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Fra konflikt til samarbejde
Det betyder mere for samarbejdet på
byggepladsen, end man tror, når man
taler ordentligt og respektfuldt til hinanden. Og selvom der i byggeriet er
en god og solid tradition for, at man
kan tale råt og direkte med hinanden,

så opstår der også konflikter. Det er
sammenstød, som hverken gavner den
gensidige tillid eller arbejdsmiljøet.
I dette nummer af Under Hjelmene
handler temaet og en del af avisens øvrige artikler om samarbejdet på bygge-

pladsen. Vi prøver at komme omkring
rigtigt mange af de forskellige faktorer,
som kan føre til dårlig kommunikation
og konflikter. Men først og fremmest
fokuserer vi på de eksempler og historier, som peger i den rigtige retning:

Dem, som opbygger tillid, respekt,
godt samarbejde og god kommunikation. Brug det hele til at skabe en endnu bedre arbejdsplads.
AF MORTEN BROE BICHEL
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AVISEN
ER
GRATIS
Under Hjelmene er en gratis
avis, der udgives i fællesskab af
3F og Dansk Byggeri.
Du kan få sendt lige så mange
aviser, du vil, direkte til kontoret
eller byggepladsen.
Du skal blot gå ind på Under
Hjelmenes hjemmeside på
www.under-hjelmene.dk,
hvor du kan bestille aviser
og blive tilføjet vores
abonnementsliste.
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BUM-pffftssss……
Kan du huske sidste sommer? – det var VARMT – især inde
i de mange containere rundt omkring på byggepladserne

Tegninger for arbejdsmiljøet

UNDER HJELMENE
Under Hjelmene er byggebranchens avis om arbejdsmiljø. Bladet er et samarbejde mellem Dansk Byggeri og
3F, og det er finansieret af Bygge- og Anlægsbranchens
Udviklingsfond. Har du forslag til næste nummer af
Under Hjelmene, så send en mail til Morten Broe Bichel
på mb@kombic.dk.
Udgivelsesdato: 1. juni 2019
Redaktionens afslutning: 21. maj 2019
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Efter endnu en dejlig solrig
weekend møder HHM’s ene
betonsjak ind på byggepladsen
mandag morgen. Da de åbner
materialecontaineren møder
der dem et uventet syn.
Der er PU-skum ud over
det hele og et større rengøringsarbejde venter, men hvad
var der sket og hvorfor?
I containeren stod flere dåser med PU-skum og ved nærmere eftersyn viste det sig, at
en af dåserne var eksploderet,
og dermed var der kommet
skum ud over det hele.
I leverandørens sikkerhedsdatablad under opbevaring
står der, at opbevaring ikke
må ske ved temperaturer over
50 grader. På HHM’s contai-

I Øens Murerfirma på Raffinaderivej i København har man fået Anders Morgenthaler til at sætte sin
streg på arbejdsmiljøet. Det er der
kommet en række tegninger og en

Dansk Byggeri
3F
3F
Christiansen og Essenbæk
HHM A/S
Petri & Haugsted A/S
CG Jensen A/S
Icopal
A. Villadsen A/S
Bonava A/S

nere, er der monteret en GPS,
der også registrerer temperatur, og via styringssystemet
til GPS’en kunne det aflæse,
at der havde været op til 54
grader.
Man kan forestille sig, at
dåsen er fløjet rundt inde i
containeren, indtil trykket var
gået af, så det var godt det skete i en weekend, hvor ingen
var i nærheden, og hændelsen
kun resulterede i et træls rengøringsarbejde.
Når nu det bliver en dejlig
varm sommer igen, så husk
lige, at PU-skum – og andre
spraydåser – skal opbevares
køligt, f.eks. udenfor i skyggen.
AF PIA ENEMÆRKE BECKER

kæmpe-lang frise i virksomhedens
kantine ud af. Alt sammen en synlig
’reminder’ om, at vi skal passe på
os selv og hinanden, når vi færdes
derude på byggepladsen.

Peter Kirkegaard
Morten Broe Bichel
Mette Møller Nielsen
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Lyt til vores Under Hjelmene
PodCast og radio
Hør PodCast om
Hele seks udgaver af vores PodCast kan du nu hente på iTunes, Spotify, alverdens PodCast-apps eller
naturligvis direkte på Under Hjelmenes helt egen
hjemmeside. Den seneste handler om tekniske
hjælpemidler og om de opfindelser, som kommer
til at få betydning for dit arbejdsmiljø i den allernærmeste fremtid. Vi sender også udsendelserne
ud til mere end 130 lokale radiostationer i alle lige
måneder, så med lidt held kan du fange os i radioen, når du sidder i bilen, befinder dig på pladsen,
kontoret eller måske derhjemme.
Og her får du så et par QR-koder, som du kan
scanne med din telefon eller tablet - og høre hhv.
den seneste PodCast om tekniske hjælpemidler,
den højaktuelle om ”Arbejde ved vejen” - eller den
mindst lige så aktuelle om ”Arbejdsmiljørepræsentantens år”. God fornøjelse.

"Arbejdsmiljørepræsentantens år"

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

AF MORTEN BROE BICHEL

Hør PodCast om
”Arbejde ved vejen”

Hør PodCast om ”Opfindelser
og tekniske hjælpemidler”

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

Bygge- og anlægsvirksomhed
vinder arbejdsmiljøprisen
Adserballe & Knudsen A/S løb af med den flotte arbejdsmiljøpris
i kategorien psykisk arbejdsmiljø for deres indsats med at mindske
stress. Det har de gjort ved fx at indføre begrænsninger på, hvornår man
må sende mails og ved en stresspolitik, som har form af en håndbog med
konkrete værktøjer til at håndtere både bekymringer om stress og en
stressramt medarbejder.
Storskærm hos NCC
I kategorien muskel- og skeletpåvirkninger blev NCC Danmark A/S
nomineret for deres flotte indsats, hvor de bl.a. har udviklet en digital
løsning i form af en interaktiv storskærm, som de anvender ved ugentlige planlægningsmøder. På storskærmen
markerer faggrupper, hvor de skal arbejde
den næste uge. Dette giver mulighed for at
koordinere, så der ikke opstår flaskehalse
og dermed forebygge risikofyldte arbejdssituationer.

Endnu en tegning fra Øens - se omtale på side 2

Under Hjelmene nr. 1/2019

SIDE 4

3F: Håndværkerne løser alt
Bygningshåndværkere burde have en
medalje. De kan nemlig meget mere
end blot at udføre deres håndværk. De
er problemknusere og burde have det
sorte bælte i samarbejde.
For udfordringer er der altid undervejs: Materialer bliver forsinket, vejret
driller, planer laves om, der er sygdom,
der sker ulykker og uheld osv. osv.
Mange ting kunne sikkert være undgået, og andre ikke. Men alle disse ting
kan føre til frustrationer og utilfredshed blandt håndværkerne. Og det gør
det da også fra tid til anden – men husene kommer alligevel op at stå.
Det finder vi ud af
For selv om håndværkerne kan være
irriterede eller frustrerede over stramme tidsplaner eller andre problemer på

pladsen, så er der altid en konstruktiv
og positiv side, der siger: Det finder vi
ud af. Vi skal jo videre. Og meget ofte
findes de løsninger af håndværkerne
selv og i samarbejde mellem de forskellige faggrupper.
Så skal man vil snakke med nogle
folk, der hver dag løser komplekse og
uforudsigelige problemer - samtidig
med at de faktisk bygger et hus. Ja så
skal man snakke med byggeriets kernetropper, håndværkerne.
Fortjenstmedalje
Det bemærkelsesværdige er jo også, at
mange af håndværkerne og firmaerne
jo aldrig har set hinanden eller arbejdet sammen før. Håndværkerne burde
have en fortjenstmedalje for alle de
bygninger de har været med til at byg-

ge og renovere til de forventningsfulde
brugere.
Det er ikke tanken med ordene her,
at det er lige meget med god og ordentlig planlægningen - tværtimod. Men at
der skal lyde en fortjent ros til de folk,

der hver dag bidrager med både deres
håndværk og deres samarbejdsevner
til nogle af landets mest komplicerede
samarbejdsprojekter: Byggepladserne.
AF FLEMMING HANSEN, 3F

3F: Sproget giver udfordringer

Der er mange udlændinge på de danske byggepladser. Det giver udfordringer, når der skal kommunikeres om både det ene og det andet. Det kan endda
være farligt, hvis der opstår nødsituationer, og det
kan bare være almindeligt irriterende.
Virkeligheden er, at udlændingene er her. Så hvordan undgår vi, at der hverken opstår surhed eller at

nogen kommer til skade på grund af forskellig kultur
eller sprog.

dem, hvilke regler der gælder i Danmark – og så få
dem til at overholde dem.

Sprog og kultur
På visse større byggepladser afholder man introkurser, både for de danske og for de udenlandske ansatte,
og det er fint. Men det sker jo langt fra altid og opfylder næppe alle behov for viden, eller er nogen garanti
for, at der ikke vil opstå konflikter.
De efterhånden mange år med udlændinge på
pladserne har medført, at mange af dem har lært sig
noget dansk. Mange har slået sig ned i Danmark og
har fået familierne hertil. Mange er blevet ansat i
danske firmaer. De lærer sig dermed både sprog og
kultur.

Sikkerhedsmøderne
På sikkerhedsmøderne skal byggeledelsen koordinere firmaernes aktiviteter på byggepladsen. Man skal
snakke om de problemer, der har været siden sidste
møde, og man skal drøfte de kommende 14 dage på
pladsen. Det er jo svært, hvis deltagerne ikke kan tale
eller forstå dansk – eller hvis de slet ikke møder op.

Social dumping
Der er også mange der stadig arbejder for udenlandske firmaer, og dem er der nok størst udfordringer
med. Særligt hvis man ikke kan snakke sammen, kan
der opstå en vis modvilje.
Udlændinge kan jo ufrivilligt være med til at dumpe sikkerheden, hvis man ikke kender til de danske
regler, der ofte vil være bedre end i de lande, de kommer fra. Her vil det jo være oplagt at få forklaret

Hvad skal vi gøre
Det er i alles interesse, at kommunikationen fungerer
på en byggeplads. Vi er i en farlig branche, hvor både
eget og andres arbejde kan udgøre en risiko for ulykker eller for skadelige påvirkninger som fx støj, støv,
farlig kemi og lignende.
Så der skal kommunikeres. Hvis der til trods for
denne grundregel alligevel forekommer situationer,
som man ikke kan afhjælpe på stedet, ja så må man
gå til sin arbejdsgiver eller til byggeledelsen og bede
dem tage affære. Ingen skal udsættes for risici på arbejdet på grund af sprog eller manglende viden.
AF FLEMMING HANSEN, 3F

Man skal mærke efter
– og passe på sig selv...
Under Hjelmene nr. 1/2019
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Vibrationer:

Kig på maskinen – og stop
mens legen er god …
I virksomheden Christiansen & Essenbæk er der sat spot på vibrationer. Alle
vibrerende maskiner er mærket op med et skilt, så man kan se, hvor lang tid
maskinen må anvendes om dagen.
– Vi har længe arbejdet på at finde en nem metode
for at synliggøre hvor længe, man må stå med den
enkelte maskine, siger KMA-assistent i Christiansen
og Essenbæk, Jeppe Iversen.
Løsningen er simpel: På hvert eneste stykke vibrerende værktøj sættes et lille skilt, som fortæller,
hvor længe man må arbejde med maskinen dagligt.
Derudover har Jeppe Iversen udarbejdet en lille folder, som fortæller virksomhedens medarbejdere om
vibrationer, regler og om, hvordan man læser de små
skilte.
Charlotte Hougaard Juhl, tilsynschef ved Arbejdstilsynet er begejstret for løsningen:
– Det er et flot tiltag, og jeg håber, at ideen kan
inspirere leverandørerne af maskinerne.
Tal på maskinen
– Jeg synes, det er godt med den præcise angivelse
af tid på maskinerne, så der ikke er noget at være i
tvivl om, siger Jimmi Lott, der arbejder som Jordog betonmedarbejder hos Christiansen og Essenbæk
(CEAS).
– Det betyder også, at der er en forståelse for, at
man slipper maskinen, når man har nået grænsen. Arbejdet kan næsten altid overtages af en anden, som
ikke har stået ved en maskine hele dagen, siger Jimmi.
Ifølge arbejdsmiljøleder Christina Trebbien i
CEAS skal medarbejdernes påvirkning af vibrationer
altid tænkes ind i planlægningen:
– Det skal være en del af APV, så vi får valgt de
mest skånsomme arbejdsmetoder, siger hun.
AF LARS KJØLLER-BLOCK OG
CHRISTINA TREBBIEN

Se Christiansens og Essenbæks folder
om vibrationer:

n maskine?

når du kommer

Hånd-arm vibrationer

AS WEBAPP?

bellen herunder ca.

kinen pr. dag

-Hvad, hvorfor og hvordan?

Skilte med angivelse af den maksimale daglige arbejdstid
med maskinen.

Find din maskine i Materieldatabasen
Materieldatabasen er en database, hvor leverandører kan indlægge arbejdsmiljøtekniske informationer om materiel, der
anvendes indenfor bygge- og
anlægsbranchen.
Skan QR-koden, hvis du vil slå
op i Materieldatabasen.

Jimmi Lott, jord- og betonmedarbejder hos Christiansen
og Essenbæk.

Hvad er ’hvide fingre’?
Hånd-arm vibrationer kan efter længere tids påvirkning af vibrationer give anfald af ”hvide fingre”. Fingrene bliver hvide, kolde og følelsesløse typisk når det er frostgrader, og det kan være meget smertefuldt. I de
svære tilfælde mister man gribeevnen i en eller flere fingre, så man ikke længere er i stand til at holde på
værktøjet.
(Kilde: Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital)

Hvad er karpaltunnelsyndrom?
Karpaltunnelsyndrom kan opstå ved ensidigt belastende arbejde. Modsat hvide fingre kommer symptomerne med snurren i hænderne ofte, når man slapper af fx om natten. Man kan simpelthen vågne med store
smerter og snurren i hænderne. I nogle få tilfælde kan et kirurgisk indgreb reparere nerverne og i enkelte
tilfælde fjerne smerterne i hænderne.
(Kilde: Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital)

Man skal søge læge
Oplever man symptomer på hvide fingre eller karpaltunnelsyndrom, skal man ifølge Overlæge Charlotte
Brauer søge læge:
– Dem, der kommer hos os, har ofte gået med problemerne i mange år, siger Overlæge Charlotte Brauer
fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital.
– Mange kan simpelthen ikke huske, hvornår smerterne i fingrene egentlig startede. Det kan også være
svært at huske, hvad man har været udsat for, og hvilke maskiner man brugte for 10-20 år siden. Der er større
chance for at få lidelsen anerkendt, hvis man ikke har ventet for længe med at gå til læge med det, opfordrer
Charlotte Brauer.

... Fra stenvogn til
SmartMover
Under Hjelmene nr. 1/2019
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”… det her er vores
Mercedes”
Stenvognen SmartMover er et effektivt hjælpemiddel
og et godt eksempel på et vellykket samarbejde mellem
ingeniøren og håndværkeren.

Det startede med en klassisk stenvogn.

Skal der motor på?

En lettere ombygget stenvogn i test.

Dan Madsen bevæger sig rundt på byggepladsen, som var den hans egen baghave.
Dan har arbejdet som murerarbejdsmand i mange år og sagde straks ja, da han i
2014 blev inviteret til at være med til at udvikle en ny stenvogn. Der var et stort
behov for nye tekniske hjælpemidler, der kunne hindre belastning af kroppen og
sikre et bedre arbejdsmiljø. Dans personlige erfaring med stenvognen var, at det
kunne være ”en drilsk makker”, der forårsagede dårlige arbejdsstillinger.
– Man skulle faktisk være et stort skrummel som mig for at kunne køre godt med
den fortæller han.
Samarbejde mellem ingeniører og håndværkere
Stenvognen SmartMover bliver i dag brugt hele vejen rundt på byggepladsen og
er til stor glæde, siger Dan begejstret.
– Alt, der kan være på den, bliver smidt op på den. Det her er vores Mercedes, og
alle byggepladser burde have en.
Især når det kommer til vægtfordelingen, har den gjort en stor forskel for Dan
og hans kolleger. SmartMover er nemlig sådan konstrueret, at vægtfordelingen
forbliver stabil. Det sikrer, at der ikke opstår for meget forvægt, som kan forårsage en usund arbejdsstilling. Et andet vigtigt element, Dan fremhæver, er, at
den er ergonomisk korrekt. Alle trin og knapper er placerede, så du ikke bliver
overbelastet.
SmartMover er et godt eksempel på, hvordan arbejdsmandens erfaring, sammen med ingeniørernes tekniske viden, kan skabe et produkt, der slider mindre
på kroppen og dermed forbedrer arbejdsmiljøet. Dan bakker op om endnu flere
af denne slags samarbejder.
– Jeg er sikker på, at mange allerede opfinder smarte ting og sager rundt på byggepladserne, som bare aldrig bliver sat i produktion.

Dan Madsen og SmartMoveren.

SmartMover nummer 1.000.

Et kig ned i maskinrummet.

Workshop med store ambitioner og gaffatape
I udviklingen af den nye stenvogn blev der lavet mange prototyper af SmartMover. Der blev lavet flere modeller med store mængder gaffatape på kryds og
tværs, for at finde frem til den helt rigtige model.
Dan havde stor indflydelse på udviklingen og forklarer, hvordan et lille hjul
kan have stor betydning.
– Jeg var meget kritisk i udviklingen af SmartMover. De her hjul var først så små,
at de ville falde igennem brædderne og det går bar’ ikk’, siger han, mens han banker
på det lille hjul under gaflerne. En designfejl, der ellers kunne medføre store problemer og endda ulykker på byggepladsen.

Workshop og brainstorm.

AF MALENE HELLEDIE

Med motor og i den rigtige farve.

5 facts
Stenvognen SmartMover:
• Kører på genopladeligt batteri.
• Har flere slags tilbehør: Stativ til stillads, kar,
større gafler, pallet til afsætning i arbejdshøjde.
• Har også bakgear.
• Er udviklet i samarbejde med Enemærke &
Petersen, Lolle & Nielsen, Alectia og Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus)
• Nr. 1000 blev givet til Erhvervsskolen Nordsjælland for at sætte fokus på tekniske hjælpemidler, der kan give et bedre arbejdsmiljø.
Muligheder og forhindringer.

Test af prototype.

Vi nærmer os en løsning.

Styr på
støvet
Under Hjelmene nr. 1/2019
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Kvartsstøv og
planlægning
med app
Som nedriver kan du ofte blive udsat for kvartsstøv.
Støvet kan være farligt for dine luftveje og lunger, og derfor er det vigtigt at
kunne planlægge dine arbejdsopgaver, så du påvirkes mindst muligt af
støvet. Et nyt udviklingsprojekt, ”Styr på støvet” viser, at det kan lade sig gøre
at forebygge udsættelse for kvartsstøv. Blandt andet hvis man bruger app’en
’Styr på støvet’, som er lavet på baggrund af Safety Observer fra Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).
– Planlægningsværktøjet har mulighed
for at sætte spot på de tidspunkter,
hvor man er mest udsat, så man kan
beskytte sig effektivt. Det er en lidt anden tilgang, end hvis man siger, at der
altid skal bæres maske – uanset hvad
man laver som nedriver, fortæller en
af projektets tre foregangsmænd, Hans
Jørgen Limborg fra TeamArbejdsliv.
Planlægning er alt
Målinger har vist, at der er en række
situationer, hvor støvbelastningen er
klart større end på andre tidspunkter.
Det er blandt andet, når man flytter
rundt på affaldet og når man bruger
skærende og slibende maskiner. Derfor
er det også en planlægningsopgave, at

man fra starten huskes på, at der skal
være adgang til de rigtige værnemidler,
når opgaven påbegyndes. Og det kan
app’en hjælpe med til.
– I praksis går det ud på, at man bruger et kortlægningsværktøj den dag opgaven starter. Her går man så syv elementer eller spørgsmål igennem. Det
handler blandt andet om materialer,
teknologi, folk på pladsen, instruktion,
vejr og omgivelser. På den baggrund
får man så en tjekliste, der kan kodes
direkte ind i ’Styr på støvet’-app’en,
siger Hans Jørgen Limborg.
Safety Observer bruges normalt til
at danne systematik omkring ulykkesforebyggelse, men projektet viser altså,
at man på tilsvarende måde kan bruge

app’en til at begrænse medarbejdernes udsættelse for kvartsstøv. Og i den
forbindelse skal man i øvrigt huske på,
at kvarts findes i stort set alt murværk,
puds og beton, og at arbejde med det
frigiver kvartsstøv i større eller mindre
mængder – alt efter opgave. Derfor er
det under alle omstændigheder vigtigt
at beskytte sig – uanset om du er nedriver eller ej.
Du kan gratis downloade ’Styr på
Støvet’ og ’Safety Observer’ til både
android og apple.
AF MORTEN BROE BICHEL

Fem dage med smerter: Book en tid!
Som byggearbejder har du ofte et fysisk hårdt arbejde. Husk derfor din
sundhedsordning i PensionDanmark, så du kan forebygge smerter,
småskader og sygefravær.
I sundhedsordningen kan du fx få hjælp fra en fysioterapeut, der bl.a. kan hjælpe dig med dine arbejdsstillinger og med at holde din krop i form med øvelser. En af dem er Christian Madsen, der opfordrer til,
at du lytter til din krop.
– Du skal se på smerter som en gul advarselslampe. Går du for længe med smerterne, så kræver det
flere behandlinger, før du er fit for fight. I værste fald
risikerer du fx alvorlige ledskader eller en diskusprolaps. Mit råd er, at du skal booke en behandling, hvis
du har haft ondt i kroppen i mere end fem dage, eller
hvis du har fået en pludselig skade, siger fysioterapeut Christian Madsen.

Som fysioterapeut kan han også hjælpe med at finde årsagerne til problemerne.

– Typisk skal du i gang med nogle simple målrettede øvelser, som du laver derhjemme mindst 2-3 gange ugentligt. Herudover skal vi sammen finde ud af,
hvorfor smerterne er opstået, så vi kan undgå, at de
kommer igen.
Nemt at bestille tid
Du booker selv tid til behandling hos en fysioterapeut eller kiropraktor på PensionDanmarks hjemmeside pension.dk/sundhed, eller du kan ringe på 7010
0806 alle hverdage kl. 8-21. Du kan også bestille tid
til behandlinger og finde det sundhedscenter, der er
nærmest dig, via PensionDanmarks app. Det er helt
gratis.
Læs mere om sundhedsordningen på www.pension.dk/sundhed.
AF MICHAEL KLOCKMANN NIELSEN

Der findes mange
smarte løsninger...
Under Hjelmene nr. 1/2019
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Se BFAs vejledning
om gravearbejde.

GRAVEARBEJDE
Er udgravningen sikker?
Familien vil jo gerne have dig sikker og hel hjem – hver dag
Udgravningen:
	Hvordan sikrer I jeres udgravning?
	Hvor langt væk lægger I jorden fra udgravningen,
så den ikke skrider ned?
	Hvilken slags afstivning/gravekasse bruger I?
	Er det en stor og dyb udgravning, så der bruges
spunsvægge - eller en lille?
	Hvad med kvaliteten af udstyret?
	Skal der etableres rækværk?
	Og hvad med trappe og flugtveje?
Der findes mange smarte løsninger. Ved mindre udgravninger kan man bruge krydsfiner med spændplanker og klemmer, og i de dybere også strækplanker. Gravekasser bruges, hvor der er ustabile
jordbundsforhold.
Husk at planlægge, så belastninger af kroppen
som forover bøjninger, vrid, løft, træk og skub bliver
undgået.
Det hele skal udføres korrekt. Ved tvivl kan I hente
hjælp i BFA’s Branchevejledning om ’Gravearbejde
ved byggeri og anlæg’ eller ’Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledninger’.

Selvom I kender reglerne for, hvor dyb en udgravning må være, og om den skal være med skråningsanlæg, skal I huske at bruge jeres sunde fornuft:
	Hvordan ser jorden ud?
	Har det været en regnfuld periode?
	Har der været gravet før?
	Skal man ligge på knæ?
Respektafstande:
Sørg også for at have respektafstand:
	Hvor langt er der til maskinen?
	Har I hjelm på?
	Har I øjenkontakt med maskinføreren?

Ledningsoplysninger og gravetilladelser skal indhentes og kabler være frigravet og kontrolleret, så der
ikke sker skade. Husk de forskellige respektafstande
for både fjernvarmeledninger, elkabler, gasledninger,
kommunikationsledninger, vandledninger, og hvad
der ellers ligger gemt under overfladen.
Det er ikke kun i jorden men også gamle luftledninger eller højspændingsmaster omkring jer, som I
skal være opmærksomme på.
Til sidst:
Husk altid den korrekte skiltning, afspærring og synlighedstøj når I graver, så det bliver en sikker arbejdsplads.
AF: LINDA HANSEN

For maskinføreren gælder det:
	Man skal have øjenkontakt med håndmanden.
	Holde respektafstand fra udgravningen, så maskinen ikke vælter.
	Være opmærksom på kabler - samt ledninger i
jorden.

De gode gamle dage
Hvordan var tonen og konflikthåndteringen dengang?
Konflikterne har ændret karakter – og tonen er
blevet bedre!
Interview med Svend Hansen, Icopal.
Svend har arbejdet i Icopal i 43 år, - ca. 20 år som
tagdækker og 23 år som entrepriseleder.
Var det nemmere at løse konflikter dengang på
byggepladsen?
Nej, det var det ikke. I dag er det faktisk blevet nemmere på selve byggepladsen. Folk er bedre uddannede i dag. Førhen var der mere kæft trit og retning,
hvilket skabte nogle hårde konflikter og hårdt sprogbrug. Selv jeg har også måttet gøre mit sprogbrug
pænere  ! Og så er det også blevet meget nemmere
at komme i kontakt med tagdækkerne, når alle har
mobiltelefoner.
Hvad er den væsentligste ændring i dit arbejde de
sidste 40 år?
I dag skal der omfattende dokumentation til hver
eneste gang, der er en lille ting, der skal ændres eller
udføres, og der tilbringes megen tid med at styre sin
mailboks! En entrepriseleder er efterhånden blevet
en administrator. Førhen brugte entrepriselederen
en langt større del af tiden på byggepladsen, og tidligere var en aftale en aftale, også når den blot blev
indgået pr. telefon.
Styringen af byggeriet er blevet en stadig større
øvelse, som ofte kommer længere og længere væk fra
realiteterne i de fleste håndværkeres verden. Det kan
selvfølgelig godt give konflikter.
AF CARSTEN BISGAARD

… Et eldorado for folk
med interesse i byggeri
Under Hjelmene nr. 1/2019
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BAUMA Messen 2019
Hvert tredje år er et kæmpe messeområde øst for München i april omdannet
til et eldorado for folk med interesse for det nyeste inden for byggeri,
maskiner, råstofbearbejdning, værktøj og udstyr til byggeriet.
Her har producenter og leverandører mulighed for at møde brugere,
indkøbere og ejere af firmaer.
AF PETER KIRKEGAARD

Monzon stillads

Byggeriets Arbejdsmiljøbus deltog i årets byggerimesse, og har hentet en del inspiration med hjem, og
i denne udgave af Under Hjelmene bringer vi nogle interessante emner, og flere vil blive bragt i kommende numre af avisen, og ikke mindst vil kontakter
og demonstrationer på messen blive bragt med ud
i konsulenternes daglige kontakt med bygge- og anlægsbranchen i Danmark.
På messen var der blandt mange emner følgende
som faldt i øjnene:
Monzon stilladser
Lette aluminiumsstilladser fra det svenske firma Monzon, med et NO LIMIT-program som har smarte løsninger på rammestørrelser (1 m bredde), skærmplader

Sherpa minigraver/hammer
Minigravere – Dozere – Mejselhamre
Små fine eldrevne gravemaskiner, der kan
komme ind alle steder og kan anvendes til både
grave/dozearbejde og nedbrydning m.m. Kan
anvendes indendørs, hvilket er et stort behov i
branchen p.t. med alle de renoveringsopgaver der pågår.
Producent: Sherpa

Genie lift

Trædesikkert underlag
Der er jævnligt spørgsmål til,
hvornår det er sikkert at træde
på loftsforskalling og lægter,
som er slået op under spær
og loftkonstruktioner - svaret
har været at henvise til Dansk
Byggeris Cirkulære nr. 384
om sikring mod nedstyrtning,
hvor det er angivet hvilken dimension lægter skal have, for
at det anses som trædesikkert.
I forbindelse med en revision
af cirkulæret, opstod spørgsmålet om, hvor løsningen havde sin oprindelse: Beskrivelsen
stammer fra Træ58, s. 49 fra

Træinformation, hvor dimensionerne præcist er angivet.

Træinformation er alment
teknisk fælleseje, og Træ58 er
udkommet i en ny version i
april 2019, og træder dermed
i stedet for cirkulære 384, der
hermed er afskaffet. Man skal
være opmærksom på, at der
kan være andre forhold som
gør sig gældende, når et underlag skal vurderes til at være
trædesikkert (alder, træets beskaffenhed, eksisterende belastning og lignende).
AF PETER KIRKEGAARD

udformet som net og fleksible, justerbare overgange,
til brug, hvor der er forskydninger og genstande i vejen på stilladsets forløb. Firmaet producerer også små
stilladstrailere til transport af stilladser til typisk småhusbyggeri.
Leverandør: Mon.Zon Sverige AB
Genie Lift
En personløfter (bomlift), hvor der er mulighed for
at forlade kurven. Den vil, hvis den bliver tilladt i
Danmark, betyde at spjældarbejde i højden vil kunne
sikres bedre, både i forhold til adgangsvej, transport
af materialer og fastgørelse til faldsikring.
Leverandør: Jøma

Ny type intelligent sikkerheds-rækværk, der
kan sende besked til mobil App, når rækværk
fjernes…
Alle rækværks er forsynet med en QR kode
der fortæller præcis hvor i bygningen der er blevet fjernet et rækværk.

Hvordan er kulturen
og samarbejdet
på jeres arbejdsplads?
Denne gang bruger vi temaet til at behandle den
kultur, som vi alle sammen er med til at skabe, når vi
bevæger os rundt på vores arbejdsplads. Der er masser
af inspiration rundt om i avisen, så det er ikke kun på
de fire sider her i midten, at du kan blive klogere på
samarbejdet på arbejdspladsen.
AF MORTEN BROE BICHEL
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Inspiratio

”Stor frustration
blev vendt til
succes”

Hvad kan påvirke samarb
Det påvirker
alt sammen

Kommun

Når du taler godt sammen
med dine kolleger, forhindrer
du konflikter i at udvikle
sig. Men der er stadig
mange ting, som kan give
udfordringer. Her på siden
kan du se, hvad der kan
påvirke samarbejdet.

Tidsplaner

Information

På en NCC renoveringsopgave i Albertslund Syd har
man kunnet aflevere boligerne tilbage til beboerne et
halvt år før tid, men det startede knap så godt.
Vigtigt at byggeledelsen tager
ejerskab
På et stort renoveringsprojekt med
næsten 500 etplans gårdhavehuse i Albertslund, måtte NCC’s byggeledelse
kun 20 procent inde i selve produktionen tage en ’time-out’. Tidsplanerne
hang simpelthen ikke sammen, samarbejdet haltede og alle var frustrerede.
– Jeg er glad for, at byggeledelsen
havde modet til at stoppe produktionen og tænke nyt, siger Christian Køhler-Johansen, Arbejdsmiljøchef i NCC.
– Byggeledelsen indkaldte til et fællesmøde med entreprenørerne for at
skrue produktionen sammen på ny,
forklarer Christian.
På mødet blev alt kastet op i luften,
så man fik styr på de forskellige samarbejdsflader, og så man fik løst de udfordringer, som var. På den baggrund
fik man så også skruet nogle nye tidsplaner sammen.

Hjælpemidler

Ramme om en ny kultur
Mødet blev afholdt i et fællesrum på
byggepladsen, som senere også blev
omdrejningspunktet for en fælles frokoststue, et bordfodbold og fællesspisning.
– I den nye tidsplan måtte både
bygherre og byggeledelse leve med,
at nogle boliger måtte stå tomme i en
periode, fordi håndværkerne var engageret et helt andet sted. Til gengæld
kunne man stort set holde på de samme håndværkssjak igennem hele byggeprocessen, og man kunne sørge for,
at håndværkerne ikke arbejdede oveni
hinanden. Alt det viste sig jo så også
senere, at være en helt enorm fordel
for fremdriften, forklarer Christian.

Økonomi

Sprog

Komm

AF ANNE ANTTILA

Tal klart
De fleste konflikter opstår
af misforståelser. Fortæl
derfor, hvordan du har det,
når der opstår et problem.
Lyt til forklaringen – uden at
afbryde. Sørg for at bevare
respekten for hinanden, når I
taler sammen – også selv om
I er uenige.

Kon

bejdet på arbejdspladsen?

nikation

Svært at undgå
Mange ting skaber
forstyrrelser og besvær.
Derfor er det vigtigt, at
du husker, at der aldrig
er nogen, som bevidst
forsøger at ødelægge din
arbejdsindsats eller dit
gode humør. Spørg ind til
problemet: Der er ofte en
rigtig god forklaring.

Inddragelse

Under Hjelmene nr. 1/2019

Vi har skabt et sted
hvor folk har været
glade for at være
Jakob Kær Albrectsen, projektleder
Bonava Danmarks A/S.

Social Kultur

Modtagelse

På Bonava’s byggeplads, Egehusene, i Glostrup blev der fra
december 2017 – marts 2019 bygget fire punkthuse med i
alt 48 lejligheder. Jakob Kær Albrechtsen var projektleder
og ansvarlig for styring af tid, økonomi og kvalitet. Jakobs
vigtigste opgave var at koordinere alle arbejdsopgaver,
sørge for at økonomien holdt og at aflevere boliger i højst
mulig standard.

Erfaringer

Mobiltelefoner

munikation

nflikt

n
Inspiratio

Se mere om samarbejde og
omgangstone i BFA Bygge
og Anlægs materiale ved
at skanne koden.

Kropssproget
Er der en konflikt under
opsejling, er det også
vigtigt, at du tænker på dit
kropssprog. Det hjælper
i hvert fald ikke at virke
truende. Kig på din kollega,
når I taler sammen. Prøv
også at undgå at lægge
armene over kors.

Kilde: BFA BA

”Ikke min tidsplan”
Inden byggepladsen reelt set gik i gang
med entreprenørerne, inviterede Jakob
alle projektledere og formænd til et
LEAN møde om fælles mål og tidsplan:
– Det var vigtigt for mig at signalere til håndværkerne på pladsen, at det
ikke var min tidsplan, men en fælles
tidsplan vi skulle arbejde ud fra.
80 procent af fagene deltog på mødet, og det skulle vise sig, at mødet fik
en afgørende betydning for samarbejdet på byggepladsen.
– Det er helt tydeligt, at håndværkerne på pladsen følte sig hørt. De er
ikke ligeglade med arbejdet – og vil
rent faktisk gerne lyttes til. Det skaber
en fælles motivation og giver energi i
det daglige, siger Jakob.
Dialog og inddragelse især hos
formænd.
Ud over opstartsmødet har byggeledelsen på Egehusene været meget be-

vidste om at få inddraget fagene – og
især formændene - i hele processen.
– Det har en stor betydning, at også
entreprenørens projektleder har et
godt samarbejde med byggeledelsen,
der igen har en afsmittende effekt på
egne medarbejdere. Er projektlederne
trætte af byggeledelsen, får det effekt
på samarbejde med deres egne håndværkere, forklarer Jakob Kær Albrectsen.
– Der har hele tiden været en åben
dør hos os i byggeledelsen. Det er især
vigtigt at entreprenørerne har kunnet
gå op til bygeledelsen og koordinere
opgaverne og processerne hos hver
enkelt fag. Det har resulteret i, at
småtingsregninger og ventetid er der
blevet mindre af, fordi det har været
koordineret løbende med fagene om,
hvem der skulle til. Faktisk har vi ikke
betalt en eneste krone i ventetid, afslutter Jakob Kær Albrectsen.
AF ANNE ANTTILA

Kultur og godt arbejdsmiljø:

Det skaber måske
en bedre bundlinje
– men hvad tænker du?
Mette Bach Christensen, arbejdsmiljøleder ved CG Jensen, er ikke i tvivl
om, at der er en lige linje mellem
arbejdsmiljø og resultaterne på bundlinjen. I denne artikel forsøger hun
at redegøre for, hvordan det påvirker
hendes tilgang til arbejdsmiljøarbejdet i CG Jensen.
Hvordan hænger god kultur og godt arbejdsmiljø
sammen med en bedre bundlinje? Ja, for det første er
det jo noget, som man kan mærke i det daglige som
ansat, og det er jo også nok noget, man mærker, når
man er gæst i virksomheden.
For virksomheden gælder det naturligvis om at
sætte en god standard for, hvordan man vil samarbejde og kommunikere, og hvordan man vil opfattes af sin omverden, når det kommer til kvalitet og
håndtering af samarbejdspartnere og kunder. Det
hele handler om gensidig respekt: Hvordan er det,
vi opfatter andre mennesker og hvordan vil vi gerne
selv opfattes.

AF METTE BACH CHRISTENSEN

Arbejdsmiljøleder Mette Bach Christensen - i midten - sammen med to kolleger fra CG Jensen.

Binder tingene sammen
Bedre bundlinje er noget, som vi alle ønsker for virksomheden og på den enkelte byggeplads. Det er langt
 God kommunikation skaber overblik over
den mest anvendte målestok for, om tingene går godt
arbejde og opgaver.
eller dårligt.
Men hvordan får vi hægtet tingene sammen, så
 Respekt for sine arbejdskolleger skaber tillid
der er en tydelig sammenhæng mellem bundlinjen
og samarbejde.
og den gode kultur?
Det sker ved at forholde sig grundigt til følgende:
 Inddragelse skaber ansvar og medejerskab til

Sikre, at virksomheden har en klar definition på
opgaverne.
god kultur og godt arbejdsmiljø
 Praktisere synlig ledelse
 Udvise stor grad af gensidig respekt
 Have en generelt positiv indgangsvinkel til opga- SÅ: Kan man måle, at godt arbejdsmiljø giver
bedre bundlinje?
ver, kolleger og arbejdsplads
- Jeg var egentlig den første til at sige: ”Ja, det kan
man”, men nu er jeg ikke helt så sikker.
Ligger lige til højre benet
Der er simpelthen for mange ting, der påvirker
Alt det ovenstående kan vi vel sagtens blive enige
om? Uenigheden opstår vel først der, hvor vi skal til tingene. Det er for svært at isolere nøjagtigt de ting,
at finde ud af, hvor meget det egentlig betyder for som man gerne vil måle på. Samtidig vil et postulat
vores arbejdsmiljø. I C.G. Jensen arbejder vi med det om, at man har vundet så-og-så mange procent hurtigt blive udsat for rimelige spørgsmål om, hvorvidt
på følgende måde.
man nu har fået det hele med i sit regnestykke.

 Ingen kommunikation skaber tvivl, usikkerhed og forvirring.
 Manglende respekt skaber uro, konflikter og
mistillid.
 Dårlig inddragelse skaber frustration og tab
af ansvar.

I stedet vil jeg påstå, at man med god kultur og godt
arbejdsmiljø i bagagen har færre konflikter og et langt
større engagement i virksomheden. Det påvirker helt
sikkert både arbejdsglæden og lysten til at producere
mere. Og det uanset om man er håndværker eller byggeleder.
Jeg er også helt sikker på, at det kan ses på sygefravær, antallet af konflikter og trivselsmålinger. Og så kan
man jo spørge sig selv om, hvorvidt man tror på, at den
slags kan ses på bundlinjen.
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Bekendtgørelse om
brug af personlige
værnemidler
§ 3. Hvis arbejdet ikke på anden
måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der anvendes
personlige værnemidler.
Fra højre: Elektrikerformand Niklas Berger,
projektchef Morten Enkebølle og arbejdsmiljøchef Henry Fredslund.

Brug af værnemidler
i Hoffmann

AF PIA ENEMÆRKE BECKER OG MORTEN BROE BICHEL

Der er skærpede regler om brug af værnemidler for alle Hoffmanns folk og underleverandører. Det betyder, at der også skal bæres briller, synlighedstøj og handsker, når man
bevæger sig rundt på pladsen – ud over naturligvis hjelm og sikkerhedssko. Det giver
en række udfordringer i forhold til både underleverandører og andre entreprenører på
pladsen. I denne artikel dykker vi ned i betydningen og effekten af de skærpede krav.
En forårsdag var Under Hjelmene på
besøg på en byggeplads, hvor Hoffmann havde teknik-entreprisen. Her
mødte vi elektrikerformand, Niklas
Berger, projektchef Morten Enkebølle
og arbejdsmiljøchef i Hoffmann, Henry Fredslund. De var helt enige om, at
der hele tiden skulle arbejdes med de
forskelle, som både egne og andre entreprenørers medarbejdere oplever på
pladsen:
Niklas: Vi er meget opmærksomme
på de andre håndværkere på pladsen,
og på deres brug af værnemidler. Det
er ikke fordi, at vi skal være politibetjente eller noget, men vi forsøger at
gå i dialog, hvis vi ser noget, som måJER ERHEDSBRILLER
INGSLIN
SIKK
RETNIDLE
R: HANDSKER,
VÆRNEM
T
EDSTØJ-/VES
OG SYNLIGH

ske ikke lige er så smart i forhold til
sikkerhed og arbejdsmiljø.
Morten: Og den balance er jo superinteressant i en storentreprise. Altså at
være dem, der gerne vil gøre en indsats
og samtidig undgå at være politibetjente. Vi har jo nogle regler hos os, og de
har måske nogle helt andre regler hos
dem, og så har bygherren også nogle regler. Og endelig er der nogle helt
grundlæggende regler. Så er det selvfølgelig interessant at finde ud af, hvordan
tingene løses i praksis.
Niklas: Derfor gør vi også meget for
at komme i dialog med folk. Også ved
at lave noget socialt sammen. Fx ved
at grille en dag, så inviterer vi folk, og
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får snakket sammen. Det hjælper helt
sikkert også på sikkerheden på pladsen, at man får snakket sammen.
Godt modtaget
Ifølge arbejdsmiljøchef Henry Fredslund kan man sagtens se effekten på
den langvarige fokus på skærpede
krav til værnemidler. Der er oplagt
færre ulykker blandt egne medarbejdere, og samtidig er kulturen nu så
indarbejdet, at der ikke længere er
modstand i egne rækker. Tværtimod
er der ved at udvikle sig en stolthed
over, at man tager arbejdsmiljøet alvorligt i Hoffmann. Til gengæld skal
der så bruges lidt mere tid på underleverandørerne:
Morten: Ja. Det som giver udfordringerne i en storentreprise, det er de
underentreprenører som Hoffmann
hyrer med ind. De skal jo også være
foregangsmænd for alle de andre, som
er på byggepladsen.
Henry: Ja, der er jo ingen tvivl om,
at Hoffmanns procedurer omkring
værnemidler i høj grad er bygget over
en skabelon, hvor vi har hovedentreprisen, for så har vi ens brug af værnemidler på hele pladsen.

(I næste nummer af Under Hjelmene følger vi artiklen op med andres
syn på tvungen brug af personlige
værnemidler.)
Morten: Men når vi så ’ruller’ hele
vores set-up ud på en plads som her, er
der jo ikke nogen, der synes, at det er en
dårlig ide. Bygherren er begejstret, men
er sjældent parat til at indføre det for
alle hans underentreprenører. Til gengæld har de det fint med, at vi driver
processen, og det er vi jo også vant til.
Henry: Det er jo hele Hoffmanns
tanke omkring sikkerhed, at være foregangsmænd.
Alle skal trænes
Mange af de faste underleverandører
til Hoffmann har allerede taget de
skærpede regler om brug af værnemidler til sig. Til gengæld bruges der en del
energi på at få nye underleverandører
til at arbejde efter reglerne. Det betyder blandt andet, at medarbejderne
kommer på Hoffmanns introkursus og
skal tage det velkendte Hoffmann ’arbejdsmiljø-kørekort’.
Morten: Og det er vigtigt for os, at
alle vores underleverandører løfter arbejdsmiljøopgaven. Derfor går vi hellere på kompromis med produktionen
end med arbejdsmiljøet. Vi stopper
simpelthen op – indtil der er styr på
det sikkerhedsmæssige.
Niklas: Men selvfølgelig er det et
stort diskussionsemne nede i skurvognen, når der er folk på pladsen, som
ikke er underlagt vores regler, fordi de
ikke er vores underleverandører. Derfor bliver der tit snakket hændelser,
og heldigvis kan langt de fleste se, at
reglerne er til for vores egen sikkerheds skyld. Så nogen gange kan man jo
godt undre sig over, at det er tømreren
uden sikkerhedsgrej, der spørger os
om, hvorfor vi har de skærpede regler. Han burde måske spørge sig selv
om, hvorfor han ikke er omfattet af de
samme regler i det firma, han kommer
fra – fordi det handler om, at passe på
hinanden.

Det skal køre
rigtigt fra starten!
Under Hjelmene nr. 1/2019
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Erfaren AMR:

LYT TIL
FOLKENE
Jens Ole Bang på 57 år fra Skovlunde ved København har været bygningssnedker
i 37 år og været på byggepladserne lige så længe. Så han har prøvet lidt af hvert.
Også at være arbejdsmiljørepræsentant.
Fordi han synes arbejdsmiljøet er vigtigt, bliver han nemlig igen og igen valgt
af sine kolleger på pladsen til at repræsentere dem overfor firmaet og ved byggepladsens sikkerhedsmøder.
Kan være frustrerende
– Jeg har vel været AMR de sidste 6 ud af 10 år. Nogle gange går det godt, men det
sidste 1½ år har jeg gået på en plads, hvor jeg simpelthen måtte give op. Selvom
der udadtil var de bedste intentioner, så sejlede arbejdsmiljøet fuldstændig. Man
gik bare og ventede på, at der skulle ske noget rigtig grimt. Alting rodede, sikkerhedsforanstaltninger manglede, der var støv og støj, køreplader var kørt 2 cm ned
i mudderet osv. Frygteligt frustrerende, siger Jens Ole Bang.
Smed håndklædet i ringen
Jamen var der slet ikke nogen ansvarlige der gjorde noget?
– Der blev jo holdt sikkerhedsmøder, og der blev hele tiden lovet, at nu ville
det og det blive ordnet. Men det blev det ikke. Mit firma sagde, at jeg ville blive
indkaldt til planlægning af noget arbejde, vi skulle lave med et indskudt dæk.
Hvordan kan vi udføre det bedst, sådan som vi er vant til at blive inddraget. Men
byggelederen, som var fra samme firma, indkaldte mig aldrig, fortæller Jens Ole
Bang.
– Til sidst smed jeg håndklædet i ringen og afmeldte mig som AMR. Jeg kunne
ikke se mig selv i øjnene som værende repræsentant for gutterne, når man ikke
kunne ændre noget som helst.
På det tidspunkt havde jeg været AMR et år.

Det kan være kaos…

Ledelsen skiftet ud
– På et tidspunkt kom der så besøg fra Arbejdstilsynet, som blev på pladsen i hele
2 dage. Derefter blev byggeledelsen skiftet ud, og så kom det til at køre noget bedre. Men en plads der først er kørt af sporet er svær at rette op igen. Det skal køre
rigtigt fra starten. Det kan lade sig gøre, for det har jeg været med til andre steder.
– På en plads i Herlev fx kom der hver fredag et eksternt firma og hentede
affald og støvsugede pladsen. Men til sidst var der intet at støvsuge, for folkene
holdt simpelthen selv pladsen ren.
Lyt til folkene
Hvad skulle der efter din mening have været gjort på den plads hvor det gik galt?
– Man skal lytte til folkene, der tit har mere erfaring end mange byggeledere
eller sikkerhedskoordinatorer, der lige kommer ud fra universiteterne. Vi ved tit,
hvordan ting gøres bedst og hvilket værktøj og løftegrej, der skal bruges. Jeg har
også tidligere siddet overfor ledere, der ikke kendte reglerne. For eksempel om
vinterforanstaltninger og personlige værnemidler. Han spurgte endda hvor det
stod, at man skal fjerne støvet ved kilden…
– Problemet er nok at nogle ledere er bange for at miste magt, fordi der er
nogen, der ved mere end dem. Men det er jo ikke et problem. Lyt dog til folkene
og deres erfaringer. Så går alting da meget lettere. Inddrag folkene og del viden,
siger Jens Ole Bang.
Jens Ole Bang
AF FLEMMING HANSEN

Og der kan være orden…

Det er ikke overraskende
at vores arbejde sætter sig spor
Under Hjelmene nr. 1/2019
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AMR-året

skaber
opmærksomhed
om arbejdsmiljøet

Det er arbejdsmiljørepræsentantens år i 2019, og dermed er
der særlig fokus på den rolle, som AMR spiller i virksomheden.
I den anledning har Under Hjelmene besøgt Jon Ungermand,
som er arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden HHM. Han
synes, at det er på høje tid, at AMR kommer mere frem i lyset.

– Jeg synes, at det er et godt initiativ, og det er virkelig en god idé, at der bliver sat fokus på arbejdsmiljørepræsentanten. Ofte er det jo tillidsrepræsentanten, der løber med al opmærksomheden, og det er
selvfølgelig også OK, at der er stor opmærksomhed
omkring den rolle, men AMR-rollen står ligesom lidt
i skyggen – eller forsvinder helt i mange virksomheder, siger Jon.
Jon har været arbejdsmiljørepræsentant siden efteråret 2018, men han har samlet erfaring som AMR
fra et tidligere job. Det betyder, at han også har taget
den lovpligtige uddannelse som arbejdsmiljørepræsentant. I HHM er han desuden valgt som til fælles-AMR for tømrerne, så han sidder med ved bordet,
når firmaet holder AMO-møde en gang om måneden.
Betydningen af AMR-året
Jon mener, at der er mange steder i byggeriet, der
trænger til at få en ordentlig arbejdsmiljøopstrammer. Han tror, at den øgede synlighed med AMR-året
kan medvirke til, at der bliver valgt nogle flere arbejdsmiljørepræsentanter ude på pladserne.
– Arbejdsmiljørepræsentantens år kan også være
med til at øge virksomhedernes fokus på, at det er
vigtigt at gøre noget for arbejdsmiljøet – og i byggebranchen i særdeleshed. Hele snakken om pensionsalder og nedslidning er jo også med til at få folk til at
koncentrere sig lidt mere om arbejdsmiljøet i vores
branche. I brancheklubben for tømrere og snedkere
har jeg været til en del arrangementer med oplæg fra
blandt andet forskere, hvor vi har fået at vide, at deres undersøgelser viser, at håndværkere er i større risiko for nedslidning, fordi vi har fysisk hårdt arbejde.
– Man kan også sagtens høre, nar man går på pladserne, at der er folk, som døjer med smerter. Tit ser
du jo også folk, der er bundet ind. Det kan være albuen, skulderen eller håndleddet – eller folk er måske
ligefrem sygemeldt fordi, at de har ondt.

Kort og lang bane
– Det ville jo være fantastisk, hvis jeg som arbejdsmiljørepræsentant kunne gøre noget ved både ulykker og ved nedslidning, så mit arbejde havde effekt
på både den korte og den lange bane. Men det er ofte
det ulykkesforebyggende, der stjæler opmærksomheden, fordi resultaterne kan ses med det samme. Det
kræver straks lidt mere at få overbevist alle om, at
man skal huske at bruge de rigtige tekniske hjælpemidler, så man kan undgå nedslidning. Tit er det jo
sådan, at man lige griber til den hurtige løsning, og
så tager man bare fat, selvom man burde bruge et
hjælpemiddel. ”
– Meget handler jo også om, at tingene skal være
tænkt ind i arbejdsprocessen, så allerede når man går
i gang på en byggeplads, så er de tekniske hjælpemidler placeret der, hvor man skal bruge dem. Nu
har man jo i årevis snakket om, at ingeniørerne og
arkitekterne også skal have fokus på arbejdsmiljøet
på byggepladsen, så man kan få det hele planlagt ordentligt. Men alligevel sker det stadig alt for ofte, at
tingene kommer som en overraskelse, og så har man
ikke lige fået arbejdsmiljøet tænkt med ind. Pludselig

Arbejdsmiljørepræsentantens
år - AMR2019
AMR2019 er en landsdækkende indsats, som
sætter fokus på de mere end 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter, som er medlem af en FH-medlemsorganisation. I hele 2019 er
der et væld af lokale aktiviteter,
som understøtter arbejdsmiljørepræsentantens arbejde.
Du kan se meget mere om
AMR2019 og de lokale aktiviteter ved at skanne QR-koden.

står man der med nogle vinduer, som vejer 200 kg, og
dem skal vi jo også lige have ind i bygningen, men det
havde vi ikke lige tænkt over. Hov for helvede.
God udvikling
Trods udfordringerne mener Jon også, at mange ting
er blevet bedre: Der kommer støvsugere på, man har
altid sine sikkerhedssko på, man får brugt sit høreværn,
og husker både hjelm og briller. Så det er først, når det
bliver besværligt med fx de større tekniske hjælpemidler, at der er alvorlig brug for at stramme op:
– De tekniske hjælpemidler bliver også bedre og
bedre. Altså vi oplever jo også tekniske hjælpemidler,
som er så besværlige og tunge, at de faktisk ender
med at blive en større udfordring for arbejdsmiljøet – end hvis man slet ikke brugte dem. Der er fx
nogle vinduesløftere, hvor det er tilfældet. Men altså,
tingene bliver bedre og lettere, så der kan man godt
mærke, at udviklingen er med os.
AF MORTEN BROE BICHEL

Podcast om AMR2019
Under Hjelmene har lavet en podcast, som ser
nærmere på arbejdsmiljørepræsentanten og på
AMR-året. Hvis du vil lytte til udsendelsen, kan
du skanne QR-koden. Du kan også finde vores
podcast på Under Hjelmenes hjemmeside, iTunes,
Spotify eller Google Podcast.

– Jeg har et problem. Jeg tager kokain, og jeg ryger hash, sagde han.
Han kunne godt mærke, at der skulle ske noget.
Under Hjelmene nr. 1/2019
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Der bedømmes også
indenfor arbejdsmiljø
ved DM i Skills
Alle de glade vindere af
Arbejdsmiljøprisen 2019.

3.000 kr. sponseret af ICM - og et diplom overrakt af ministeren: Så er der
noget ved at tænke på sit arbejdsmiljø til DM i Skills - og til hverdag

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen
lykønsker glarmesterlærling David Andersen
med arbejdsmiljøprisen.

At tænke arbejdsmiljø ind som en
del af jeres uddannelse er vigtigt og
rigtigt, det er med til at forebygge
ulykker og nedslidning i en branche, der er præget af for mange
ulykker og hårdt arbejde.
Sådan sagde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen blandt andet til deltagerne i Skills ved overrækkelsen af arbejdsmiljøprisen
lørdag den 6. april 2019 i Næstved.
Omkring 115 lærlinge deltog i

Skills inden for bygge- og anlægsfagene i 19 forskellige fag, og de blev i
forbindelse med arbejdsmiljøprisen
bedømt på deres evner til at:
• Holde orden og ryddelighed
• Håndtere tunge byrder
• Undgå dårlige arbejdsstillinger
• Håndtere maskiner og værktøj
• Bruge personlige værnemidler.
Prisen er indstiftet og uddeles
af BFA Bygge & Anlæg. ’Vi uddeler prisen, fordi vi gerne vil sætte

fokus på, at det gode håndværk
skal gå hånd i hånd med det gode
arbejdsmiljø. Ved at være til stede
og uddele en pris får vi sat arbejdsmiljø på lystavlen hos de unge og
fortalt dem, at det er vigtigt, at
de passer på sig selv og husker at
arbejdsmiljøet hører med til være
en god håndværker’ fortæller Sven
Rose, arbejdsmiljøkonsulent ved
BFA Bygge & Anlæg.
AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Stofmisbrug på byggepladser:

”Vi bliver nødt til at erkende det. Der er mere af det, end vi tror.”
For nylig kom en ung CG Jensen lærling og bad om hjælp til at komme ud
af sit misbrug.
– Jeg har et problem, jeg tager kokain, og jeg ryger hash, sagde han. Han
kunne godt mærke, at der skulle ske
noget.
CG Jensen tog da også hånd om
problemet med det samme. Den unge
mand og familie fik hjælp til at få styr
på de private ting, der var i forbindelse
med sådan en situation.
Fra firmaets side tog man de forholdsregler, der var praktisk muligt.
Lærlingen blev flyttet til andre mindre
byggepladser /arbejdsopgaver, hvor der
var mulighed for at hjælpe og holde øje

med ham både før og efter hans ophold på et behandlingshjem.
– Det at tage stoffer ser ud til at være
så normalt på byggepladser, at vi bliver
nødt til at finde den rolle/praksis, som
vi virksomheder skal bidrage med for
at sikre arbejdsmiljøet og sikkerheden
på pladserne”, siger divisionschef Jørn
Asmussen og tilføjer:
– Vi bliver nødt til at erkende det.
Der er mere af det, end vi tror.
Den unge lærling er i dag vel ude
af behandlingen og trives godt i CG
Jensen A/S som lærling. Et forløb, han
netop nu er ved at afslutte.

Dette kan være tegn på, at din kollega
har brug for hjælp:
 Ændret adfærd
 Vanskeligheder ved at huske instrukser
 Humørsvingninger
 Svingende arbejdspræstationer
 Samarbejdsvanskeligheder
 Mange forsømmelser
 Fravær før og efter weekender
 Benægtelse
Din hjælp kan blandt andet bestå i
at sætte grænser og sige fra. Det eneste
du ikke må gøre, er ikke at gøre noget.
AF METTE BACH CHRISTENSEN

Sundhedsordningen i
PensionDanmark giver også
adgang til misbrugsrådgivning.
Se også side 7

Arbejdsmiljøet
savnede en fast hånd
Under Hjelmene nr. 1/2019

SIDE 15
siger. Det er lidt lige som at håbe på
den helt store lotto gevinst, for jeg har
en god portion vindermentalitet i mig,
så jeg vil gerne have den bedst mulige
score. I 2016, da vi lavede den sidste
gang, havde vi et negativt udslag på
stress, og vi har derfor arbejdet med
en række tiltag for, at det skulle blive
bedre, så jeg håber, at det også er kommet helt ud til dem på gulvet, og det
dermed skinner igennem i hele organisationen.
Blandt nogle af de andre aktuelle
initiativer er også oprettelsen af en
lærlingegruppe. Det skal skabe bedre sammenhold blandt lærlingene, og
samtidig give de unge et langt større medejerskab til projekterne og til
virksomheden. Samtidig står NemByg
overfor at skulle rokere i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Der skal
udpeges en ny arbejdsleder for håndværkerne og desuden vælges to nye
arbejdsmiljørepræsentanter.

En optur med
arbejdsmiljøet
Cathrin Wehner Rasmussen kom til NemByg i 2016.
Dengang var arbejdsmiljøet ikke i fokus i virksomheden,
for der var simpelthen andre ting, der tog opmærksomheden. Det var såmænd heller ikke fordi arbejdsmiljøet
var dårligt, eller at det var totalt overset. Det var bare
ikke sat ordentligt i system.
Cathrin er uddannet maler, og da hun
startede i virksomheden blev hun ansat som entrepriseleder. Men det stod
meget hurtigt klart for både hende
selv og for ledelsen, at hun i den grad
brændte for at kaste sig over det arbejdsmiljøarbejde, som savnede en
fast hånd. Det mest synlige stykke arbejdsmiljøarbejde, som var tilstede i
virksomheden på det tidspunkt, var de
støvede mapper, som lå i skurvognene.
Uden at være opdaterede eller for den
sags skyld i brug.
– Så jeg startede fra bunden og
fandt ud af, hvad det var, vi gerne ville
have ud af det arbejde, som jeg skulle
i gang med. Derfor blev løsningen en
app, som er tilgængelig for alle medarbejdere, hvor de kan hente alle oplysninger om arbejdsmiljøet i NemByg.
Det er alt fra deres personlige kursusbeviser, datablade, brugervejledninger
på værktøj, beredskabsplaner og månedsmail. Der var et stort ønske fra

håndværkerne om et højere informations niveau, og derfor blev det ligeledes
en fast del af mine opgaver at udsende
en månedsmail, hvor der nævnes i korte overskrifter, hvad der sker internt i
NemByg i forhold til projekter, tilbud,
bemanding o. lign.
Aktuelle initiativer
For Cathrin handler det om at have et
fælles fundament for alle medarbejderne, for at arbejdsmiljøarbejdet kan
slå ordentlig rod og så kulturen kan
udvikle sig. Her er app’en et særdeles
vigtigt værktøj, men der er også andre
vigtige byggesten: Det høje informationsniveau, en udbredt systematik i
arbejdsmiljøarbejdet, store ambitioner
om at ville gøre det bedst muligt, og
at arbejdsmiljøarbejdet også giver sig
udslag i synlige resultater.
– Lige nu er vi i gang med vores helt
store APV for hele virksomheden. Det
bliver vildt spændene at se, hvad den

Hvad kan måles?
Det er altid en udfordring at få sat
ordentlige tal på effekten af den gode
arbejdsmiljøindsats, og det er måske
også derfor, at Cathrin har en anden
tilgang til det målbare, når man spørger hende:
– Vi har ikke opsat mål i form af
tal, men måler mere på mængden af
de indsatser, vi sætter i gang. Men det
er et mål, at vi gerne vil sende flere
på kursus. Primært i de certifikater der
er et krav, men også for at udvikle på
vores projektleder/entrepriseledere, så
de bliver endnu bedre til det, som de i
forvejen er rigtig gode til.
Der er sket meget siden arbejdsmiljømapperne lå og samlede støv i
skurvognene i NemByg, men kan det
overhovedet lade sig gøre, at blive ved
med at holde tempo på arbejdsmiljøarbejdet. Nej, siger Cathrin – og det
skal det heller ikke. Den voldsomme
udvikling i de første par år skal slet
ikke fortsætte, og det er der en god
grund til:

– Den udvikling NemByg har gennemgået i forhold til arbejdsmiljø har
været stor, men det meste er sat i system og der er lavet et årshjul, som
hjælper os med at holde retningen.
Derfor tror jeg på at det handler om,
at vi holder en stadig udvikling, men
ikke at der skal være så store udsving
som tidligere, for så gør jeg ikke mit
arbejde godt nok. Alt det nye skal også
lige nå at få et ordentligt rodfæste, så vi
ikke bare hele tiden laver forandringer,
for det, tror jeg ikke på, er løsningen.
Smil, humor – og ansvar
Godt arbejdsmiljø handler om mange
ting, men måske først og fremmest om
at befinde sig godt både fysisk og psykisk, mener Cathrin:
– Det hjælper ikke noget, at vi har
alt i tekniske hjælpemidler, hvis vi
render rundt og føler os skidt tilpas
imellem hinanden. Derfor er det også
vigtig for mig at få et smil og noget
humor ind i arbejdsmiljøarbejdet. Jeg
kan til tider virke som ”hende den
skrappe”, men jeg mener det ikke så
slemt. Jeg har bare et personligt ansvar
for, at alle dem, jeg arbejder sammen
med, kommer sikkert hjem hver dag,
og har det rart med at møde på arbejde igen næste dag. Og det er vigtig for
mig, at de ved det.
AF MORTEN BROE BICHEL

5

ting der virker
på arbejdsmiljøet
i NemByg

 Snak om det
 Få mere viden
	Vær konsekvent - og vis at du
vil det
 Stop op – og gør noget
 Det skal starte ved ledelsen

Stille og roligt
forandrede møderne sig
Under Hjelmene nr. 1/2019
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Vi er 20, der tænker
– i stedet for en enkelt,
der bestemmer det hele
Et fast morgenmøde på de CG Jensen-pladser, hvor Jesper Poulsen er formand,
er med til at sikre, at stemningen og samarbejdet mellem medarbejderne er i top.
Det handler om at inddrage, lytte og handle, mener Jesper.

Det hele startede for godt 25 år siden,
hvor Jesper var sjakbajs. Dengang var
han med til nogle enorme møder, når
der skulle startes op på en ny plads.
Der var altid en projektleder og en
formand, som fortalte, hvad der skulle ske, men der var aldrig nogen, som
turde spørge om noget på møderne. Til
gengæld hørte Jesper så på al det brok,
der var, når arbejdet så først gik i gang.
- Så jeg tænkte, hvordan fan’ får vi
løst op for det her. Derfor brugte jeg
fem minutters tid efter den kaffepause,
der var kl. 11 dengang. Der fik vi snakket ordentligt sammen i sjakket, så vi
kunne få tingene til at glide bedre.
Jesper Poulsen har i løbet af de 25
år, som er gået siden de første møder,
arbejdet aktivt med at gøre sin metode endnu bedre. Simpelthen fordi han
kunne se, at det smittede voldsomt af
på arbejdsglæden, og at inddragelsen
fik en masse af de klassiske problemer
på byggepladsen til at forsvinde. Undervejs har han også deltaget i en række kurser, hvor der netop har været sat
spot på inddragelse via fx tavlemøder
og toolbox-møder.
En aktuel sag
På en helt aktuel sag på Østerbro i København, viste Jesper allerede fra star-

ten, at der var alle muligheder for at
byggesagen ville skabe vanskeligheder,
som også kunne smitte af på både samarbejdet og humøret på pladsen:
- Vi vidste godt at der ville blive en
masse mas med, at folk ville gå i vejen
for hinanden. Der ville blive udfordringer med at få plads til elementbilerne.
Hvor skulle armeringen læsses af og
opbevares? I baghaven var der en børnehave, og i forhaven havde vi vejen og
fortovet, fortæller Jesper.
- Derfor gør det pokker til forskel, at
vi hver morgen holder et møde, og det
er med alle ansatte – rub og stub. Det
er med fuld gennemgang af alt det, vi
skal nå i de kommende dage. Jeg skriver ned på tavlerne, hvornår materialerne leveres, og hvornår de forskellige
opgaver skal udføres. Og når alle hovedlinjerne står på tavlen, så kan alle
få et fuldstændigt overblik over, hvad
der skal ske i løbet af ugen. Og på den
måde får vi også fanget alt det, som kan
give problemer. Fx kan ham, der skal
modtage væggene sige: ’hvor skal min
elementvogn være henne?’ – og så får
man tænkt over tingene, og får det lagt
til rette, så elementerne kan leveres
uden problemer.
Der er ikke noget, der er for småt
til mødet. Det kan være, at der står en
eltavle i en vandpyt, eller måske er der
blevet mudret, så det ville være smart
at få gjort rent to gange om ugen. Alt
får lov til at komme med.
Hurtigt og effektivt.
Ingen af morgenmøderne varer over et
kvarter. Ofte er det hele klaret på blot
fem minutter. Men hver eneste morgen
går alle fra mødet med et klart overblik
over de ting, der sker på pladsen.
- Selvfølgelig sker der altid nogle
uforudsete ting, som ændrer på planerne, men det ender tit med at være
småting, der skal justeres, siger Jesper.
Det hele startede med en enkelt tavle, men det er senere udvidet, så der nu

også er en tavle med en opdateret byggepladsoversigt, så alle ved, hvor tingene står henne. Der er også en oversigt
over, hvornår fx lærlingene er på skole,
eller hvis folk har fri. Det hele er med
til at sikre, at alle opgaver bliver grebet, og intet bliver glemt.
- Det er klart, at når vi får nye folk
ind på en sag, så gør det jo i starten
det, de er lært op til. De er simpelthen vant til ikke at sige imod, og den
første uge sidder de sådan gemt lidt af
vejen. Men når de ser, at det hjælper
at spørge efter fx en lift, og at der så
også kommer en lift. Eller at der også
kommer en støvsuger, hvis man siger,
at der er brug for en. Så begynder det
at hjælpe stille og roligt. Og det er jo
sådan, at det skal fungere: Der skal en
handling til, ellers så kan man jo holde nok så mange møder, og så ville alle
stadig være utilfredse. Jeg gør det jo
kun fordi, at det kan betale sig.
AF METTE BACH CHRISTENSEN
OG MORTEN BROE BICHEL
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Kan mærke det på
kollegerne
Kasper Olsen er
arbejdsmiljørepræsentant, og han
er nok en af dem,
som kan vurdere,
om Jesper Poulsens
morgenmøder og
tanker om medindflydelse overhovedet virker. Det
spurgte Under Hjelmene den unge
AMR om:
– Jeg er nok den, der kan mærke
Jespers måde at gøre tingene på allerbedst. Det er jo mig, som folkene
snakker med, når vi går på pladsen,
og når det drejer sig om arbejdsmiljø. Så jeg kan helt sikkert mærke på
mine kolleger, at det giver noget.
Også i forhold til det sociale og
sammenholdet.
– Selvfølgelig sker det, at der er
nogen, der ikke lige får sagt det,
som de har på hjerte, når vi sidder
til morgenmødet. Det kan måske
også være svært, hvis man er ny, og
der sidder 20 mennesker. Og der
kan det måske være nemmere for
dem at sige noget, når de er på tomands hånd med mig. Men så sker
der ofte det, at vi får det taget op på
mødet dagen efter. Så det sker stort
set aldrig, at folk brænder inde med
noget.
– Der er heller ingen tvivl om, at
nye folk hurtigt får øjnene op for, at
vi tager arbejdsmiljøet alvorligt, og
at det er helt OK at stille spørgsmål
og krav. De kan jo se, at vi bruger
meget tid på at snakke om det, og
at der faktisk sker noget, når vi har
talt om tingene. Det er alt sammen
med til at skabe en god holdånd og
en god stemning på pladsen.

Nogle mennesker er bedre
til at undgå ulykker.
Under Hjelmene nr. 1/2019
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• • • • fra en anden vinkel

SIK K ERHED

Er nogle mennesker
bedre end andre
til at undgå
ulykker på
byggepladsen?

Erhvervspsykolog i SEA HEALTH & WELFARE, Søren Diederichsen, mener, at svaret er ”ja”.
Selvfølgelig kan ingen virksomhed
med 100 procent sikkerhed forudse,
hvad fremtiden bringer i forhold til
ulykker på arbejdspladsen. Vi ved dog,
at en række forhold i arbejdsmiljøet
kan reducere sandsynligheden for, at
der sker ulykker. Der bruges blandt
andet faldsikring, når der arbejdes
i højden og andre personlige værnemidler når arbejdet kræver dette. Vi
har regler, check-lister og procedurer,
der guider folk på rette vej. Alle helt
naturlige elementer i ulykkesforebyggelsen.
Mange virksomheder ”overser” dog,
at det i sidste ende er mennesker, der
udfører arbejdet. Mennesker kommer
i mange forskellige udgaver, hvor nogle er mere egnede til at arbejde med
risikofyldte opgaver end andre.
Personer på en arbejdsplads adskiller sig typisk i forhold til:

1. viden om hvordan man agerer sikkerhedsmæssigt korrekt på arbejdspladsen. Ved man eksempelvis,
hvornår man skal spørge om hjælp,
gribe ind over for andre, ser man
potentielle risici, etc.
2. personlighed og dermed foretrukne
måder at handle på. Er man forsigtig eller risikovillige, er man rolig
eller hektisk, etc.
3. mentale evner når det kommer til
at skulle håndtere kompleksitet,
lære af erfaringer og vurdere
fremtidige potentielle konsekvenser
af forskellige handlemuligheder.
Og nu tilbage til spørgsmålet om
hvorvidt nogle mennesker bedre end
andre til at undgå ulykker på byggepladsen? Og hvorfor Søren Diederichsen mener, at svaret er ”ja”:
Medarbejdere, der har den rette
viden når det gælder hensigtsmæssig adfærd på arbejdspladsen, har en

personlighed, der gør, at de ikke løber
unødvendige risici. De kan håndtere kompleksitet, lære af erfaringer og
forudse konsekvenserne af forskellige
handlemuligheder. De vil alt andet lige
have langt mindre risiko for at komme til skade, end hvis det modsatte er
tilfældet. Har man på arbejdspladsen
medarbejdere der mangler viden om,
hvordan man skal begå sig, kan de
være risikobetonede i deres adfærd.
De er ikke i stand til at gennemskue
konsekvenserne af egne handlinger, og
det vil derfor kun være et spørgsmål
om tid, før ulykken rammer.
Ulykkesforebyggelse kan derfor
starte med, at man på forhånd undersøger ledere og medarbejdere for den
adfærd de mest sandsynligt vil udvise
på arbejde.
SEA HEALTH & WELFARE (Svarer
til Branchefællesskabet for arbejdsmiljø) har udviklet The Safety Recruitment

Assessment til brug for virksomheder,
der ønsker at ”forudse” sandsynligheden for, at en person kommer til skade.
Netop ved at teste personens viden, personlighed og mentale evner kan man
opnå vigtig viden om lederens og medarbejderens sikkerhedsadfærd og træffe
kvalificerede beslutninger om bl.a. ansættelse, teamsammensætning og oplæringsprocessen.
AF SØREN DIEDERICHSEN

Rapportering af
tæt-på-hændelser…
Under Hjelmene nr. 1/2019
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Døde i
byggeriet
i Danmark

26. januar 2019
I forbindelse med kraning af en
betonklods mister en medarbejder livet. Betonklodsen var anhugget med én strop. Klodsen
gled ud af stroppen og væltede
derefter ned over medarbejderen, som afgår ved døden.

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

10. marts 2019
Under nedrivning af en landejendom vælter en maskinfører en af
ejendommens mure. Muren vælter ned over en medarbejder, der
går på den anden side af muren.
Medarbejderen afgår ved døden.
(Dødsulykkerne er opgjort ved
redaktionens afslutning)

Nul arbejdsulykker – hvordan?
En proces – ikke et mål!
Icopal har været på en lang rejse for arbejdsmiljøet og sikkerheden. Rejsen er
ikke slut endnu, og slutter nok aldrig.
Men, - de sidste 1½ år har Icopal været
helt fri for arbejdsulykker med fravær.
Hvordan er det så gået til, og oplever Icopal så slet ikke skader?
Først og fremmest er der kommet
en rigtig god forståelse og sikker praksis hos langt de fleste medarbejdere.
Dernæst er prioritering af sikkerhed
og udmelding herom fra topledelsen
helt klare og utvetydige: ”Alle medarbejdere skal være sikre på at komme
hjem til deres familie i samme stand,
som da de mødte på arbejde”.
Værktøjer til forbedring af sikkerhed
Icopal har gjort brug af en stor kasse
med ”sikkerheds-værktøjer”.
Det kan være svært at måle det
enkelte værktøjs specifikke indvirkning på arbejdsmiljøet, men det kan
konstateres, at de mange initiativer
tilsammen har hjulpet Icopal på rette
vej mod nul ulykker.
Et af de mest værdifulde værktøjer
er rapportering af tæt-på hændelser,
da det bruges på alle niveauer og alle
steder i virksomheden.
500 rapporter om tæt-på hændelser
I Icopal defineres tæt-på hændelser
både som faktiske hændelser uden tilskadekomst, men også usikre forhold
og usikre handlinger.
I 2018 blev der for Icopals produktioner, kontorer og entrepriser indrapporteret lidt mere end 500 rapporter
om tæt-på hændelser. Arbejdet med
rapporterne har medført mindst 500
forbedringer af sikkerheden.

Mange rapporter om hændelser og
erfaringer fra disse deles internt i Icopal. Dette bidrager til, at en potentiel
arbejdsulykke ikke kun forebygges det
sted, hvor hændelsen er registreret,
men også på alle de steder, som gøres
bekendt med hændelsen og med de
tiltag der er foretaget.
Derfor er antallet af forbedringer
på baggrund af tæt-på rapporter formentlig langt højere end 500.
App’en Safety Observer
Hidtil har indrapportering af tæt-på
hændelser foregået i papirudgave.
Dette ændres nu. Icopal har sat en
skabelon op i app’en Safety Observer,
hvilket har lettet arbejdet med både
registrering, indrapportering og det videre arbejde med hændelserne.
Brug af Safety Observer hjælper
også på forståelsen af hændelserne,
da det er let at indsætte foto samtidig
med at rapporten oprettes.
Alle har ansvar
For at sikre størst mulig inddragelse og
involvering af medarbejdere i arbejdet
for forbedring af sikkerhed, er ansvaret for arbejde med tæt-på hændelser
lagt ud til alle medarbejdere. 500 rapporter om tæt-på hændelser kan derfor fremadrettet sagtens hæves til det
dobbelte!
Ingen arbejdsulykker i Icopal?
Har der så slet ikke været skader i Icopal?
Icopal har altid anmeldt både anmeldelsespligtige og ikke-anmeldelsespligtige skader, og opfordret alle
medarbejdere til straks at anmelde, såfremt der indtræffer en skade. På den

TÆT-PÅ HÆNDELSE
Dato: 7/11-18
Sted: Sandbyvej, Herlev
CBI
Udfyldt af:
Afleveret til og modtaget af:
Farligt forhold x eller
Farlig hændelse
Observation (supplér med tegning eller foto)

MHA

Usikker opsætning af adgangsvej allerede ved terræn. Står
skævt og ikke optimalt med palle med huller i med risiko
for at vride om.

Risikovurdering og
Forslag til forebyggelse
Risiko (se bagside), sæt kryds. 
Forslag:
Lav adgangsvejen om. Opsæt det ordentligt og placer en ordentlig trædeplade.

Actionplan
Kontakt stilladsfirma/byggepladsledelse.

måde sikres både medarbejderen og
firmaet bedst.
Antallet af arbejdsulykker både
med og uden fravær er faldet konstant
gennem mange år. Dette skyldes naturligvis både de mange ansvarsfulde
medarbejdere med den rette sikkerhedsadfærd, og de mange initiativer,
som er igangsat.
Der sker dog fortsat skader i Icopal. Men vi har konstateret, at skaderne generelt er langt mindre alvorlige
end tidligere og oftest ”blot” er ”plaster-skader”, som ikke kræver sygedage, eller som medfører, at arbejdet
tilrettelægges på lidt anden måde, sådan at eksempelvis en ”plaster-finger”
skånes en dag eller to.
Det er Icopals holdning, at også alle
mindre skader kan og skal forebygges.
En hvilket som helst skade er altid udtryk for, at et forhold er usikkert, eller
at en medarbejder har bevæget sig ud
på den usikre side.
Vej mod nul arbejdsulykker – en
”Never Ending Story”
Nul arbejsulykker er en proces, der aldrig slutter. Det kræver konstant fokus,
konstant arbejde med initiativer, konstant uddannelse og træning, konstant
information, og konstant arbejde med
kultur og holdninger. Initiativerne skal
samtidig tilpasses til nye arbejdsmetoder og nye medarbejdere.
Men vi er i Icopal på vej, og vil være
på vejen længe endnu.
AF CARSTEN BISGAARD

Konkurrence:
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VINDERSVAR
Vinderen af hovedpræmien:
En iPad, en lækker Under Hjelmene-taske og en t-shirt
Vinderen er Heidi Vilhelmsen
Jeg vil starte med at sige at der trænger til god omgang oprydning.

Hvor mange fejl
kan du finde
på billedet?

Men:
- manglende understøttelse af stillads
- slanger ligger så man kan falde
- trappe skal gøres ordentlig fast
- mangelfuld adgangsvej er jo direkte farlig
- skilt om at stillads er godkendt mangler
- kasse fjernes
- Mangelfuld oprydning.
Håber ikke at resten af byggepladsen er sådan ud s

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 Hjelmenetasker og t-shirts.
SÅDAN DELTAGER DU:

	Kig godt på billedet!
 Sæt ring rundt om de steder, hvor du mener, der er noget galt og
kommentér gerne.

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

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

HUSK OGSÅ Vi skal have dit svar senest
den 11. oktober 2019.

Et foto af en vinder
Lige inden jul fik Martin Martinsen fra Ringe på Fyn tilsendt vores hovedpræmie for
at deltage i Under Hjelmenes konkurrence
om at finde fejl på et foto i Under Hjelmene nummer 14. Martin vandt en iPad, en
Under Hjelmene-jakke og en Under Hjelmene-T-shirt for at finde syv fejl på en
stilladsløsning. Martin har kvitteret ved at
sende os et foto, hvor han er iført en del af
sin præmie. Hvis du vil vide mere om, hvad
Martin svarede – og hvordan vores ’fejl-foto’ fra dengang så ud, kan du gå ind på
hjemmesiden www.under-hjelmene.dk,
hvor du kan finde samtlige aviser – og dermed også alle konkurrencerne. Der er en
del virksomheder, som er begyndt at anvende vores ’fejl-fotos’ i forbindelse med
arbejdsmiljødage og til generel diskussion om arbejdsmiljø. Det er vi selvfølgelig
rigtigt glade for.
Og hvis du også er interesseret i at deltage i dette nummers konkurrence, skal du
bare skynde dig at indsende et svar. Du finder al info lige her på siden.
Og så siger vi naturligvis lige endnu engang tillykke til Martin med præmien.

Lad konkurrencen begynde!

Under Hjelmene nr. 1/2019
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Filippinerne

Valby

Nordhavnen

Kina

Hvidovre

Du store
verden ...
København i 30’erne

Havnevigen, København S

Ingen våben på pladsen, Thailand

