rendegrave. 

Ny branchevejledning om 
støv på byggepladsen
Støv på byggepladsen er 
ofte et alvorligt problem ved 
både nybyggeri, renovering, 
nedbrydning og anlægsarbej-
de. BFAs nye vejledning om 
støv på byggepladsen giver 
en række gode råd og ideer 
til, hvordan man effektivt og 
systematisk kan forebygge 
støvproblemer. 
 
3 nye faktaark om montage 
af spær
 bjælkespær
 bjælkespær med kiprem
 saksespær
I forlængelse af tidligere fak-
taark om opstilling af gitter-
spær og hanbåndsspær er der 
nu udarbejdet 3 nye faktaark, 
som afslutter BFAs serie om 
spærmontage.

Indretning af skurvogne og 
lignende
Vejledning om indretning af 
skurvogne er revideret.

Den beskriver, hvilke krav 
der er til skurvognsfaciliteter 
med særlig vægt på, hvilke 
regler der gælder ved kortva-
rigt arbejde.

Vær i øvrigt opmærksom 
på, at reglerne om skur-
vognsfaciliteter er yderligere 
beskrevet Håndbogens kapi-
tel 4 på side 247-253. 

Ny branchevejledning om 
faldsikring
Vejledningen beskriver blandt 
andet:     
   Hvilke krav der er til brug 

og anskaffelse       
   Forskellige typer 

faldsikringsudstyr   
og anvendelse        

 Krav til mærkning        
 Krav til beredskabsplan

AF SVEN ROSE 

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø 

i Bygge & Anlæg
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Branchefællesskabet for arbejdsmiljø 

i Bygge & Anlæg

INDRETNING AF SKURVOGNE OG LIGNENDE

Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte under arbejdet har adgang til:

• toilet

• håndvask med rindende vand

• spiseplads, hvis der holdes spisepauser

• forsvarlig opbevaring af tøj og personlige ejendele

• omklædning, hvis der som følge af arbejdets art foretages omklædning

• tørring af arbejdstøjet, hvis arbejdet medfører, at tøjet bliver vådt

• brusebad og omklædning med adskilt opbevaring af gang- og arbejdstøj, hvis arbejdet er:

• støvende eller stærkt tilsmudsende 

• indebærer særlige påvirkninger i form af stærk tilsmudsning, smittefare mv.

• forbundet med fysisk anstrengelse og høje temperaturer.

Kortvarigt arbejde

Reglerne om velfærdsforanstaltninger gælder også for mindre bygge- og anlægsopgaver samt vedligeholdelsesop-

gaver (såkaldt kortvarigt arbejde), hvis arbejdsgiverens arbejdsopgaver på byggepladsen er:

• af en varighed på højst 3 hele arbejdsdage, 

• og de ansattes samlede beskæftigelse er højst 6 manddage, 

• eller hvis de ansatte under beskæftigelsen på byggepladsen begynder og afslutter den daglige arbejdstid på et 

andet sted end byggepladsen. 

I forbindelse med kortvarigt arbejde skal velfærdsfaciliteterne nødvendigvis ikke etableres i skurvogne, men kan 

anvises på anden måde. Faciliteterne kan fx etableres:

• i egnede lokaler i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet, eller

• på et samlingssted eller lignende som arbejdsgiveren har etableret.

Er der fx 3 ansatte fra �rmaet på en plads i to dage, så skal der altså ikke nødvendigvis være et skur. Men kommer 

der blot én mand mere eller varer arbejdsopgaven blot én dag mere, så skal der være skur- og velfærdsfaciliteter.

Der skal også være velfærdsfaciliteter, hvis man arbejder alene på en opgave i 4 dage eller mere.

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg •  Bygmestervej 5 •  2400 København NV •  Tlf. 51911400 •  kontakt@bfa-ba.dk •  www.bfa-ba.dk

Branchefællesskab for arbejdsmiljø 

i Bygge & Anlæg

TAGDÆKNING

Branchevejledning om
Februar 2018

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø 

i Bygge & Anlæg

HÅNDTERING
AF GIPSPLADER

Branchevejledning om
December 2017

Branchefællesskab for arbejdsmiljø 

i Bygge & Anlæg

GRAVEARBEJDE VED 

BYGGERI OG ANLÆG

Branchevejledning om
November 2017

Branchefællesskab for arbejdsmiljø 

i Bygge & Anlæg

STØV PÅ 
BYGGEPLADSEN

Branchevejledning om
November 2017
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FAKTA OM

OPSTILLING AF GITTERSPÆR

Arbejde på tagkonstruktioner er risikofyldt. Denne branchevejledning beskriver, hvordan risici ved montage af spær 

kan minimeres. 

For konkrete anvisninger om det afstivende system henvises til anvisningerne i Træ 58 (ISBN 978-87-90856-88-5). 

Arbejde med tagkonstruktioner skal i øvrigt altid udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Opstilling af spær

2 spær samles med gitterdrager. Gitterdrager skal nederst være smigskåret og skal placeres i �ugt med facade-

remmens yderside. Gitterdrager skal ligeledes �ugte med spærhoveds underside.

Spærelementet rejses op, og der monteres opstillingslægte eller montagebeslag på tængerne ca. 1,3 meter over 

spærfod.

Hvis spærelementet placeres midt på 

bygning, kan der monteres en opstil-

lingslægte i hver retning.

Inden ophejsning af spærelement pla-

ceres et bundt kryds�nérplader på 

spærelementet. Disse fastgøres midler-

tidigt med fx skruetvinge.

Kranen skal have en kapacitet, så den 

kan løfte både spærelementet og plader-

ne til den midlertidige gangbro.

Opstillingslægte

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø 

i Bygge & Anlæg

FALDSIKRINGSUDSTYR

Branchevejledning om

05/2018
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Du skal bare turde 
– og husk, vi hjælper hinanden som team, uanset om du er 
på skole eller på arbejde i firmaet. 

– Det er fedt at arbejde med noget, der 
kommer til at stå i årtier, siger Adrian 
Wojdylo, sidste års-lærling hos Christi-
ansen og Essenbæk. Han fortæller, at 
han er stolt over at have været med 
til at lave Arena, og nu Amager Bakkes 
skibakke. På Amager Bakke skal der 
også være en temmelig høj klatrevæg, 
og det er Adrians ambition at være 
den første, der (tør) får lov at klatre 
på den – så lad os nu se, om det ikke 
lykkedes.

Tryk på reset-knappen
– I det første stykke tid som lærling 
var der nogle af de ting, jeg lavede, der 
skulle laves om, siger Adrian Wojdylo, 
og fortsætter: 

– Men sådan er det jo. Man skal jo 
lære. Man skal i hvert fald ikke være 
bange for at lave fejl eller for at spørge 
om råd, understreger han.

– Med tiden begyndte jeg at få mere 
og mere ansvar og arbejde på lige fod 
med de andre. På det tidspunkt be-
gyndte jeg at føle mig som en del af 
teamet, siger Adrian. 

– Efterhånden fik jeg opbygget en 
god erfaring, men som lærling er det 
fortsat vigtigt, at man kan nulstille 
sin forventning til, hvordan tingene 

skal udføres. Jeg har oplevet at skif-
te mellem byggepladser og formænd, 
der havde forskellige forventninger til, 
hvordan tingene skal gøres, og så skal 
man kunne trykke på sin ”reset”-knap.

Adrian Wojdylo forklarer, at det er 
en forudsætning for et godt samarbej-
det, at man er åben for at lære og lytte. 
– På den måde udvider man sin værk-
tøjskasse, og det er vigtigt som lærling. 
Men det vigtigste er, at man tør stille 
spørgsmål ved tingene. Det vil hjælpe 
en, når man engang er udlært.

Om at turde
– På en byggeplads er der altid en jar-
gon, og det er ret vigtigt, at man lærer 
at give igen, og at man holder fast på 
sine rettigheder, siger Adrian Wojdy-
lo. Han fortæller om en julefrokost 
engang, hvor en af kollegaerne havde 
stået alt for længe med smørrebrøds-
fadet i hånden. Adrian husker med et 
smørret grin sin kække bemærkning, 
som var: ”Tror du virkelig, der er plads 
til flere madder i din madkasse?” Så 
blev der grinet en del i skurvognen, og 
fadet blev hurtigt sendt videre. 

Teamwork til hver en tid
– Jeg tænker om min kommende sven-

deprøve, at jeg bare skal arbejde. Jeg 
skal bare lave det, som jeg er vant til. 
Jeg er god til mange ting, men ikke 
god til alt, og sådan er det jo både på 
skolen og på arbejdspladsen. Vi er ikke 
alle sammen gode til det hele, men når 
vi hjælpes ad, så står vi stærkt.

– Når vi laver projekter på skolen, 
fungerer det sådan, at vi er gode til at 
supplere hinanden og er stærke, fordi 
vi sammen får dannet overblikket. En 
lille hjælp til hinanden gør en stor for-
skel for hele teamet, fortæller han.

– Hvis man ser en støbning af et 
stort areal, så ved man, hvordan et 
godt team kan fungere, siger Adrian, 
som støbte sammen med sjakket på 
Arena. 

– Her ved alle folk præcis, hvad de 
skal gøre og hvordan. Alt er aftalt og 
klart på forhånd, og det skal bare klap-

pe, for ellers risikerer man, at slutre-
sultatet ikke bliver godt. 

AF CHRISTINA TREBBIEN

På en byggeplads er der altid en jargon, og 
       det er ret vigtigt, at man lærer at give igen

”Det er okay at sige fra over for  
en arbejdsopgave, hvis man kan  
se, det kan gå galt”
Sebastian Jensen er sidste års lærling som brolægger hos 
Petri & Haugsted AS.
De råd, han godt kunne tænke sig at give videre til nye 
lærlinge vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed, er:

Gode råd
– Man skal have en vis portion stædig-
hed og ikke altid tage et nej for et nej. 
Man skal huske, det er okay at sige fra 
overfor en arbejdsopgave, hvis man 
kan se, det kan gå galt.

Man skal stille spørgsmål, da det er 
dem, man lærer af, og suge til sig af 
den viden, der bliver sagt. Et godt råd 
er at kigge og holde øje med andre og 
se på, hvad de andre gør. 

– Arbejdsprocessen kan løbende bli-
ve ændret, så der kan komme uforud-
sete og anderledes opgaver, så man skal 
hele tiden risikovurdere sit arbejde.

Det kan være, arbejdsopgaven skal 
løses på en anden måde, og det kan 
være, man selv finder løsninger i dialog 
med andre kollegaer. 

– Det er vigtig, man har en god dia-
log til formand eller arbejdsleder, så 
tingene løses på den mest forsvarlige 

måde. De kan hurtigt tage stilling til, 
hvis der kommer ekstra omkostnin-
ger på, så man ikke går på kompromis 
med sikkerheden.

Skolen
Ved hvert skoleforløb har vi lektioner 
i arbejdsmiljø og sikkerhed, som bl.a. 
omhandler tunge løft, kemi, støv og 
støj og brug af værnemidler.

Der bliver fortalt om pludselige 
opståede arbejdsskader og de langsig-
tede som fx. påvirkning af lunger og 
hørelse.

Det er vigtigt at lytte godt efter, for 
vi skal holde i mange år på arbejds-
markedet.

AF LINDA HANSEN

Så er der pause Der sættes trappe-elementer

Der støbes på Arena i 2017. Adrian Woj- 
dylo står op forrest til venstre i billedet. 
En sjov historie er, at Adrian kan polsk, 
så han hjalp (som lærling) ofte med at 
koordinere arbejdet, og oversætte teg-
ninger til polakkerne, som de havde som 
underentreprenør i en periode.

Adrian Wojdylo glitter af på støbningen på Arena i 2017.
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Sikkerhed i Byggeboxen

I undervisningsprojektet Byggeboxen skal børn blive klogere på byggeriets verden. De 
skal blive klogere på branchens mennesker, maskiner og muligheder. På byggepladser er 
sikkerhed vigtigt, og det er den derfor også i Byggeboxen. Her besøger elever i 4. til 7. 
klasse en byggeplads og får lov til at komme helt tæt ind i byggeriets hverdag og  
proces. Vi har været ude og snakke med bygge- og projektleder i Byggeboxen i  
Bispebjerg, Jørgen Jessen. 

Jørgen Jessen arbejder til daglig hos 
FM Bygningsdrift og er uddannet mu-
rer og konstruktør. I Byggeboxen er 
han ansvarlig for logistik, sundhed og 

sikkerhed og sørger for, at eleverne kan 
komme ud og se byggepladserne. For 
ham er sikkerheden et vigtigt punkt på 
dagsordenen under elevernes besøg.

– Sikkerheden er rigtig vigtig på en 
byggeplads. Så når eleverne ankommer, 
får de alle tildelt hjelme og gule veste. 
Vi har desværre måttet fravælge sikker-

hedssko, fordi de ikke kan fås i så små 
størrelser. Det gør jo så, at når vi skal 
have dem ind på en byggeplads, så skal 
vi lave nogle særlige områder, hvor ele-
verne kan være. Og det står jeg blandt 
andet for, fortæller Jørgen Jessen. 

Byggepladsen 
Ud over at udstyre eleverne med hjel-
me og veste får de også en introduk-
tion til, hvad der foregår på en typisk 
byggeplads. 

– Når jeg møder dem ved Bygge-
boxen, plejer jeg gerne at fortælle dem 
om, hvad der foregår på byggeplad-
sen. Jeg fortæller dem også om min 
egen baggrund og mine oplevelser i 
branchen. Og så gør jeg meget ud af 
at guide dem rundt og sørge for, at de 
får en sikker og god oplevelse. Det er 
dét, vi gør for at være proaktive over-
for dem med hensyn sikkerheden på 
og omkring en byggeplads, forklarer 
Jørgen Jessen. 

Byggeboxen er støttet af Region 
Hovedstaden under programmet Fag-
lært til Vækst og Dansk Byggeri, der 
er projektansvarlig. Målet er at gøre 
eleverne nysgerrige på bygge- og an-
lægsbranchen og derigennem imøde-
komme fremtidens mangel på faglært 
arbejdskraft. Du kan læse mere på 
www.byggeboxen.dk og på facebook.
com/byggeboxen. 

AF HELENE HØJ OG EMILIE SØRENSEN

Målet er at gøre eleverne nysgerrige
         på bygge- og anlægsbranchen

Skarpe på arbejdsmiljøet på EUC Nordvestsjælland 

På Benny Pedersens hold skal eleverne 
selv fremlægge om bl.a. APV’er.

Hele holdet samlet.  

Tegn og fortæl: I forbindelse med undervisningen 
laver eleverne deres egne plakater.  

På EUC Nordvest Sjælland i Holbæk 
skal eleverne hver især fremlægge, når 
der står arbejdsmiljø på skoleskemaet. 
Her er det seks tømrerlærlinge, som 
netop har fremlagt en mindre opgave 
i forbindelse med arbejdsmiljøunder-
visningen på 3. hovedforløb. Ved frem-
læggelsen fortalte de bl.a. om APV i 
den virksomhed, de er lærlinge i. 

På lærernes initiativ
Benny Pedersen har været arbejdsmil-
jøunderviser på skolen i 12 år. Han har 
besluttet, at lærlingene skal sørge for 
en mindre fremlæggelse, og opgaver-
ne handler bl.a. om at få orientering 
om den APV, de har i den virksomhed, 
de arbejder i. Det handler også om, at 
snakke med en kollega om arbejdsmil-
jø i virksomheden. 

AF NIELS ERIK DANIELSEN



SIDE 16 Under Hjelmene nr. 1/2018

Hvorfor er bygge- og anlægsbranchen 
        så anderledes end industrien?

Her skal du være forandringsparat fra start til slut i projektet
Hvorfor er det så vanskeligt at bygge? 
Hvorfor er der ulykker? Hvorfor er det 
ikke bare at trykke på knappen og så 

bygge derudaf? Hvorfor er bygge- og 
anlægsbranchen så anderledes end in-
dustrien, når det kommer til nøgletal 

på ulykker, indtjening med videre?
Måske giver billedserien herunder 

nogle af svarene. Prøv selv at se, hvor 

stor forandringen på byggepladsen er i 
forhold til den, der sker i fabrikshallen 
over tid.

Og sådan fortsætter det indtil aflevering. Undervejs i processen blev trappen, hvorfra alle billederne er taget, pillet ned. Ja, såden er det jo!  
Rammerne ændrer sig konstant. På trods af alle forandringerne blev byggepladsens arbejdsmiljønøgletal pr. 1. oktober 2017 opgjort således:
Antal ulykker: 0
Antal uheld:  6
Antal tæt på hændelser:  2
Antal besøg fra Arbejdstilsynet:  2
Antal straks-påbud fra Arbejdstilsynet:  1, der blev tilbagekaldt
Resultatet: 122 rækkehuse bliver det til i alt. Det allersidste rækkehus afleveres 1. august 2018.

BYGGERI INDUSTRI

AF PIA ENEMÆRKE BECHER OG  

CARSTEN BISGAARD

14. oktober 2015 3. november 2015

10. november 2015 24. november 2015

15. december 2015 12. januar 2016

26. januar 2016 21. april 2016

14. oktober 2015

10. november 2015

15. december 2015

26. januar 2016

14. okt. 2015

21. dec. 2016



Under Hjelmene nr. 1/2018SIDE 17

Roskilde Festival: 

Arbejdsmiljø for 30.000 frivillige i 
’Danmarks fjerdestørste by’ 

… et stort logistisk puslespil, som kan 
          sammenlignes med en byggeplads
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Hvert år omkring 1. juli omdannes Dyrskuepladsen i Roskilde til Danmarks fjerdestør-
ste by – men kun i én uge. Årsagen er Roskilde Festival, som er Nordens største musik-
festival og samler i alt omkring 130.000 frivillige og gæster. Dette kræver selvsagt en 
masse sikkerhed for gæsterne, men når man opbygger en by af en sådan størrelse, skal 
man også have styr på arbejdsmiljøet for de mange frivillige. 

Opbygning og nedbrydning af fe-
stivalen er på sit højeste i dagene lige 
omkring åbningen af selve musikplad-
sen, så her er der hver dag to arbejds-
miljøkonsulenter på vagt. De runderer 
og tjekker, at der er orden i sikkerhed 
og sundhed, samt hjælper med at finde 
løsninger, når noget går skævt. 

– Vi er jo hverken politi eller Ar-
bejdstilsyn, så vi bruger vores faglig-
hed og personlighed til at hjælpe med 
at få rettet op på tingene. Det plejer at 
gå ret godt, griner Artur.

Et års forberedelse
Når man arbejder med så stram en 
tidsplan (Roskilde Festival starter 
d. 30. juni kl. 16:00 præcis, når der 
åbnes til campingområdet), er plan-
lægning og ejerskab ekstremt vigtigt. 
Derfor er Artur og hans hold allerede 
kort efter, at festivalen er slut, i gang 
med at forberede næste år. Det bety-
der både, at de planlægger, hvordan de 
selv skal sætte ind med kampagner og 
sikkerhedsrunderinger, men især også 
taler med de forskellige ledere, så de 
får støtte til at tænke de frivilliges ar-
bejdsmiljø ind. 

Roskilde Festivals ledelse har især i de 
senere år skruet op for de interne ak-
tiviteter, der skal sørge for et sikkert 
og sundt arbejdsmiljø for de frivillige. I 
2018 er Artur Meinild igen Teamleder 
for 10 engagerede arbejdsmiljøfolk. 
De arbejder alle som frivillige på fe-
stivalen, men de fleste er også arbejds-
miljøprofessionelle i det ”civile” liv. 

Minder om en byggeplads
–  At opbygge en festival med scener, 
boder, telte og hegn – og pille det hele 
ned igen – er et stort logistisk puslespil, 
som kan sammenlignes med en bygge-
plads. Her har vi blot, ud over fx ned-
styrtningsfare, tunge løft og sammen-
blanding af kørende og gående trafik, 
også andre arbejdsmiljøudfordringer 
som fx glatte gulve i madboderne og 
sundhedsrisici ved affaldshåndtering, 
siger Artur.

Værdigrundlaget  
for AM-teamet på  
Roskildefestivalen
 Vi lytter og engagerer os i en 

positiv dialog.
 Vi hjælper og stiller vores viden 

til rådighed for alle.
 Vi er konstruktive og fokuserer 

på at finde løsninger. 

Dengang og nu:
Roskildefestival startede i 
1971, hvor bl.a. Burnin Red 
Ivanhoe, Povl Dissing og 
Gasolin’ spillede. Billetterne 
kostede 30 kr.
Festivalen 2018 byder 
bl.a. på rapperen Eminem, 
popstjernen Bruno Mars og 
rockgruppen Gorillaz. Bil-
letterne for hele festivalen 
koster 2100 kr.

Hva’ så  
Roskilde!  
Er I klar?

De karakteristiske orange Roskilde-veste 
lyser op i billedet og skaber tryghed blandt 
de mange tusinde festivalgæster. 
Foto: Morten Broe Bichel

Arbejdsmiljøteamet anbefaler bl.a. brug 
af rullestilladser frem for løse stiger.
Foto: Kim Borch/Roskilde Festival

Roskilde Festival er andet end musik; 
nogle af verdens bedste graffitimalere viser 
deres kunnen. Husk åndedrætsværn! 
Foto: Kim Borch/Roskilde Festival

Roskilde Festival registrerer og un-
dersøger alle ulykker, der rammer de 
frivillige. De væsentligste årsager er 
indretning af arbejdsstedet, hjælpe-
midler eller maskiner samt utilstræk-
kelig planlægning. Roskilde Festivals 
Arbejdsmiljøteam bruger registrerin-
gerne til at forebygge både i planlæg-
ning og afvikling af Danmarks største 
musikfestival.

Selvom scenerne på Roskilde Festival skal 
være i orden, skal man nok ikke sætte sti-
gen så tæt på scenekanten. Foto: Thomas 
Weyse

Frivilligteamet ”Piger på Stiger” fik lidt 
hjælp til en mere sikker måde at sætte 
skilte op på – end her! Foto: Kim Borch/
Roskilde Festival

AF KIM BORCH 
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… ankerpunkt havde været 
        fastgjort kun med en skrue 

Døde i byggeriet 
i Danmark 

18. januar 2018
En medarbejder mister livet ved 
anhugning af en betonstøbespand 
på 800+ kg. Spanden falder af 
løfteåget, og den ansatte om-
kommer.

3. maj 2018
I forbindelse med kloakarbejde 
arbejder den ansatte i en udgrav-
ning. Udgravningen styrter sam-
men over den ansatte, som der-
ved omkommer.

HHM’s medarbejdere på lageret blev på en gang lettede og forfærdede, da de fik en 
kasse med faldsikring hjem fra en byggeplads.

Lettede over, at ingen var kommet af 
dage, og forfærdede over, at et anker-
punkt havde været fastgjort kun med 
en skrue.

I kassen lå ankerpunktet og en in-
struktion. I ankerpunktet sad en lang 
tynd skrue og en lille skive, der havde 
været brugt til fastgørelse af anker-
punktet.

I instruktionen er angivet, at anker-
punktet skal kunne holde til 1.200 kg, 
og at det skal fastgøres med en M12 
rustfri bolt.

Heldigvis var ingen faldet ned, da 
de brugte faldsikringen, men hvis det 
var sket, var ankerpunktet bristet, og 
et menneske havde måske mistet livet 
eller i hvert fald sin førlighed.

Ny instruktion i virksomheden

Den nye instruktion viser den bolt, 
der skal anvendes, og den er sendt 
ud til alle i HHM og ligger i alle fald-
sikringskasser. Dertil kommer, at den 

tæt-på-hændelse, som lageret rettelig 
indrapporterede, også er sendt ud til 
alle medarbejdere i virksomheden, og 
her er beskrevet, hvordan gentagelser 
undgås.

Gudskelov kom ingen til skade, 
men falsk tryghed er faktisk farligere 
end ingen tryghed – for du tror jo, du 
er sikret, og dermed er du mindre op-
mærksom på fare.

Der skal altid sikres mod nedstyrt-
ning med en kollektiv sikring (rækværk 
eller stillads) hvis muligt ellers med 
korrekt anvendt faldsikring.
 Til slut: Husk, det er ledelsens an-

svar, at der er instrueret, og det er 
også ledelsen, der skal anvise anker-
punkter på byggepladsen. De ansat-
te skal følge instruktionerne.

AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Når faldsikring er falsk tryghed

15. december 2017
Under etablering af omfangs-
dræn, får en person en betonmur 
ned over sig og afgår ved døden.

Kollegial advarsel: Husk din sikkerhed på stilladset! 
Icopal Entreprise a/s havde sidste år to nærved-ulykker på stilladser.  
Her deler de deres erfaringer for at forebygge, at andre oplever noget lignende.

Eksempel # 1
Et dæk, der kun var fastholdt med 
skruetvinge, faldt ned, da vores tag-
dækker gik på det. Han nåede at gribe 
fat i et rækværk og forhindrede der-
med et fald og skade på sig selv.

OBS! Acceptér kun dæk, der er un-
derstøttet af eks. konsoller. Acceptér 
ikke såkaldte ”flyvere” – og brug kun 
stilladsskruetvinger.

Eksempel # 2
Tralle skruet på stilladsplade for at 
lukke hul i den ene ende. Tralle var 
ikke fastgjort tilstrækkeligt, og ni-
veauspringet var ikke afmærket eller 
gjort opmærksom på. Tagdækker vred  
om på foden uden skade.

Bonusinfo: I Under Hjelmene nr. 10 
havde vi et særskilt tema om stillad-
ser. Her kan du læse meget mere om 
opsætning, belastning og den generelle 
sikkerhed på stilladset. Du finder avi-
sen her: www.under-hjelmene.dk.

AF CARSTEN BISGAARD

Husk!
Selvom stilladset er afmærket 
med grønt godkendelsesskilt, så

SIG FRA hvis sikkerheden al-
ligevel ikke er OK, eller hvis der 
er tvivl herom. Begynd ALDRIG 
selv at ændre eller at skrue på 
stilladset uden stilladsfirmaets 
godkendelse. 

Er du opmærksom
på belastnings-
grænserne? Kan 
stilladset klare,  
at der oplagres
materialer?
Se oplysninger
på grønt skilt.
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Alle kan deltage i konkurrencen og blive de 
heldige vindere af de flotte præmier

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

SÅDAN DELTAGER DU:

  Kig godt på billedet!

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

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

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

HUSK OGSÅ Vi skal have dit svar senest  
den 12. oktober 2018. 

Lad konkurrencen begynde!

Hvor mange fejl
kan du finde

på billedet?

Jack Kallegaard,  
Ølsted

Anders Risdorf,  
København Ø

Brian Grøndahl,  
Jelling

Ane Jesper Kasper 
Boye, Farum

Vind en iPad, 

en Under Hjelmene-

taske og t-shirts

Vindere af Under Hjelmene-tasker og t-shirts

VINDERSVAR 

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

Konkurrence som supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Virksomheden Munck Asfalt a/s 
i Nyborg havde torsdag den 1. marts 
samlet alle medlemmer af arbejds-
miljøorganisationen til en heldags 
supplerende arbejdsmiljøuddannelse. 
I forbindelse med dagens tema om 
procesorienteret risikovurdering 
fik alle deltagerne udleveret Under 
Hjelmenes ’find fejl’-konkurrence 
som udprint, og så kunne de ellers 
bare gå i gang. Det kom der næsten 
40 besvarelser ud af – og langt de 
fleste af deltagerne havde virkelig 
haft deres øjne og deres arbejds-
miljøviden med sig. Her i Under 
Hjelmenes redaktion synes vi, at 
det er en fantastisk måde at bruge 
vores konkurrence, og derfor har 
vi denne gang trukket vinderen 
blandt svarene fra Munck Asfalt a/s. 

Vi siger tillykke til vinderen af en iPad, en Under Hjelmene jakke og en 
taske:  Henrik Lyngsøe fra Kjellerup.

En glad vinder

... og her har vi vinderen af iPad, taske og t-shirt 
– i den konkurrence, som vi havde i Under 
Hjelmene nummer 12:  Mikkel Hommeltoft fra 
Frederiksværk.
Endnu engang tillykke til ham.
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Hvorfor er færre svenskere kommet til skade 
        i byggebranchen end danskere?

Væk med asbesten
På en boligrenovering i Herning læg-
ger et tømrersjak nyt tag på 20 bolig-
blokke.

Planen var at lægge det nye tag 
oven på det gamle asbestholdige eter-
nitskifertag. 25 % af det gamle tag skal 
nedrives for at få et nyt ventilationsan-
læg installeret på loftet. De resterende 
75 % af det gamle asbestholdige tag 
skulle indkapsles under det nye tag.

Tømrersjakket var midlertidig ikke 
meget for den valgte løsning. Fast-
gørelsen af det nye tag ville medføre 
spredning af asbestfibre, både for dem 
selv og efterkommende faggrupper 
såsom blikkenslageren og ventilations-
montøren.

Tømrersjakket kontaktede 3F for 
at få besøg på pladsen og en snak om 
mulighederne for en bedre løsning. 
Der blev hurtigt opnået enighed om, 
at det er klart den bedste løsning at 
fjerne det gamle asbestholdige tag 
helt. Det giver ikke mening, at flere 
faggrupper unødigt skal udsættes for 
asbeststøv eller at efterlade gammelt 
asbestholdigt materiale i bygningen til 
beboere og fremtidige renoveringer.

3F tog derfor kontakt til bygherre-
rådgiver, tømrerfirmaet, kommunen 
og arbejdstilsynet med henblik på at 
få ændret bygherrens beslutning om at 
indkapsle det gamle asbesttag.

Bam-bus blev også kontaktet for 
at få en konsulent ud med gode råd 
og vejledning omkring asbest, både til 
håndværkere og bygherre. 

Med et godt samarbejde mellem 
håndværkere, firmaer, Bam-bus og 3F 
lykkedes det at få bygherre til at vælge 
en anden løsning. På de resterende 18 
boligblokke vil man nu afmontere det 
gamle asbestholdige tag helt og bygge 
taget op som nyt. Den eneste rigtige 
løsning for beboerne og for nuvæ-
rende og fremtidige håndværkere på 
pladsen.

AF FRANK STJERNHOLM

Hvorfor er svenskerne bedre?
I årene 2013-16 har et dansk-svensk forskerteam undersøgt, hvorfor færre svenskere kommer til  
skade i byggebranchen end danskere. Undersøgelsen blev kaldt SVEDAN.
Konklusionerne fra undersøgelsen er blevet samlet i 11 faktorer, hvoraf de 7 er noget, som  
forskerne mener, man måske kunne gøre noget ved i Danmark. De er:

 Arbejdstilsynets tilgang til dialog og 
vejledning

 Forsikringsselskabernes fokus på 
forebyggelse

 Andelen af faglærte
 Lederes fokus på sikkerhed
 Medarbejdernes involvering i  

planlægningen
 Samarbejde og kollegaskab
 Længerevarende ansættelser

Akkord betyder mindre
På forhånd havde forskerne et godt øje 
til akkord-systemet som en forklaring 
på danskernes tunge ulykkesstatistik. 

– Det var et af de forhold, vi troede 
betød noget, sagde forsker Kent Niel-
sen fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Her-
ning. Men der bliver arbejdet lige me-
get på akkord i Danmark og Sverige.

Større firmaer og flere faglærte
Forskning viser, at sikkerhedsniveauet 
generelt er højere i store virksomheder 
end i små. Men som forskerne siger, er 
det jo næppe muligt at forbyde små 
firmaer.

Til gengæld kunne man godt gøre en 
indsats for at flytte flere fra ufaglært til 
faglært.

Fastansættelser og månedsløn giver 
et incitament til at investere i og pas-
se bedre på sine ansatte, men det er jo 
noget, der dels må ordnes ved overens-
komstforhandlingerne og dels ved fir-
maernes egen personalepolitik.

Ikke alt er undersøgt
Forskerne påpeger selv, at de ikke har 
kunnet undersøge alt. Blandt andet har 
man ikke set på den svenske ordning 
med regionale sikkerhedsrepræsen-
tanter, som supplerer arbejdstilsynets 
arbejde. Her er der alene på byggeom-
rådet ansat næsten 150 tilsynsførende, 
som særligt har fokus på små virksom-
heder uden sikkerhedsorganisation. De 
er betalt af arbejdsgiverne men ansat i 
fagbevægelsen.

AF FLEMMING HANSEN

Faktaboks
Land  Danmark  Sverige
Arbejdsulykker pr.1.000 ansatte*  16  8
Ansatte i store firmaer**  8 %  30 %
Ansatte på månedsløn  8 %  37 %
Antal på akkord  33 %  31 %
Fastansatte  67 %  82 %
Faglærte ift. ufaglærte  70 %  80 %

* Tallet gælder for alle brancher og ret uændret i perioden 1998-2014.
** Byggevirksomheder med mere end 250 ansatte

Der bliver arbejdet lige meget på 
akkord i Sverige og Danmark.


