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De gode ideer skal frem

Inden ulykken sker
Farlige situationer, nærved-ulykker og
tæt-på-hændelser: Det hele handler
om at have øjnene åbne for de ting,
som kan gå galt på byggepladsen – for
at forhindre at ulykken sker og folk
kommer alvorligt til skade. Og det

viser sig da også, at jo mere man arbejder med at opdage de farlige situationer, handlinger og sammenhænge,
jo bedre bliver man også til at forhindre de alvorlige ulykker. Arbejdstilsynet bekræfter nemlig, at de kender

adskillige virksomheder, som således
har haft succes med at arbejde forebyggende med registrering af risiko.
Som tema i dette nummer af Under
Hjelmene ser vi nærmere på arbejdet
med risikable handlinger og situatio-

ner, og vi giver dig en række tips og
værktøjer til, hvordan man gør – og
hvad man får ud af det.
God læselyst.
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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Corona: Vis også vejledningen til din udenlandske kollega den er både på dansk og seks andre sprog
Under Hjelmene nr. 1/2020
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Vejledning og materiale
om corona
Med udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer
har Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge
og Anlæg (BFA-BA) udarbejdet en vejledning om,
hvordan I i bygge- og anlægsbranchen kan forebygge smitte fra coronavirus. Både når I arbejder på
bygge- og anlægspladser, og når I udfører renovering
og småreparationer fx i private hjem.

Forebyg smitte fra Corona-virus, når

I spiser frokost

www.bfa-ba.dk

BFA Bygge & Anlæg

BFA Bygge & Anlæg

private hjem. Faktaarket kan anvendes ved planlægning af den type arbejde samt i dialogen med de
private kunder. Indholdet af faktaarket er identisk
med indholdet i selve vejledningen.

www.bfa-ba.dk

Herudover er der udarbejdet et faktaark om
forebyggelse af smitte fra coronavirus ved arbejde i
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løbende, hvis der kommer nye retningslinjer fra
myndighederne, som har betydning for indholdet
i vejledningen. Derfor kan du med fordel tilmelde
dig BFA-BAs nyhedsbrev, så du får besked, når der
sker opdateringer eller ændringer. Alternativt bør
du gå ind på BFA-BAs hjemmeside, så du kan holde
dig orienteret.
Du kan skanne QR-koden her for at få adgang
til vejledning, faktaark, plakater og øvrigt materiale.
Du kan også bruge koden, hvis du vil tilmelde dig
nyhedsbrevet.
Det er vigtigt, at du er opdateret – for både din
og dine kollegers skyld.
AF MORTEN BROE BICHEL

Plakater
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og
Anlæg (BFA-BA) har også udarbejdet plakater med
nogle af de tegninger, som vi viser her. Plakaterne
kan frit hentes, printes og hænges op på pladsen.
Tegningerne viser, hvordan afstand, omtanke og
brug af håndsprit og kan være med til at stoppe
spredningen af coronavirus.
Vær opmærksom på, at vejledningen opdateres

Håndtering af corona som bygherre
Bygherren har også et ansvar for at minimere risikoen for spredning af corona-smitte. Anne M. Anttila fra Bonava Danmark beskriver her, hvordan de håndterer sagen:
Vi følger Sundhedsstyrelsens og
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø
i Bygge og Anlægs anvisninger i forhold til forebyggelse af smitte med
corona-virus. Vi har fortalt til entreprenørerne, at vi alle skal tage et
ansvar for at forebygge smittespredning.
Alle er blevet bedt om at vise hensyn til hinanden, og om at holde afstand til hinanden på 1-2 meter.

Vi har informeret håndværkerne
om at snakke sammen og koordinere deres pauser, så man maksimalt
opholder sig 5-7 mand i skurene.
Byggeledelsens kontor er kun for
Bonava-personale. Telefonnumre er
opsat på døren udenfor. Entreprenøren skal ringe til byggeledelsen for en
aftale. Der er ekstra rengøring i skurene, hvor der bliver gjort rent med
desinficerende midler. Og desuden

UNDER HJELMENE
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har vi sat plakater op, som fortæller,
hvordan man mindsker spredningen
af smitte.
Allerede fra det første møde blev
alle tiltagene modtaget positivt.
Vi har fortalt, at det er vigtigt, at
pladsen kører videre som hidtil, og at
vi skal gøre det som et samlet hold/
team. Ved at vise hensyn til hinanden
i denne periode.
Vi har desuden flyttet samtlige

Dansk Byggeri
3F
3F
HHM A/S
Petri & Haugsted A/S
CG Jensen A/S
Icopal
A. Villadsen A/S
NH Hansen

Hangarhusene, Værløse, hvor der holdes
stående sikkerhedsmøde udendørs

møder ud af skuret, så de afholdes på
pladsen.
AF ANNE M. ANTTILA
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SIDE 3

Rigeligt med vand og
solcreme
Du har brug for
masser af vand,
hvis du arbejder
ude. En gammel
tommelfingerregel er, at du skal
drikke to liter
nok, når
langtfra
er
det
Men
vand om dagen.
g
samtidi
du
og
,
du har fysisk hårdt arbejde
eller
–
bevæger dig rundt i varme omgivelser
måske ligefrem i solen.
Hvis du vil vide mere om at arbejde i varme,
sol og under åben himmel i sommerhalvåret,
kan du med stor fordel lytte til den Under
Hjelmene-PodCast, der omhandler netop
det emne. Samtlige PodCasts er omtalt på
bagsiden af dette nummer, hvor du også kan
skanne en QR-kode, hvis du vil lytte. Du kan
også finde din PodCast på Under Hjelmenes
hjemmeside: www.under-hjelmene.dk
AF MORTEN BROE BICHEL

Besøg arbejdsmiljøkaravanen
I efteråret ruller Byggeriets Arbejdsmiljøbus og BFA
Bygge & Anlæg ud med en arbejdsmiljøkaravane på
ni erhversskoler. Karavanen medbringer et væld af
tekniske hjælpemidler, information fra Arbejdstilsynet
om tilsyn og påbud, nye vejledninger, Håndbogen fra
BFA Bygge & Anlæg og praktisk hjælp fra Byggeriets
Arbejdsmiljøbus.

Besøg os på:
TECHCOLLEGE, Aalborg (1/9)
Herningsholm Erhvervsskole, Herning (2/9)
Rybners, Esbjerg (15/9)
Syddansk Erhvervsskole, Odense (16/9)
Learnmark, Horsens (29/9)
Next, Glostrup (30/9)
EUC Sjælland, Næstved (1/10)
Campus Bornholm, Rønne (8/10)
EUC Syd, Aabenraa (21/10)
Du kan tilmelde dig ved
at skanne koden her.

Under Hjelmene nr. 1/2020

App og arbejdsmiljø
Hvis du lyttede med på den 12. udgave af Under Hjelmene-PodCast, kunne
du høre om en række nyttige apps.
(Se evt. bagsiden af avisen). På fotoet
her kan du se EkkoApp, som blandt
andet kan sikre kommunikationen i
virksomheden,
registrere nærved-ulykker og
tæt-på-hændelser – samt
hjælpe med
at holde styr
på arbejdsmiljødokumenterne. Man kan ikke selv
downloade app’en, men du kan se
mere på ekkoapp.dk.
Desuden er Byggeriets Arbejdsmiljøbus med til at hjælpe virksomheder
igang med at bruge en særlig udgave
af app’en, så hvis du vil vide mere, kan
du kontakte Bam-bus på: 7217 0013
Hav en
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Video-nyhedsbrev fra
Bam-Bus
Det går strygende for det nyhedsbrev, som
Byggeriets Arbejdsmiljøbus lancerede for
snart tre år siden - 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.

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

Som en helt ny ting her i Under Hjelmene kan du nu
få læst nogle af artiklerne op. Du skal bare skanne
en af de blå QR-koder. Vi håber, at du vil være med
til at bruge den nye mulighed for at opleve vores
artikler.
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TEMA
Her på siden vil vi gerne opleve en levende debat om arbejdsmiljøet på byggepladserne. Brok vil blive accepteret, men kun
hvis det følges op af konkrete forslag til forbedringer.
Så fat pennen, computeren eller telefonen og kom med din mening i DeBatMan.
Skriv til Under Hjelmene via vores hjemmeside www.under-hjelmene.dk

Kan man lære af nærved-ulykkerne
Temaet i dette nummer af Under
Hjelmene handler om ”nærved-ulykker”. Det er de situationer, hvor det
uventede skete, men hvor ingen kom
til skade. For eksempel at et emne
faldt ned fra et tag eller blev tabt af en
kran, men heldigvis blev ingen ramt.

Det drejer sig også om andre farlige situationer, der kunne have udviklet sig
til en ulykke, men hvor der ingenting
skete. For eksempel en farlig udgravning eller et rækværk, der mangler.
I begge tilfælde er det vigtigt at lære
af dem, så der ikke fremover kommer
nogen til skade.

I temaet gennemgår vi de regler der er
for disse hændelser.
I flere firmaer har man indført faste
procedurer for rapportering af hændelserne, bl.a. hos tagdækkerfirmaet
Icopal og entreprenørfirmaet HHM,
hvor Under Hjelmene har spurgt nogle af de ansatte, hvilken gavn de synes
rapporteringen gør for dem.

FÅ
LÆST
OP
AF FLEMMING HANSEN

VOXPOP
Projektleder Ali Karaolos,
er ansat hos HHM A/S

Hvad betyder det for dig, at vi arbejder med registreringer af tæt-på
hændelser?
Det betyder ret meget for mig, at vi i HHM registrerer og indrapporterer
alle hændelserne, således vi altid er bevidste og opmærksomme på sikkerheden, risikoen og konsekvensen omkring den enkelte hændelse.
I HHM drøfter og analyserer vi alle hændelserne internt på byggepladsen og i HHMs arbejdsmiljøorganisation, hvor der også udarbejdes løsninger, der skal sikre, at hændelsen eller lignende hændelser ikke gentager
sig på de andre byggepladser. Alle i HHM kan indrapportere hændelser
via HHMs app. På den måde kan vi alle bidrage til ulykkesforebyggelse og
lære af de indrapporterede hændelser.
Jason Offwood,
tagdækkerlærling Icopal Entreprise

Hvad betyder det for dig, at vi arbejder med registreringer af tæt-på
hændelser?
Jeg har selv flere gange indberettet tæt-på hændelser, og kan også, se
at hændelserne bliver brugt til at forbedre sikkerheden, ikke kun på min
egen byggeplads, men også i andre afdelinger i firmaet.
At firmaet presser på for at få alle til at rapportere tæt-på hændelser
siger mig, at firmaet er oprigtigt interesseret i sikkerheden for os tagdækkere.

VVS’er Rasmus Thorkildsen
er ansat hos HHM A/S

Hvad betyder det for dig, at vi arbejder med registreringer af tæt-på
hændelser?
Jeg synes, det er et godt redskab. Vi gør noget, når vi kan se, der er noget,
som er ved at gå galt. Det er godt at få det klaret inden det går galt.
Det er det, vi bruger for at hjælpe hinanden, så vi ikke kommer til skade.
Det er ikke for at være politimand eller noget, jeg vil også gerne have, at
andre siger til mig, hvis jeg fx har glemt mine sikkerhedsbriller – nogen
gange er man jo bare et andet sted oppe i hovedet, og så er det godt, det
er OK at påpege, at her var det vist tæt på.

Claus Danielsen,
tagdækker Icopal Entreprise

Hvad betyder det for dig, at vi arbejder med registreringer af tæt-på
hændelser?
Jeg glæder mig over at arbejde i et firma, der tager sikkerheden seriøst.
Jeg er selv meget opmærksom på alt det, der kan være faremomenter
på en byggeplads, og føler også selv et særligt ansvar for at have den
rigtige adfærd, da jeg arbejder sammen med Jason som er tagdækkerlærling.

Der er nok
at holde øje med
Under Hjelmene nr. 1/2020
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Question

Response

Rulle/bukkestilla
ds er samlet med
fuld
dækbredde, skrås
tivere, fastgørelse
r og
rækværk.

Rød

Details
Der mangler fuld

dækbredde på stillad

set

Der er nok at holde øje med på en sikkerhedsrundering
Appendix 3

Personlige Vær

nemidler

Bruges faldsikrings
udstyr som påkræ
er udstyret iorde
vet og
n og efterset (årligt
).
Bruger håndværk
erne sikkerhedssko,
og høreværn etc.
hjelm
som påbudt.

Rød
Rød

Bruger håndværk
erne sikkerhedsbriller
som påbudt
/visir

Score (1/3) 33,33

Nødberedskab

kring

Lysmatic arbejder
uden hjelm mens
der
kranes - påtalt

Score (7/7) 100 %

Grøn

Er der forbuds/på

budsskilte

Er der forbindings
kasse og øjenskyl
Brandslukkere er
tilgængelige og efters
(årligt).
et
Ved varmt arbejde
skal brandslukkeren
være I umiddelba
r nærhed af det varm
arbejde/brænderen.
e
Indberettes ulykk
er på pladsen
(det akkumulered
e antal ulykker noter
også)
es

Grøn
Grøn

Ikke set

Grøn

Indberettes uheld
på pladsen
(det akkumulered
e antal uheld noter
es
også)

Grøn

Indberettes tæt på
hændelser på plads
(det akkumulered
e antal tæt på hænd en
noteres også)
elser

på pladsen - FOK

Grøn

US 2020 -

000208
Mønsterrunde 26/3
2020 Humlebæk
plejecenter
80191
Score (73/83) 87,95
%

%

på tag uden faldsi

Grøn

Er der 2 ﬂugtveje

Adgangsforhold

lysmatic arbejder

Antal ulykker i alt

:3

Antal uheld i alt :2

Antal tæt på hænd

elser : 2

Score (6/6) 100 %
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Uddrag at sikkerhedsrundering fra HHM’s byggeplads Humlebæk Plejecenter. HHM bruger APP’en Iauditor og arbejder efter
konceptet OK/ikke OK, vist ved grøn og rød, og kan derfor nemt
regne ud, hvor god pladsen er i forhold til 100 % grønt. Denne
plads opnåede 87,95 %.

Sikkerhedsrundering:
Hvor, hvem, hvad, hvorfor
Hver 14. dag skal der på større byggepladser gennemføres en sikkerhedsrundering. Det er lovpligtigt og en del
af bygherrens ansvar.
Hvor; Først skal vi lige have defineret
begrebet ’en større byggeplads’, og
der skal faktisk ikke så meget til: Der
er tale om en større byggeplads, hvis
der arbejder mere end 10 personer
og/eller to virksomheder - samtidigt.
Hvem; Sikkerhedsrundering foretages af pladsens arbejdsmiljøkoordinator sammen med en arbejdsmiljørepræsentant og eventuelt en byggeleder. Arbejdsmiljøkoordinatoren er
udpeget af bygherren.
Hvad; Der findes en skabelon til
sikkerhedsrunderinger, men mange
større virksomheder og bygherrer anvender deres egen. Det kan være rigtigt godt, for så kan der sættes særligt
fokus på de områder, hvor der er behov for det. Fx ift. nedstyrtning, stilladser eller brug af værnemidler.
Hvorfor; Der skal gås sikkerhedsrunderinger fordi, det er lovpligtigt.
MEN det er også for, at der løbende
skal følges op på sikkerheden på pladsen. Rundeneringen giver også arbejdsmiljøkoordinatoren mulighed for at få
input fra håndværkerne på pladsen
eller fra byggelederne. Input fra dem,
der arbejder på pladsen er guld værd
og kan åbne arbejdsmiljøkoordinatorens øjne for ting/situationer, han/hun
ikke selv ser eller er vidne til.

Under
sikkerhedsrunderingen
er det også muligt for arbejdsmiljøkoordinatoren at spørge ind til
tæt-på-hændelser på pladsen. Det
er nemlig ikke altid, de lige kommer
frem i lyset, hvis ikke de er meget
alvorlige. ”Almindelige” tæt-på-hændelser lever tit i det skjulte. Og så
bliver der ikke taget hånd om dem og
ingen lærer noget af dem.
AF PIA ENEMÆRKE BECKER

TEMA

Byggepladsens
størrelse
• Ved små byggepladser forstås i
denne bekendtgørelse byggepladser, der beskæftiger færre
end 5 personer samtidigt
• Ved mellemstore byggepladser
forstås i denne bekendtgørelse
byggepladser, der beskæftiger mellem 5 og 10 personer
samtidigt
• Ved store byggepladser forstås
i denne bekendtgørelse byggepladser, der beskæftiger flere
end 10 personer samtidigt
Kilde: Bekendtgørelse om bygherrens
pligter

Der er nok at holde øje med på en sikkerhedsrundering

Asbest er stadig
et problem...
Under Hjelmene nr. 1/2020
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Ved du nok om asbest
Asbest-huset.dk er en af de bedste ressourcer til viden om, hvordan du
undgår at blive udsat for asbest, når du arbejder med renovering. Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg har opdateret hjemmesiden,
så den indeholder langt flere eksempler og fotos.
Noget af det, som der er kommet mere fokus på i
den nye version af asbest-huset.dk er blandt andet
den risiko, som kan være forbundet med mindre serviceopgaver, ligesom der er tilføjet yderligere mate-

Eksempel fra asbest-huset: Rester af et gammelt asbestskifertag er efterladt på et loftrum, der skal asbestsaneres.
Isoleringen skal fjernes, før et nyt tag kan lægges.

rialer om forundersøgelser, sikkerhedsforanstaltninger og rengøring.
Hvor er der asbest?
Asbest kan findes i bygninger, som er opført eller
renoveret før 1990. Derfor kan det stadig udgøre en
sundhedsfare for dig, både hvis du fx skal rive ned
eller renovere ældre bygninger og ved den efterfølgende affaldshåndtering. På det nye asbest-huset.dk
kan du finde en kort vejledning, som oplyser dig om
de bygningsdele, hvor det er mest almindeligt, at du
kan støde på asbest. Vejledningen oplyser også om,
hvem man skal kontakte ved mistanke om asbest, og
hvordan man undgår at sprede forureningen.
Hvem har ansvaret?
Før du påbegynder nedrivnings-, renoverings- eller
vedligeholdelsesarbejde i bygninger fra før 1990,
skal det undersøges, om der er asbest. Bygherre,
projekterende, rådgiver og arbejdsgiver har alle et
ansvar for, at du kan udføre arbejdet, uden at du bli-

Dette er også nyt i
asbest-huset
• Vejledning om forundersøgelser, hvor man
bl.a. kan læse om, hvad en forundersøgelse
er, hvordan den skal udføres og hvem der
skal udføre den
• Kort vejledning til ansatte om, hvordan man
er opmærksom på asbest, hvem man skal
kontakte og hvordan man undgår spredning,
hvis man har mistanke om asbest. Vejledningen kan printes ud og hænges op i skurvognen
• Overblik over pligter og ansvar i byggeprojekter, som kan indeholde asbest. Formålet
er, at fastholde og videregive viden om
asbest, så den når ud til de aktører, der skal
sikre, at ansatte ikke udsættes for asbest

ver udsat for asbest. Det er også vigtigt, at viden om
asbest deles blandt alle involverede parter, så alle
kan arbejde uden risiko.
AF MORTEN BROE BICHEL

Farlige situationer og tæt-på-hændelser
Vi har samlet forskellige beskrivelser og fotos, som er registreret til videre læring.
Kig på dem her.

Hændelse/forhold: Under
arbejde med mindre brænder, faldt
bunden af brænderen og flydende gas
blev antændt (PS: revnen i bundstykket er
opstået efterfølgende og har ikke noget
med hændelsen at gøre). Der skete ingen
person- eller materielskade.
Opfølgning: Der er rettet henvendelse til
leverandør og alle montører er gjort
bekendt med hændelsen mhp. at
tjekke evt. lignende udstyr.

Hændelse/forhold:
Rør med meget skarpe
kanter placeret på tag.
Opfølgning:
Rør afdækket med plade.

Hændelse/forhold:
Fodlisten er for lav, så
værktøj, materialer eller
lignende kan falde ned.
Opfølgning: Stilladsfirma
kontaktet mhp. udbedring.
Arbejdet stoppet indtil udbedring er sket.

TEMA

Håndværkeren bliver
		voldsomt forbrændt
Under Hjelmene nr. 1/2020
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Hvad er asbest?
Asbest er en samlet betegnelse
for en bestemt type mineraler,
som er bøjelige, men samtidig
meget stærke og hårdføre ved
høje temperaturer samt ved
syre- og basepåvirkning.
Asbest er blandt andet
brugt til asbestcement, f.eks. i
eternittage. Desuden har det
i høj grad været anvendt som
isoleringsmateriale.
Det er i dag forbudt at fremstille, importere og anvende
asbest, fordi det er yderst
sundhedsskadeligt og kan
forårsage kræft.

Kort vejledning – som kan printes
og hænges op i skurvognen

Asbest-huset

Har I styr på nedgravede byggestrømskabler
På en byggeplads kommer en håndværker slemt til
skade, da han borer ned i hovedkablet til tårnkranen.
Ved etablering af byggepladsen, nedgraves alle
forsyningskabler, såsom byggestrømskabler til hovedtavler og tårnkraner i korrekt jorddybde. Forsyningskablernes placering indmåles og indtegnes på
en produktionstegning.
I forbindelse med byggeprocessen bliver man
nødsaget til at flytte forsyningskablerne, da fundamenterne er i vejen. Det skyldes blandt andet, at
den endelige placering af fundamenterne ikke var
kendt, da byggepladsen skulle etableres.
Den nye placering af forsyningskablerne betyder,
at kablerne ikke kan nedgraves i den korrekte jorddybde pga. kabellængden. Derfor placerer man kablerne i en trace oven på jorden, hvorefter der støbes
et renselag for at styre/fastholde kablerne. Det medfører, at kablerne bliver skjult af renselaget.
Arbejdsulykken indtræffer, da håndværkeren skal
forbore og fastgøre støbeformen. Her borer håndværkeren ned og rammer tårnkranens 400 volt forsyningskabel.
Håndværkeren bliver voldsomt forbrændt af
stikflammen, som opstår, da boret rammer lederen
i kablet. Han får 2. og 3. grads forbrændinger på ansigt og arme.

Her ses boremaskinen, der rammer et forsyningskabel

Læringen af arbejdsulykken:
• At overholde lovgivningen ift. arbejde med og
omkring byggestrømskabler
• At sikre at placering af byggestrømskablerne er
indmålt og indtegnet på en tegning
• At sikre at placering af byggestrømskablerne
krydstjekkes med fundamentsplanen, kloakplanen mv.
• At sikre at forsyningskabler der ligger under kælder-/terrændæk markeres med spraymaling på
oversiden af betondæk

Her ses boremaskinen og retning for de omlagte forsyningskabler

• At sikre at forsyningskabler nedgravet i terræn, i
”kritiske områder” overdækkes med en jernplade
• At sikre at det er styr på arbejdsprocessen - ArbejdsPladsVurdering (APV) før arbejdsprocessen
igangsættes
• At sikre at arbejdslederen fører tilsyn med arbejdsprocesser i ”kritiske” arbejdsområder
AF KARINA HENRICHSEN

Med loven udvides
Arbejdstilsynets værktøjskasse
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Ny lov skal forbedre
arbejdsmiljøet
Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 1. januar 2020 en ny arbejdsmiljølov.
Loven udmønter en del af en bred politisk aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats
og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.
En saltvandsindsprøjtning til Arbejdstilsynet
Med loven er der lagt op til at give Arbejdstilsynet
en saltvandsindsprøjtning i form af flere midler over
finansloven. Det betyder, at tilsynet kan fortsætte
sin indsats for ordnede forhold, ikke mindst rettet
mod udenlandske virksomheder.
Det helhedsorienterede tilsyn på bygge- og anlægsområdet, som vi før har omtalt i Under Hjelmene, gøres permanent. Det betyder, at tilsynet altid
starter på byggepladsen – og ikke på selve virksom-

heden. Det betyder også, at der fortsat føres tilsyn
med alle aktører på byggepladsen, herunder bygherre og projekterende, når Arbejdstilsynet kommer på
besøg.
Klare, enklere regler og højere bøder til virksomhederne
Med loven udvides Arbejdstilsynets værktøjskasse,
så de virksomheder, der aktivt går ind i at forbedre
arbejdsmiljøet, får mulighed for at indgå aftalefor-
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løb med Arbejdstilsynet om at løse deres arbejdsmiljøproblemer. Virksomhederne kan også forvente
mere klare, enklere og tydelige regler om arbejdsmiljø.
Samtidigt vil loven også hæve bøderne, især ved
alvorlig personskade/død og ved gentagne overtrædelser. Virksomheden skal endvidere betale et gebyr
for det efterfølgende skærpede tilsyn, når Arbejdstilsynet nedlægger forbud.
AF BRITTA MØRK JOHANSEN

Hvad ændres med loven?

Hvad er det helhedsorientede tilsyn?

• Der skal laves konkrete måltal for arbejdsmiljøindsatsen
på brancheniveau
• Mulighed for aftaler om forbedring af arbejdsmiljøet.
• Rådgivningspåbud justeres, så det tager højde for
virksomhedernes forskellige behov for kompetenceopbygning
• Reglerne gøres mere tydelige og klare
• Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at indføre
gebyr for skærpet tilsyn
• Bøder ved alvorlige og gentagne overtrædelser af
arbejdsmiljøloven skærpes

Tilsynet indeholder:
• Uanmeldt tilsyn på byggepladsen
• Afdækning af de væsentlige arbejdsmiljøproblemer
• Afgivelse af eventuelle reaktioner: Forbud, påbud mv.
• Dialogmøde med virksomheder
• Dialogmøde med andre aktører, herunder bygherre og projekterende.

Er der forhøjede bøder til den
ansatte som følge af loven?

Branchemål for byggebranchen

Der er ikke forhøjede bøder til den ansatte, men kun til
virksomheden
Som ansat kan man blive straffet, hvis man forsætligt eller
groft uagtsomt bryder loven. Det gælder fx for følgende
områder:
• Brug af personlige værnemidler
• Brug af udsugningsforanstaltninger
• Brug af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger
• Brug af forsvarlige arbejdsmetoder
• Manglende certifikater til kran og gaffeltruck

Som en del af den nye arbejdsmiljøaftale skal der laves branchemål for alle brancher på arbejdsmarkedet.
Øverst skal der i Folketinget fastsættes nogle nationale mål. For
eksempel, at antallet af alvorlige ulykker eller erhvervssygdomme skal reduceres med en bestemt procent. Bagefter skal branchefællesskaberne for arbejdsmiljø i de enkelte brancher
fastsætte de præcise mål for den enkelte branche.
Dette arbejde er allerede i gang i Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg, BFA-BA.

De gode gamle dage
Teglværksarbejderne i Nivå leverede
mursten til byggeaktivitet i København
At være teglværksarbejder var et fysisk krævende job. Arbejderne mødte tidligt, arbejdede til sent og havde
kun fri om søndagen.
Arbejdsopgaverne krævede fysisk styrke, teknisk snilde samt opretholdelsen af et vist arbejdstempo. Var
man langsommere end de andre, ville man bremse
produktionsprocessen og i værste fald nedsætte den
samlede produktion. Dette gik ud over lønnen, som
for de flestes vedkommende var baseret på akkord.
Det var derfor i både arbejdernes og teglværkets interesse, at alle kendte deres plads og var gode til arbejdet.
At fremstille mursten var en proces som krævede
håndelag og rutine af teglværksarbejderne. Teglværksfaget var dog ikke et håndværk, der ofte oplevede skiftende eller fornyede arbejdsgange. Hvis man ser på
arbejdsprocesserne over længere tidsperioder vil man
opdage, at meget forblev det samme.
I perioden 1880-1910 rejste mange polakker frem
og tilbage mellem Polen og Nivå. Rejseaktiviteten
skyldtes det sæsonarbejde, det var muligt for polakkerne at få på et af datidens fire teglværker i Nivå.
Og den fremmede arbejdskraft var mere end velkommen. Teglværkerne havde gode år i forbindelse med
den store byggeaktivitet, der fandt sted i København.

Ringovnen som i dag fungerer som museum.

AF LARS KJØLLER-BLOCK OG ANNE M. ANTTILA

Inde i Ringovnens “rå ende”
stod der to arbejdere der blev
kaldt ”sætterne”. Det var dem,
som skulle sikre at murstenene
blev placeret korrekt inde i
brændkammeret. Det var meget
vigtigt, at murstenene blev sat
korrekt, så luften frit kunne
passere igennem dem.

Teglværksarbejderne i lergraven.
Leret fra lergravene i Nivå er blå-ler,
som ved brænding bliver gult. Derfor
producerede Nivaagaard Teglværk
hovedsageligt gule mursten, fx til
opførelsen af Grundtvigskirken i
København.

Teglværksfolk foran
Nivaagaard
Teglværks Ringovn i
1904
Kilde: www.ringovn.dk

… Har du hørt om
exo-skeletter?
Under Hjelmene nr. 1/2020
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Exo-skeletter i Bygge og Anlæg
– er du klar til det

AF BRITTA MØRK JOHANSEN OG
SØREN EGGERT BECK

Har du hørt om exo-skeletter? Det
er i hvert fald noget, man skal lægge
mærke til – også i Bygge og Anlæg.
Science Fiction-industrien har på
film været glade for ideen om mennesker, der ved hjælp af teknologi kan
få ekstra styrke. Det findes allerede i
industrien. Exo-skeletter kan nemlig
være med til at aflaste kroppen.
Dansk Byggeri valgte i oktober 2019
at tage til Berlin på konferencen EXO
Berlin. Vi ville scanne markedet for

exo-skeletter og prøve dem på egen
krop, og undersøge om exo-skeletterne
kan hjælpe med at aflaste kroppen.
Hvordan er det at bære et exoskelet?
Der findes mange forskellige exo-skeletter. På konferencen prøvede vi forskellige muligheder. Vi oplevede, hvordan
den digitale verden har gjort sit indtog
også når det kommer til exo-skeletter.
Det var muligt at få forskellige støtte-

anordninger til skelettet og styre dem
med chipstyring. Det vil dog kræve at
man passer godt på udstyret.
Det var også ret tydeligt, at et
exo-skelet kan have sin egen vilje og
bevæge sig i uønskede retninger.
Den mest overbevisende løsning var
fra virksomheden OTTOBOECK.DE,
som har et PAEXO-system til skulder og nakke. Det har været brugt i
en del år i bil- og plejesektoren. Dette exo-skelet, var det skelet, der fyldte

Hvad er et exoskelet?
Det er et skelet med mekaniske
arme. ”Exo” betyder ”udenfor” eller
”eksternt”.
Et exo-skelet er et slags ydre
skelet, der monteres på kroppen,
og hjælper dig med at udføre krævende opgaver. Skelettet hjælper,
så du skal bruge færre kræfter på
din opgave.

Komprimeringshjul monteret på gravemaskine
Et komprimeringshjul mon
ter
et på en gravemaskine
mindsker arbejdet med at
gå i en udgravning og komprimere sand eller jord med
håndholdt værktøj.
Medarbejderen skånes
samtidig for den vibration,
som f.eks. en håndbetjent
pladevibrator vil påføre,
da samme arbejde udføres
af
komprimeringshjulet.
Skrabejernet, som sidder på

komprimeringshjulet, sikrer at medarbejderen ikke
udsættes for nogle risici i
forbindelse med at rense
hjulet.
Flere oplysninger fås ved
TZAHCO i Hadsten på telefon 87610012
Du kan se en kort film om,
hvordan komprimeringshjulet virker ved at skanne
denne kode.
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mindst på ryggen og ud fra kroppen,
havde færrest dele, var rent mekanisk, virkede meget robust, samt ikke
mindst, har det en dansk forhandler.
Vi er i Dansk Byggeri og 3F i gang
med at se mere på hvordan vi kan bruge exo-skeletterne i Bygge- og anlægsbranchen. Det betyder at vi kommer
til at medvirke i et forskningsprojekt,
og det er tanken at det kan blive fremvist af Byggeriets Arbejdsmiljøbus, så
virksomhederne kan få lov at prøve
dem, og måske selv vælger at investere
i dem. Så glæd dig – udviklingen går
hurtigt på området, så måske du også
får mulighed for at prøve et exo-skelet.
Det er vigtigt at understrege, at
exo-skeletter ikke kan erstatte tekniske hjælpemidler, men medvirke til at
forebygge nedslidning.
Hvis du vil se mere om
arbejde med exoskelet,
kan du skanne koden her
og se PAEXO systemet i
funktion.

Udvikling af teknisk hjælpemiddel
til tagdækkerne
Der er et samarbejde i
gang, mellem Tagdækkernes landsklub og Tagdækningssektionen under Dansk
Byggeri, om at udvikle en
indsats, der kan monteres på
Smart-moveren (den elektriske stenvogn) så tagdækkerne kan transportere f.eks.
tagpapruller, gasflasker eller
isolering med det tekniske
hjælpemiddel.
Prototypen blev fremvist
af firmaet Baron, på tagdækkernes temadag.
Tilbehøret til Smartmoveren er udformet således, at den kan monteres på
den allerede udviklede stenvogn, som bruges af mange murersjak rundt om på
pladserne i dag.
Afprøvet og justeret
Den blev afprøvet af folk, der
arbejder på taget til daglig.

De kom med kommentarer og gode ideer til finjusteringer af den.
De tilstedeværende var
enige om, at når den er blevet tilrettet, er der mange
muligheder for at anvende
den og den kan helt sikkert
bidrage til at mindske nedslidningen i branchen.
Der er tagdækkervirksomheder der har nævnt, at de
er villige til at investere i det
tekniske hjælpemiddel, når
den er helt færdigudviklet.
Det forventes at udviklingsarbejdet er afsluttet inden efteråret.
Herefter er det forhåbningen at, den kommer ud
og køre på tagene i hele
Danmark, til gavn for tagdækkerne og for at mindske yderligere nedslidning i
branchen.

AF IB NIELSEN
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TEMA
Det hele handler om at
forhindre, at ulykken sker!

Her er nogle af begreberne:
•
•
•
•

Farlige handlinger
Farlige situationer
Tæt-på-hændelser
Nærved-ulykker

I kalder det måske noget andet i jeres
virksomhed, men:
Det hele handler om at
forhindre, at ulykken sker!

Der bruges lidt forskellige begreber, når der arbejdes med farlige
handlinger, farlige situationer og nærved-ulykker i byggebranchen.
Rigtig mange virksomheder bruger begrebet ’tæt-på-hændelser’ til at beskrive nøjagtigt de samme tre ting: Altså alt det, som
kan lede til ulykker.
I denne udgave af Under Hjelmenes TEMA ser vi nærmere på
det, som vi kan arbejde med, når vi vil forhindre ulykkerne på
vores byggepladser.
Registrering er et af de oftest anvendte værktøjer, men viden,
virksomhedens arbejdsmiljøkultur og den individuelle opmærksomhed spiller i høj grad også ind.
Læs derfor artiklerne i TEMA’et, og bliv klogere på, hvordan
vi for alvor får knækket ulykkeskurven med det forebyggende
arbejdsmiljøarbejde.
AF MORTEN BROE BICHEL

Farlig situation eller nærved-ulykke
SIDE B

Under Hjelmene nr. 1/2020

Hvad er forskellen - og hvad skal man gøre?
gange kan det være til en kollega, der
har glemt en sikkerhedsforanstaltning.
Man kan jo sige til ham, at man har
sat det rækværk op, som han glemte at
have taget af for at modtage nogle materialer. Men den farlige situation er
væk, og opmærksomheden er skærpet.
Men hvis et stillads fx mangler fastgørelser eller en udgravning er ved at
styrte sammen, så skal det anmeldes.
Beskeden skal gives til en person, der
kan gøre noget ved det. Det kan være
til ens egen arbejdsgiver eller til den
stedlige byggeledelse.

En farlig situation
En farlig situation er en situation, der
kan føre til en ulykke. Derfor skal man
gøre noget ved det, så det ikke bliver
til en ulykke. Risikoen skal fjernes ved,
at arbejdsområdet gøres sikkert. For
eksempel opsætte et rækværk, hvor
det mangler, sikre nogle ting, der er
ved at falde ned eller stoppe en farlig
handling. En farlig situation er ikke en
nærved-ulykke.
En nærved-ulykke
En nærved-ulykke er en hændelse der
er sket, men der er ikke sket personskade. Det kan være en person, der er
snublet på en ujævn adgangsvej, men
han er ikke kommet til skade. Eller et
stilladsdæk der er knækket, men det
var kun ting, der faldt ned. Der skete
altså noget – en hændelse – men det
var ikke en arbejdsulykke.
Selvom ting bliver ødelagt, er det
altså ikke en arbejdsulykke. En arbejdsulykke involverer en skadet person.
Når ting bliver ødelagt, kan der højst
blive tale om en forsikringsskade.

Skal farlige situationer anmeldes?
Det kan være en god ide at anmelde
farlige situationer eller handlinger, sådan at de ikke gentager sig. Hvordan
kommer an på situationen. Nogle

Hvad siger reglerne
Hvornår og hvorfor skal en nærved-ulykke registreres og
hvem skal gøre det?
Når der sker en arbejdsulykke, er det
vigtigt at man lærer af den, så det
ikke sker igen. Det er meget vigtigt
og noget, som alle kan forstå. En nærved-ulykke er en hændelse, der er sket
på byggepladsen, men hvor ingen personer er kommet til skade. Sådan en
hændelse skal man også lære af, fordi
det kun var tilfældigheder, der gjorde,
at ingen kom til skade.
Er der anmeldepligt?
Der er krav om, at arbejdsulykker med
personskade skal anmeldes. De regler skal ikke gennemgås her. Der er

derimod ikke krav om anmeldelse af
nærved-ulykker til nogen myndigheder, da der ikke er sket personskade.
Nærved-ulykker skal dog anmeldes til
arbejdsgiveren eller dennes repræsentant (se faktaboks).
Der er undersøgelsespligt
Ligesom virksomhederne skal undersøge årsagerne til arbejdsulykker, skal
man også undersøge et tilløb til ulykker – altså nærved-ulykker. Selvfølgelig fordi man skal finde frem til årsagen til hændelsen, så man kan sikre,
at der ikke ved en lignende situation
kommer personer til skade.
Der er forskellige steder dette skal
foregå:
• Hvis det er på en større byggeplads,
skal nærved-ulykker drøftes på et
sikkerhedsmøde
• Hvis det er i en virksomhed med
mere end 10 ansatte, skal de drøftes
i firmaets arbejdsmiljøorganisation
(AMO)
• Hvis det er i en mindre virksomhed, bør arbejdsgiveren drøfte nærved-ulykker med medarbejderne.

Nærved-ulykker skal undersøges
Nærved-ulykker skal undersøges, så
man kan lære af dem (se ”Hvad siger
reglerne” nedenfor). Men hvis man er
lige ved at slå sig over fingrene med en
hammer, eller en ellers velegnet kniv
smutter, uden at der sker skade, så skal
der ikke nødvendigvis gøres mere ved
det. Hvis derimod en udgravning styrter sammen, eller en lift vælter, så skal
det undersøges, selvom ingen kom til
skade. For der var jo en årsag til, at ud-

gravningen styrtede sammen eller liften væltede. De årsager skal findes, så
der ikke sker personskade næste gang.
Anmeldelsen skal ske til den, der
har ansvaret for hændelsen og til den,
der kan gøre noget ved det.
Hvad gør man?
Nogle firmaer og byggepladser har
app’s, hvor man tager fotos med telefonen og sender til den ansvarlige.
Andre steder skal man ringe, og endelig kan der være nogen der beder om
et stykke papir, men det ses sjældent.
Det vigtige er at fastholde hændelsen,
sådan at en ny hændelse undgås, fordi
det lige så godt kunne have ført til en
personskade.
Nærved-ulykker skal behandles på
byggepladsens sikkerhedsmøde og i
firmaets egen arbejdsmiljøorganisation. Sørg for at din arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsleder tager sagen
op. Det handler om sikkerhed, at undgå at nogen kommer til skade på byggepladsen.
AF FLEMMING HANSEN

FAKTABOKS:
Store byggepladser:
”Ordinære sikkerhedsmøder skal afholdes mindst en gang hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes, hvis der indtræffer alvorligere ulykker, forgiftninger eller
andre sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er behov herfor.”
(Bekendtgørelse om bygherrens pligter § 16 stk.3)
Firmaer med arbejdsmiljøudvalg, skal:
”Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb
hertil undersøges, og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer
gentagelse.
(Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed §17 stk.2. pkt.7)
Arbejdsmiljøgruppen (Arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder) skal:
”Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb
hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant.”
(Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed §18 stk.2. pkt.5)
Se i øvrigt Arbejdstilsynets vejledninger
Forebyggelse af arbejdsulykker i store og mellemstore virksomheder (F.0.5-1)
Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder (F.0.4-1)

Nærved-ulykken skal dog anmeldes
til arbejdsgiveren eller til dennes repræsentant (se faktaboks).
Er der en bagatelgrænse?
Der er ikke fastsat en egentlig grænse for, hvornår en nærved-ulykke skal
undersøges. Men som Arbejdstilsynet
skriver i Vejledning F.0.5-1: ”Der ligger

imidlertid en meget stor læring i både
ulykker og nærved-ulykker, som i høj
grad kan hjælpe til at øge sikkerheden i
virksomheden. Derfor må man gøre det
klart for både ledelse og medarbejdere,
hvor vigtigt det er for virksomhedens
sikkerhedsarbejde, at man får undersøgt
disse hændelser, og at man får kortlagt
de bagvedliggende årsager.”
AF FLEMMING HANSEN

Sæt boremaskinen på
søjlestanderen og bor!

Den typiske tæt-påhændelse, findes den
overhovedet

Under Hjelmene nr. 1/2020
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Da formålet med registrering af tæt-på-hændelser er forebyggelse og læring, så burde
den typiske tæt-på-hændelse slet ikke findes,
men det gør den!
Der er de spektakulære og alvorlige tæt-på-hændelser, som
vi aldrig glemmer, væltede
kraner, tabte betonelementer
og sammenstyrtede udgravninger, og så er der de almindelige tæt-på-hændelser, dem
vi ser hver eneste dag, som
næsten er et vilkår, og derfor
ikke anses af ret mange for at
være en tæt-på-hændelse.
I bygge- og anlægsbranchen har vi i mere end 10
år arbejdet med at registrere
tæt-på-hændelser og burde
da snart have lært noget om,
hvordan det ikke skal være.
Alligevel ser vi de samme situationer igen og igen. Nogle
gange bliver de så registreret
som en tæt-på-hændelse, og
hændelsen bliver bredt ud i
hele virksomheden inklusiv
læringen om, hvordan vi undgår det hele gentager sig.
To uger efter er den der så
igen, måske på den samme
plads, måske på en anden
byggeplads:
• Manglende opsætning af
rækværk efter demontering
• Risikoadfærd ved arbejde
fra stige
• Kabler i gangvejene
• Ubeskyttede/ødelagte kabler på jernpladeveje og andre køreveje
• Bukkestilladser, der er
samlet efter forhåndenværende-søms-princip
Hvorfor er den der så, denne
typiske tæt-på-hændelse? Jo
det handler selvfølgelig meget om, at en byggeplads hele
tiden forandrer sig, men det
handler også om, at det ikke
betragtes som farligt, at stå
på en stige på et løseligt bygget stillads, gå hen over løse
kabler på en trappe, og slidte
argumenter som:

• Det er jo gået godt for mig
før
• Jeg har givet besked til ledelsen
• Jeg har ikke det rigtige grej
lige her
• Tidsplanen er meget stram,
så det er der ikke tid til
• Jeg skal jo bare lige
• Jeg passer på mig selv
• Det er ikke mit…
• Mester sagde, at jeg skulle
Kan vi komme videre?
Ja det kan vi godt, men der
kan være mange årsager:
Manglende viden, forkerte
kompetencer, presset økonomi, manglende vilje - og så
selvfølgelig den eksisterende
kultur. Hvis fx kulturen også
kan ændres fra - ’det er ikke
mit ansvar/det er ikke mig,
der har fjernet det rækværk’ til en kultur, hvor den, der ser,
at der mangler et rækværk,
bukker sig ned og sætter det
op, så ingen kommer galt afsted, heller ikke en selv.
Nu er det jo så ikke ønskescenariet, at nogen bliver
dem, der altid går og fejer
op efter andre, så sørg for at
faren forsvinder, ved f.eks. at
sætte et manglende rækværk
op og så skriv en dagseddel på
det udførte arbejde, og aflever
den til byggeledelsen – det er
en meget bedre strategi, end
bare at gå forbi.
Ser du, som byggeleder, at
der mangler et rækværk eller
en person står og flagrer på
toppen af en stige, så skal du
også gribe ind for at forhindre, at tæt-på-hændelsen bliver til en ulykke.

Manglende opsætning af rækværk efter demontering

Skakt
3 etager
ned

Risikoadfærd ved arbejde fra stige

Kabler i gangveje

FÅ
LÆST
OP

Ubeskyttede/ødelagte kabler på jernpladeveje og andre køreveje

Med andre ord:

’Ser du det
– så fix det’
AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Bukkestilladser, der er samlet efter forhåndenværende-søms-princip

Sæt boremaskinen på
søjlestanderen og bor!

Hvorfor skal vi anmelde tæt-på-hændelser

SIDE D

Anmeldelse
og
handling
på Når man på en byggeplads eller i et
tæt-på-hændelser er en naturlig del af byggefirma retter blikket mod den
at forebygge og undgå ulykker, og det nederste og største del af figuren
siger loven, at man skal. Og så er der (Tæt-på-hændelser) og registrerer,
jo meget sund fornuft i det.
kortlægger og analyserer de situatioNår vi taler om ulykker, er det langt ner, hvor noget kunne gå galt og forårbedre at tage højde for det, der kan sage en ulykke, så er teorien, at jo flere
ske, i stedet for at rette op på det,
tæt-på-hændelser du fjerner, jo
som er sket!
færre mindre alvorlige-, alHele ideen med at revorlige- og dødsulykker
Dødsulykker
gistrere og anmelde
vil der ske. (illutæt-på-hændelser
streret med den
Alvorlige ulykker
kan illustreres i
rødstiplede
denne figur:
linje)
Mindre alvorlige ulykker

Tætpå-hændelser

Et eksempel er vist her:
Det er næppe sandsynligt at
denne situation fører til en
dødsulykke, men den kan
sagtens føre til en alvorlig
ulykke med fx kompliceret
benbrud og langt sygefravær.
Og derfor blev den registreret og rapporteret, fordi der
skal rettes op på adgangsvejen, så den kan blive sikker
og lovlig.
For hver gang denne eller
lignende situationer anmeldes, og der tages handling på det, så forebygger man,
og man mindsker risikoen for ulykker.
Denne situation blev rettet op med det samme, og der blev etableret en
sikker adgangsvej ind i bygningen.

- Og hvad skal jeg så gøre ved det:
Du skal afværge hændelsen!

Opfølgning på rapporteringer:

Du ser dem hver dag, tæt-på-hændelserne, og det er
faktisk vigtigt, at du - ud over at indberette - ikke
bare går forbi, men rent faktisk afværger hændelsen

Får man et mere sikkert
arbejdsmiljø ved at registrere tæt-på-hændelser?
Nej, ikke i sig selv. Der
følger, som i andre af
livets forhold, ofte noget
arbejde med:
Der er tre forhold, som
er vigtige for at registrering af tæt-på-hændelser
bliver en succes:

kollegaer om tæt-på-hændelser via en række digitale løsninger, der sikrer at
hændelsen kommer ud til
alle i virksomheden – og
det er også nemt at sende
et billede, der jo som bekendt siger mere end 1000
ord.
Det som stadig ikke er
så nemt, det er at afværge
tæt-på-hændelsen. Når du
på din byggeplads ser, at
der mangler et rækværk
foran et dørhul i 2. sals
højde, så skal du afspærre
området eller bygge det
manglende rækværk. Derved sikrer du, at ingen falder ned, mens du er på vej/
ringer til byggeledelsen for
at fortælle, at der mangler
”Gå ikke forbi”-kampagneblok fra NCC.
et rækværk.
Det er så ærgerligt, når
For år tilbage havde NCC en kam- der, to uger efter, du har indrapporpagne om tæt-på-hændelser, den teret en tæt-på-hændelse til firmaet,
blev kaldt ’Gå ikke forbi’, og selv- igen mangler et rækværk i et dørhul,
om kampagnen har mindst 15 år på på din eller en anden byggeplads.
bagen, er budskabet stadig aktuelt,
Hvis du fortæller - med billeder
med en lille krølle på:
og ord - at du afspærrede området
eller byggede et sikkert rækværk, så
- Gå ikke forbi – afværg!
er der håb om at den gode vane breTiden er løbet fra indrapportering der sig og ingen går forbi, så nogen
ved hjælp af papirblokke, der skal en dag styrter ned fra 2. sal på grund
udfyldes i hånden og afleveres face af et manglende rækværk.
to face. I dag kan vi fortælle vores
AF PIA ENEMÆRKE BECKER

AF PETER KIRKEGAARD

Under Hjelmene nr. 1/2020

Man skal kunne se handling

• Det skal være let at rapportere
• Hurtig handling
• Registreringen og løsningen skal formidles ud til
resten af byggepladsen
eller -firmaet
AF PETER KIRKEGAARD

Bagatel-grænse for tæt-på hændelser
Hvor små ting er det nødvendigt at
anmelde som tæt-på hændelser eller
forhold?
Kan det ikke blive for småt og
pjattet?
Det korte svar er: NEJ!
Fordi det er aldrig til at forudse, hvad
der kan ske.
Derfor er alle tæt-på registreringer
relevante, og guld værd for din egen
og dine kollegers sikkerhed.
Hvor mange tæt-på kan du fx se på
dette foto?
AF CARSTEN BISGAARD

Tip 13 rigtige
Under Hjelmene nr. 1/2020

SIDE 11

Kapsave til
stenskæring
Efterhånden er der kommet meget håndværktøj, som er konstrueret og opbygget med gode
muligheder for udsugning, sådan at sundhedsskadeligt støv kan fjernes eller reduceres så tæt
på kilden som muligt.
En af de nyeste produkter er en kapsav fra
Husquarna, som samtidig er batteridrevet.

TEMA

Liftroller
Nu er det slut med at bære eller ”stikke” gipsplader og andre materialer ind ad vinduerne.
Liftroller er en platform, som kan monteres i
vindues- eller døråbninger, og kan anvendes til
at rulle paller med byggematerialer ind i bygningen. Den kan tage en belastning på 1200 kg
og er justerbar, så den kan tilpasses forskellige
bygninger. Standardmodellen kan bruges i åbninger med bredde fra 1200 mm til 1700 mm.
Der er også en smallere variant, som kan justeres fra 800 mm til 1200 mm.
Leverandøren er norsk, men kan levere i hele
Danmark, og der medfølger en brugsanvisning
på dansk, og kan leveres på 3-5 dage i DK. Find
Liftroller på www.bygergo.dk

TIP 13 RIGTIGE (sæt et kryds i hver linje)
Læs situationen herunder og vurder, om det var en farlig
situation eller en nærved-ulykke.

1

En kran løfter et betonelement, men elementet
falder af og rammer lige ved siden af to mand

2

På et nybyggeri er rækværkerne ved de tomme
elevatorskakte ikke i orden

3

Ved gennembrydning til et nyt dørhul i en væg
er afstivningen for svag og kollapser. De ansatte
undgår med nød og næppe at blive ramt

4

Et stillads river sig løs under en storm. Det sker
heldigvis om natten, så ingen arbejder på det

5

Der skal skiftes en knækket tagplade på en
sportshal. Der er ingen APV for arbejdet

6

En lastbil skal levere materialer på en plads og er
lige ved at ramme en ansat på gangvejen fordi
der er for lidt vendeplads

7

Nogle tunge køkkenelementer skal op på 4.sal
men der er ingen tekniske hjælpemidler

8

Der skal brændes tagpap på en høj bygning, men
der er kun én adgangsvej

9

En ansat går op ad en stige. På vej op knækker et
af trinene og han er lige ved at falde ned

10

En ansat snubler ned af en trappe, fordi han
bærer noget affald med ned og ikke kan se så
godt. Han taber affaldet. men kommer dog ikke
til skade

11

Flere strømkabler ligger hen over en skarp kant i
en døråbning, hvor folk går ind og ud

12

Et stillads er for lavt til at den ansatte kan udføre
det sidste arbejde fra det. Han snupper en stige
for at nå det sidste

13

En vinkelsliber smutter og klingen stopper først,
da den er filtret ind i et bukseben, der ødelægges

Er det en:

Farlig
situation

Drøft sine svar med dine kolleger - og tag evt. en snak om, hvad I gør
i
firmaet.

Nærvedulykke

Elektrisk stenklipper
Så er der godt nyt til murerne. En elektrisk
stenklipper, der klipper stenene bare ved et tryk
på en knap. Dermed kan meget slid på skuldre
og arme undgås.
Det er firmaet, der udviklede den elektriske
stenvogn, der nu har udviklet den elektriske
stenklipper. En enkelt opladning skulle kunne
give ca. 500 klip.
Den fungerer rigtig fint og leveres med et
kørestativ og med et stativ, man kan sætte på
en trillebør. Man kan finde flere oplysninger på
”smart-cutter.dk”.
Bam-Bus har fem stenklippere til udlån.
Udlånet bruges til at finde eventuelle fejl og få
dem rettet, inden klipperen forhåbentlig sættes
i serieproduktion efter sommerferien. Kontakt
dem evt. på 7217 0013.
AF FLEMMING HANSEN

Man føler sig
velkommen
Under Hjelmene nr. 1/2020
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VOXPOP – GOD MODTAGEKULTUR
AMR Henrik Petersen,
Kabel Drift afd. Petri &
Haugsted AS

Spørgsmål:
Hvad tror du, at god modtagekultur betyder
for vores nye medarbejdere?
Svar:
De får et godt indtryk af firmaet, og føler de
får en varm velkomst.
De får klare retningslinjer og regler fortalt,
og hvis de ikke har lyst til at overholde dem,
er det ikke her, de skal være.

FÅ
LÆST
OP

Modtagelse som nyansat
I Petri & Haugsted AS er der fokus på god modtagekultur. Det gør stor forskel for nye medarbejdere
Hvordan modtages nye
medarbejdere...?
Når man starter som ny på arbejdsmarkedet eller skifter job, er det vigtigt, man bliver godt modtaget. Men
hvordan sikrer man det?
Hos Petri & Haugsted udfyldes
ansættelsespapirerne sammen med
arbejdslederen eller formanden, og
der informeres om organisationen,
AMU-udvalg, Kabel-klub, behandlings- og pensionsordninger, ryge- og

alkoholpolitik,
ulykkesforsikringer,
tøjordning osv.
Her fortælles også om forventninger til den ansatte, hvad arbejdsopgaverne går ud på, mødetider, hvad man
gør ved sygdom og fridage, og hvilke
sociale arrangementer, der afholdes.
På tablet introduceres til Graveportalen med arbejdsopgaver, ledningsoplysninger, hvor timer skal skrives,
arbejdsmiljø findes, og hvor informationer fra firmaet står og formidles.

Linda Hansen underviser et hold nyansatte på Petri & Haugsteds kursus

Der instrueres i arbejdsprocesser,
kemi, maskiner, arbejdsmiljø, kursusbeviser afleveres, og der sker eventuelt
tilmelding til kurser.
Arbejdsmiljøkursus er en del af
pakken
Man deltager på et Arbejdsmiljøkursus for nyansatte, hvor der informeres om, hvordan alle arbejder med
arbejdsmiljø og sikkerhed hos Petri &
Haugsted, hvilke krav der stilles, hvordan arbejdet skal planlægges, så det
kan udføres sikkert, og så man undgår
arbejdsskader. At alle har et ansvar for
sig selv, og også med at hjælpe andre
til at huske på det.
Samtidig fortælles, at der skal tales
ordentligt til hinanden, holdes en god
tone, at man respekterer hinanden, at
der er plads til forskelligheder, og at
der ikke findes nogen dumme spørgsmål.
Direktøren fortæller om firmaets
virksomhedsprofil, de faglige kompetencer, der er. Mission, vision, værdier
og leveregler, og historien bag firmaet,
man er blevet ansat i.
Hvordan med alt det praktiske?
Når medarbejderen starter, skal følgende gerne være klar: Bil, telefon, tablet,
arbejdstøj, startpakke med værktøj,

AF LINDA HANSEN

personlige værnemidler, 1.hjælpskasse
osv.
Man bliver præsenteret for sine kollegaer, og får sidemandsoplæring, da
det ikke forventes, man kan det hele
fra dag et, selvom man kommer med
erfaringer fra lignende job, da processerne måske kan være forskellige fra
sted til sted. Når man føler sig velkommen, er taget godt imod, og er instrueret, er man klar til at arbejde.
Kan det betale sig, og virker det?
Selvom det er en travl hverdag, skal
tiden til modtagelsen/introduktionen
afsættes, og det kan godt betale sig.
Det er med til at fastholde medarbejderen, som har lyst til at gå på arbejde.
Det giver god trivsel, mindre sygdom,
der mødes til tiden, når arbejdspladsen
føles tryg.
Man laver måske færre fejl, føler sig
som en del af fællesskabet, og bliver på
arbejdspladsen i mange år.
Det er vigtigt at vide, at uanset
hvem man er, hvad man tidligere har
lavet, hvilken baggrund man kommer
fra, bliver man ens modtaget.
Der bliver taget imod nye medarbejdere som man gerne selv ville modtages.
Man er en vigtig brik i puslespillet,
så det hele går op.

Planlæg arbejdet, så I
undgår tunge løft
Under Hjelmene nr. 1/2020
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To nye film:

Sådan undgår du tunge løft, når
du skal håndtere døre og vinduer
Undgå tunge løft ved isætning af døre og vinduer –
brug tekniske hjælpemidler i stedet.
Planlæg arbejdet, så I undgår tunge løft og unødig transport af vinduer og døre. Sørg for at gennemtænke, hvordan I får materialerne helt hen til
arbejdsstedet. Træsektionen i Dansk Byggeri og 3F i
regi af BFA Bygge og Anlæg har fået produceret to
film om isætning af døre og vinduer. Du kan finde
filmene på www.bfa-ba.dk
Se filmen om isætning af døre og vinduer, og hvad
du kan gøre til gavn for virksomheden og den ansatte. Filmene kan også anvendes til instruktion af
virksomhedens ansatte.

Undgå tunge løft og dårlige
arbejdsstillinger
• Planlæg opgaven
• Brug tekniske hjælpemidler

AF BRITTA MØRK JOHANSEN

Film viser, hvordan du isætter døre og vinduer med
tekniske hjælpemidler
• Film om isætning af døre (lavt byggeri)
• Film og isætning af vinduer (etagebyggeri)

Sådan kan du bruge filmene
• Til instruktion af virksomhedens ansatte
• Til dialog om, hvordan man forebygger tunge
løft i virksomheden fx på møde i arbejdsmiljøorganisationen eller på den årlige arbejdsmiljødrøftelse
• I mulige kampagner om tunge løft på virksomheden eller byggepladsen

Nye vejledninger og materialer fra Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg
Vejledning om coronavirus
Med udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer har BFA Bygge og
Anlæg udarbejdet en ny vejledning
om, hvordan man undgår smitte fra
corona-virus. Vejledningen opdateres
løbende.
Du kan læse mere om både vejledningen og om corona på side 2 i
avisen.

Gravid med job
De fleste gravide kan passe deres arbejde
under det meste af graviditeten. Især når
den gravide og arbejdsgiveren går sammen om at tilpasse arbejdet og opgaverne.
Hjemmesiden gravidmedjob.dk giver
viden, inspiration og værktøjer til at sikre gravide et godt arbejdsmiljø og forebygge sygefravær. Den henvender sig både
til de gravide selv, til arbejdsgivere og til arbejdsmiljøorganisationer.
Siden er udarbejdet af de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø
(BFA), som tilsammen dækker hele det danske arbejdsmarked.

Branchevejledning om anhugning
af containere, pavilloner og
mandskabsskure.
Vejledningens afsnit om eksempler
på metoder til anhugning og afhugning af containere, pavilloner og
mandskabsskure er tilføjet et eksempel på, hvordan man kan anhugge
eller afhugge fra stige og samtidig betjene anhugningskrogen med begge
hænder.

Asbest-huset er renoveret
Asbest-huset.dk er nu renoveret,
så hjemmesiden indeholder flere
billeder, eksempler og mere læsevenlig tekst. Du kan læse meget
mere om det nye Asbesthus andetsteds i denne avis, hvor du også
kan se eksempler på, hvordan du
kan bruge hjemmesiden.

Idéer bliver til godkendte
tekniske hjælpemidler
Under Hjelmene nr. 1/2020
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Hold jer ikke tilbage:

Når gode ideer i firmaet forvandles til
tekniske hjælpemidler
– Et konkret eksempel fra CG Jensen A/S
Der hvor erfaringen og de gode ideer ligger begravet,
er ude hos jer håndværkere. Sammen kan vi, formænd,
byggeledelsen, virksomheden, blive bedre til at gøre
dem brugbare så flere kan få gavn af ideerne.
På byggepladserne ser vi mange forskellige løsninger på tekniske hjælpemidler som er hjemmelavede. Vi er
så løsningsorienterede, at vi ikke selv
tænker over det, men bare gør det.
Det er og kan være godt, men med
alle de gode ideer, følger der også en
vurdering af, hvorvidt de gode ideer
også lever op til sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen. Det kræver
naturligvis, at ideerne bliver fulgt op,
så de lever op til de nødvendige lovkrav.
Et eksempel fra CG Jensen A/S
Faktisk blev vi opmærksomme på et
mindre problem. I vores terminologi
var det et mindre problem, for sådan
havde vi altid gjort det. Men på en
audit blev vi mødt med den problemstilling, at vi ikke sikrede vores mobildiesel tankstation korrekt iht. sikring
mod en evt. miljøhændelse, der kunne opstå. Så vi måtte i gang med at
finde en løsning.

Hurtigt og nemt
Vores medarbejdere, som til daglig arbejder med maskiner og dieseltanke,
gik hurtigt i tænkeboks, og inden ret
længe kom de med en ide til, hvordan
løsningen evt. kunne se ud:

at sikre at den/det overholder de
bestemmelser, der er på området.
Blandt andet skal mærkningen være
i overensstemmelse med gældende
regler.
Vi kontaktede Teknologisk Institut, som hjalp os videre med processen, og vi modtog nogle retningslinjer for, hvordan vi skulle få løsningen
godkendt som et teknisk hjælpemiddel. Blandt andet skulle vi udarbejde
den nødvendige dokumentation, vi
skulle lave en risikovurdering og alt
vores materiale skulle efterfølgende
sendes ind til endelig godkendelse /
CE-mærkning.

Tag chancen og få dine ideer ud i
livet
SÅ: Hold jer ikke tilbage, når I får
gode ideer. Få dem videre til ledelsen, arbejdsmiljøorganisationen eller
andre i virksomheden. Så er der en
chance for, at de kan blive til godkendte tekniske hjælpemidler, som
mange kan få glæde af.
AF METTE BACH CHRISTENSEN

• Problem: Dieseltønde stod uden
nogen form for sikring mod væltning og sikring mod spild af diesel
• Løsning: Jernbeholder med fastgjort måler og tank-løsning
Ved den slags ideer/løsninger skal
man ofte have en godkendelse for

Godkendelsen fik vi, og nu bruger
vi det i CGJ, og det har været super-

Og endnu en opfindelse - set på Facebook

Når håndværkerne selv går forrest i
kampen for arbejdsmiljøet
Bygningsstruktør Tommy Dahlgaard
fra Auning, har udviklet og indsendt
patentansøgning på et klippebord. til
jernstænger. Et klippebord som er egnet til forarbejdning af armeringsstål
på byggepladsen.
Klippebordet, som Tommy har udviklet gør, at det let kan forskydes, så
det hurtigt tilpasses til der, hvor jernet
ligger. Dette betyder, at de tunge løft

brugbart. Det er ikke sidste gang, vi
har gjort brug af gode ideer.

og vrid i kroppen som håndværkerne
tidligere har fået, ved at vride jernet
ind i klipperen, nu helt kan undgås.
Udover at denne løsning er supergod for arbejdsmiljøet, så gør de
hurtige omskift og den hurtigere
klippehastighed, at løsningen sparer
megen tid og penge i forbindelse
med bearbejdningen af stålet på
byggepladsen.

Hvis du vil se Tommys klippebord
i funktion, kan du se en film ved at
skanne QR-koden.
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Der er taget
godt imod det
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Arbejdsdagen starter
med opvarmning

AF MORTEN BROE BICHEL
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CG Jensen A/S er nomineret til Arbejdsmiljøprisen for morgengymnastik
Det er ikke kun atleter, som har brug
for opvarmning for at gøre kroppen
klar til de forestående opgaver. I CG
Jensen A/S er morgengymnastik derfor indlagt i arbejdstiden på både
byggepladsen og kontoret – med stor
succes. Af samme årsag er entreprenørvirksomheden også nomineret til
Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien
Muskel- og skeletbesvær.
Forebyggelse i front
Morgengymnastikken er et eksempel
på, hvordan et stykke forebyggende
arbejdsmiljøarbejde kan udvikle sig i
virksomheden, når det har ledelsens
og medarbejdernes opbakning. Og så
giver vi også initiativet lidt opmærksomhed fordi et af medlemmerne af
Under Hjelmenes redaktion, Mette Bach Christensen, er arbejdsmiljø-frontkæmper i netop CG Jensen,
hvor hun er arbejdsmiljø- og kvalitetsleder.
Initiativet ’CG Jensen A/S i bevægelse’ startede allerede for fem år siden, og deltagelse har hele tiden været
ad frivillighedens vej. Men opbakningen er kolossal, og det breder sig som

ringe i vandet fortæller Arbejdsmiljøchef Susanne Bruun:
- Det var en af vores driftige arbejdsmiljørepræsentanter, som tog
initiativ til fx morgengymnastikken
efter direktørens vision om opvarmning før arbejdet. Og jeg er rigtig glad
for, at Pension Danmark har støttet op
med elastikker.
Det giver også godt humør
I det hele taget har udstyr og grej som
elastikker og andre små træningsgenstande nu fundet vej til både kontorer
og byggepladsen, og det er også med
til at hjælpe på motivationen, når der
skal laves øvelser i den tidlige morgenstund. Men lige så vigtigt som den
forebyggende fysiske effekt er også
de gode grin og det høje humør, det
skaber at lave en fælles aktivitet fra
arbejdsdagens start, siger Mette Bach
Christensen:
- Vi mærker hver især, at det er
godt for kroppen, og så er det bare
hyggeligt /sjovt at stå sammen med
sine kollegaer og lave øvelserne. Man
går altid fra opvarmningen med et
smil på læben.

Einar Kornerup også nomineret
I kategorien Unge og nyansattes arbejdsmiljø er virksomheden Einar
Kornerup A/S nomineret for at have
gjort en helt særlig indsats overfor –
især lærlinge. Indsatsen har blandt
andet medført, at virksomheden kun
har registreret en enkelt ulykke i siden
2014, som har involveret unge medarbejdere. Einar Kornerup A/S har i alt
ca. 250 medarbejdere.

I næste nummer af Under Hjelmene vender vi tilbage med resultatet og
kåringerne af vinderne i årets Arbejdsmiljøpris.

Skan QR-koden –
og se filmen om
opvarmning og
morgengymnastik
i CG Jensen A/S

VOXPOP
Jesper Poulsen,
Formand

Altså fra starten af, der tænkte
jeg: Det her er der mange,
der ikke gider. Men faktisk er
der blevet taget utroligt godt
imod det. Man får startet
dagen på den gode måde, og
man slipper for at være helt
kold i ’skroget’. Og jeg tror
også, at man tænker mere
over, hvad man gør i løbet
af dagen, fordi man ligesom
får sat fokus på sin krop fra
starten af.

Kasper Olsen,
Arbejdsmiljørepræsentant

Jeg synes helt klart, at det giver
noget socialt. Men selvfølgelig
handler det først og fremmest om,
at vi får styrket arbejdsmiljøet og
forebygget nogle skader. Og så er
det jo også et udtryk for, at tingene
forandrer sig: For 15 år siden, var
det helt normalt, at man måtte
ryge inde i skuret, og i dag er der
ingen, som griner af, at man har
røgfri skurvogne. Så om 15 år er det
sikkert helt normalt, at man starter
arbejdsdagen med opvarmning.
Einar Kornerup A/S og CG Jensen A/S fejrer nomineringen til Arbejdsmiljøprisen
2020 med en omgang kage.

Man kan let blive
blind overfor egne uvaner
Under Hjelmene nr. 1/2020
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Beredskabsplan
5 GODE RÅD TIL ARBEJDET MED JERES
BEREDSKABSPLAN
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AF ANNE M. ANTTILA

Det absolut vigtigste i håndteringen af en alvorlig arbejdsulykke eller krisesituation, er at man fremstår
tydelig, handlekraftig og beslutningsdygtig. Det vil skabe ro og tryghed for alle involverede.
Den bedste måde at sikre dette, samt at I tager gode beslutninger, er ved at være forberedte. Det er netop det en god og gennemarbejdet beredskabsplan hjælper jer til at være.
Herunder finder I 5 gode og vigtige råd til når I kaster jer over arbejdet.
1 – Brug tid og energi på at involvere jer i arbejdet.
Man kan nemt hente eller købe standart beredskabsplaner. Men for at de skal kunne fungere hos, jer bør I
derfor også tilpasse dem til netop jer.
2 – Lav en øvelse.
Ved at starte med at opstille et realistisk scenarie, som I derefter slavisk gennemspiller trin for trin, bliver
det tydeligt for jer – hvad, og hvor meget, der skal tages stilling til – hvilke handlinger det kræver OG af
hvem – hvad der fungerer godt, og hvor der eventuelt er huller og mangler.
3 – Nedsæt en krisestab.
Ved at definere en krisestab, samt deres roller, opgaver og ansvar, vil I være i stand til at træffe gode beslutninger på gode baggrunde, uden for meget ”støj”.
4 – Implementering
Det måske vigtigste punkt kommer når I har været igennem de 3 første punkter, og er implementering
samt udrulning af jeres nye beredskabsplan i organisationen. Hvis ting ikke giver mening for den enkelte,
fungerer det ikke i praksis.
5 – Hold løbende øvelser
Det du træner, bliver du bedre til – Det gælder også brugen af jeres beredskabsplan. Efter at jeres beredskabsplan er på plads, og implementeret, bør I afholde øvelse/øvelser. Her kan I få testet om jeres plan
også fungerer i praksis. Revider og tilpas eventuelt, og hold så øvelse igen.

TEMA

Må man
rapportere
usikre forhold
for andre
faggrupper på
byggepladsen?
JA, selvfølgelig må man det! Faktisk er det ens pligt

Hvornår skal I ha' en
beredskabsplan?
Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner,
hvis der kan foreligge særlig risiko for udslip af
sundhedsfarlige stoffer, eller hvis der kan foreligge særlig fare for brand, eksplosion, ulykker
eller lignende.
Hvor der kan opstå særlige faresituationer,
skal arbejdsstedet være forsynet med alarmsystemer, der på hensigtsmæssig måde advarer
om faren. Brandmateriel og alarmsystemer
m.v. skal vedligeholdes og jævnligt kontrolleres. Hensigtsmæssige afprøvninger og øvelser
skal finde sted med regelmæssige mellemrum.
Som en del af Plan for sikkerhed og sundhed
skal det angives hvem, der forestår en eventuel
planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner.
Kilde: Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, Bygge og anlægsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om Bygherrens pligter

Det er en rigtig god idé at afprøve beredskabsplanen ved
en øvelse. Det gjorde Bonava Danmark den 12.juni
2019, og her lærte de blandt andet, at der går for lang
tid, før der kommer hjælp til den skadelidte.
Det er vigtigt at entreprenørerne også ved, hvordan de
skal give førstehjælp og tilkalde hjælp. Desuden lærte
Bonava, at det kan være svært for egen byggeledelse, at
tage den svære samtale med entreprenørerne efter en
ulykke, hvis ikke de er oplært heri. Derfor har virksomheden i 2020 valgt at sætte fokus på dette og både holde
beredskabskurser for egen byggeledelse samt inddragelse
af entreprenører.

Man er ikke en ”sladrehank” eller en stikker,
hvis man rapporterer forhold, der kan være til
fare for medarbejdernes sikkerhed, uanset om
de er ansat i samme firma som én selv eller ej.
Hvis andre på byggepladser påpeger fejl eller usikkerheder ved ens arbejde, så skal man
hverken blive fornærmet over det, eller ”tage
hævn” ved først givne lejlighed. Betragt det som
en gave.
Sikkerheden på en byggeplads er alles opgave
og er afhængig af, at alle bidrager.
Alle tæt-på rapporter er velkomne og skal
modtages positivt.
Spørg en ven!
Prøv at invitere en anden håndværker på sikkerhedsrundering i dit område på byggepladsen, og
bed om rapportering af alle de tæt-på forhold,
som vedkommende kan se.
Man kan let blive blind overfor sine egne
uvaner og usikkerheder.
AF CARSTEN BISGAARD

En virtuel
gennemgang af byggepladsen
Under Hjelmene nr. 1/2020
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Storstrømsbroen
Vejdirektoratet bygger en ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland
med Falster via Masnedø. Broen
bliver godt 4 kilometer lang, og er
Danmarks tredjestørste bro efter
Øresundsbroen og Storebæltsbroen.
Den kombinerede vej- og
jernbanebro får stor betydning for
fremtidens regionale trafik og for
den internationale togfart mellem
Danmark og Tyskland. Broen giver
samtidig mulighed for passage for
både cyklister og fodgængere.
• Længde: Ca. 4 km
• Gennemsejlingshøjde: 26 m
• Samlet højde: 100 m
• Bredde: Ca. 24 m
• Pris: Ca. 4,1 mia. kr.
• EU-støtte: 112 mio. kr.
Digitalisering af arbejdsmiljøarbejdet
har fået en ekstra spand kul på byggeriet af Storstrømsbroen. Her er det
ikke kun apps som Safety Observer,
der er sat i sving, når der arbejdes
med sikkerhed. Alle medarbejdere
starter med at få en virtuel gennem-

Forsøg på at
rette op på
arbejdsmiljøet
Initiativet med at bruge digitale
hjælpemidler i arbejdsmiljøarbejdet skal ses i sammenhæng med
de arbejdsmiljøproblemer, der har
været i forbindelse med byggeriet af Storstrømsbroen. En lang
række strakspåbud og forbud fra
Arbejdstilsynet har blandt andet
betydet, at forholdene omkring
byggeriet har været diskuteret i
Folketinget.

• • • • fra en anden vinkel

Virtuel arbejdsmiljøundervisning på
Storstrømsbroen

SIKKERHED
TEMA

gang af byggepladsen, så de nemmere
kan sætte sig ind i sikkerhed og arbejdsforhold på pladsen.
En særlig indsats gør sig gældende
overfor formændene, da de er med
til at bære arbejdsmiljø-kulturen på
byggepladsen: - Vi har udviklet et toolbox-undervisningssæt, som vi introducerer for formændene virtuelt, så
de er bedre i stand til at afholde toolbox-møderne på selve pladsen, siger
Peter Nordstrøm, der er Health- and
Safety-manager ved SBJV, Storstrøm
Bridge Joint Venture.
Dialog om emner
- Det fungerer på den måde, at formændene går en virtuel tur på byggepladsen, hvor de så finder et emne,
som de vil afholde et toolbox-møde
om. Når de har fundet et emne, gennemgår alle deltagere på kurset deres
forslag for at forklare, hvorfor de netop har valgt det emne, simpelthen for
at få en dialog mellem de forskellige
formænd om, hvilke emner der kunne
have betydning for arbejdsmiljøet på
byggepladsen. Efterfølgende skal formændene forberede et toolbox-møde
fra en arbejdssituation i deres eget arbejdsområde, hvor jeg så deltager, så

”Et kig ind på den virtuelle byggeplads”

jeg kan se, at tingene fungerer. Derefter afholder de så toolbox-møder med
deres sjak, når der sker ændringer eller ved nye arbejdsopgaver.
Diplom til fremtiden
Når formændene har afholdt et tool-

box-møde, får de et diplom, som viser,
at de har været igennem forløbet. Det
giver dem mulighed for at dokumentere overfor nye arbejdsgivere og på
nye projekter, at de har styr på, hvordan de skal afholde et toolbox-møde.
AF MORTEN BROE BICHEL
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BANG !!!
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Undervurder ikke naturens kræfter slå støttebenene helt ud
BANG!!! – Det lød som et enormt
tordenskrald, da en stor mobilkran
lagde sig ned i vinden. Heldigvis slap
den stærkt chokerede kranfører med
skrækken: Ingen kom til skade, det
kostede ’kun’ bøjet blik og buler.
Nogle steder i Danmark blæser
det mere end andre steder – Ved Vesterhavet, det ved vi alle, men også
andre steder nær kysten og mellem
høje bygninger er vinden kraftig og
utilregnelig. Københavns Nordhavn
er sådan et sted. Den vind, der kommer ind fra Øresund, bliver forstærket mellem de mange høje bygninger,
som tillige skaber kastevinde og vindtunneler.

Det gik galt
Selv uden byrde i krogen kan en
stor kran vælte i blæsevejr på sådan
et sted. Det skete i 2016 på HHM’s
byggeplads Frihavnstårnet. En stor
mobilkran skulle montere betonsøjler på bygningens nordvest facade
og havde kranarmen helt skudt ud,
støttebenene ind mod bygningen og
dermed i byrdens retning, var også
skudt ud.
Da kranens fly-jib var foldet ud i
vandret position, var blæsten på stedet så kraftig, at kranens bremse ikke
kunne holde retningen på kranarmen.
Vinden pressede kranarmen udover
parkeringsarealet og kranen væltede.

Efterspillet
Ingen kommer fysisk til skade, det hele
ender i en alvorlig TÆT-PÅ-HÆNDELSE, hvor læringen er, at vi mennesker ikke er herrer over naturens
kræfter. Vinden kan være stærkt uforudsigelig imellem høje bygninger,
særligt ved kysten - og støttebenene
skal foldes ud på begge sider af kranen, når den benyttes, uanset byrdens
retning.
Efter den voldsomme hændelse,
fik kranføreren krisehjælp, både på
pladsen og efterfølgende på Bispebjerg Hospital. Under Hjelmene har
talt med kranfirmaet om den nu 4
år gamle hændelse og de fortæller, at
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kranføreren, efter et længere forløb
med professionel hjælp og god støtte
fra kranfirmaet, er tilbage som kranfører samt, at han er glad og fungerer
godt i sin nye lidt mindre lastbilkran.
AF PIA ENEMÆRKE BECKER

TEMA

Surrealistisk billede af en
kran, fotograferet fra 12.
etage på Frihavnstårnet
i Nordhavnen, heldigvis
blev dette ikke til mere end
TÆT-PÅ

Kranhjælp til kranen…

Døde i
byggeriet
i Danmark

November 2019
En medarbejder mistede
livet, da en betonvæg
væltede ned over
medarbejderen.

Januar 2020
En medarbejder mistede
livet ved fald fra lift.

April 2020
En medarbejder mistede livet ved fald fra en
midlertidig adgangsvej på
konsol.

Konkurrence:
Find fejlene
SIDE 19

iPad,
n
e
d
n
i
V
lmenee
j
H
r
e
en Und g t-shirts
taske o

Under Hjelmene nr. 1/2020

Hvor mange fejl
kan du finde
på billedet?

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

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.

Vi har fået dette svar på sidste nummers konkurrence
fra Mikkel Keller fra Slagelse
Der var mange, som havde valgt at deltage i konkurrencen, og der
var også rigtig mange gode svar imellem. Derfor blev det atter til en
lodtrækning blandt de bedste, og det endte altså med, at det blev
Mikkel, der løb af med sejren.
Tillykke til Mikkel med iPad, jakke og Under Hjelmene-taske

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.

Et foto af en vinder
Mathias Christensen fra Hadsten har kvitteret
for sin gevinst (iPad, jakke og Under Hjelmenetaske) med dette foto.

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 2020.

Lad konkurrencen begynde!

Igen: Tak for deltagelsen, Mathias.
Og tillykke med præmien.

Under Hjelmene er også PodCast
Sæt boremaskinen på
søjlestanderen og bor!

Under Hjelmene nr. 1/2020
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Over de seneste to år er der produceret 12 Under
Hjelmene PodCasts med vidt forskellige arbejdsmiljøemner. Det fortsætter vi naturligvis med, og hver
anden måned – i alle lige måneder – udkommer der
en ny PodCast, som sætter spot på et vigtigt hjørne
af dit arbejdsmiljø. Hvis du vil abonnere på de nye
PodCasts, kan du gøre det på både Under Hjelme-

nes hjemmeside, eller du kan finde og abonnere lige
præcis der, hvor du henter alle dine øvrige PodCasts.
Er du ny til Under Hjelmene PodCast, så er der
mange evigt aktuelle arbejdsmiljøemner at dykke
ned i – og blive klogere på – hvis du går på jagt i
de 12 episoder, som allerede er udkommet. Derfor
bringer vi her på bagsiden af avisen en oversigt over

episoderne med en tilhørende
QR-kode, så det er nemt at lytte til lige præcis det, som interesserer og vedkommer dig.
AF MORTEN BROE BICHEL

PodCast 1 -

PodCast 5 -

PodCast 9 -

Arbejde ved vejen

Arbejdsmiljørepræsentanten

Kvinder og arbejdsmiljø

Du kender det kun
alt for godt. Du
synes, at du er i god
tid, og at alting
kører, og så pludselig: Trafikken er
nærmest helt
blokeret, og alting
går i stå – FORDI, DER ER VEJARBEJDE. Men
det at du nærmer dig som billist, er faktisk også
noget, der samtidig betyder øget risiko for både dig
– og for de mennesker, der arbejder ved vejen.

2019 var udråbt til
at være arbejdsmiljørepræsentantens
år. I denne udgave
af Under Hjelmene-PodCast fokuserer vi på arbejdsmiljørepræsentantens rolle. Vi tager naturligvis
udgangspunkt i byggeriet, men langt det meste af
det, du kan høre om, gælder faktisk for alle
arbejdspladser – uanset branche.

De fleste undersøgelser viser, at det
psykiske arbejdsmiljø har godt af,
at der er både
kvinder og mænd
på arbejdspladsen.
Men hvad med det fysiske arbejdsmiljø? Under
Hjelmene-PodCast har taget en rundtur på en
stribe byggepladser over hele landet – og talt
med kvinder i forskellige funktioner om det
fysiske arbejdsmiljø.

PodCast 2 -

PodCast 6 -

PodCast 10 -

Arkil og Arbejdsmiljøet

Tekniske hjælpemidler

Gravearbejde og BFA

I løbet af de seneste
fem år er antallet af
arbejdsulykker
blandt Arkils 1.200
danske ansatte
reduceret med hele
60 procent. En
vigtig udvikling i en virksomhed, der blandt andet
beskæftiger sig med store anlægsarbejder, havnebyggeri, fundering, forureningsoprensning og
asfaltering af kommunale og statslige veje.

I denne episode af
Under Hjelmene-PodCast ser vi
nærmere på
udviklingen af de
tekniske hjælpemidler, som kan
være med til at sikre et godt arbejdsmiljø i
byggeriet. For hvad er det, der skal til for at et
hjælpemiddel bliver taget godt imod af medarbejderne – og dermed ender med at være en succes.

Omdrejningspunktet i denne Under
Hjelmene PodCast
er Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og
Anlæg – og de
vejledninger, som man udgiver for at virksomhederne kan overholde gældende regler og fremme
medarbejdernes sikkerhed og det gode arbejdsmiljø.

PodCast 3 -

PodCast 7 -

PodCast 11 -

Adgangsveje og fællesarealer

Sol og varme

Ulykker og tæt-på-hændelser

Alle arbejdspladser
og faste arbejdssteder skal være
udstyret med
adgangsveje, hvor
man kan komme
frem uden risiko,
og hvor der er fri passage til fx toilet og flugtveje.
I byggebranchen skal man være særlig agtpågivende, da tung kørende trafik i form af leverancer
og transport af materialer udgør en særlig risiko.

Med sol og varme
der opstår også en
række udfordringer
for arbejdsmiljøet
– næsten uanset
hvilken branche,
du arbejder i. I
denne udgave af Under Hjelmene-PodCast ser vi
nærmere på udendørs arbejde, når det er sol og
sommer – og vi kommer med en lang række gode
råd til dig, der arbejder i det fri.

I denne episode af
Under Hjelmene-PodCast ser vi
nærmere på
ulykkesforebyggelse og effekten af
hændelses-registrering. Ikke så meget i forhold til de ulykker, som
faktisk ER sket, men derimod de ulykker, som
KUNNE være sket. For der bruges nemlig også
meget tid på at finde og registrere de farer, som
lurer på arbejdspladsen.

PodCast 4 -

PodCast 8 -

PodCast 12 -

Vinterforanstaltninger

Lærlinge og arbejdsmiljøuddannelse

Apps og Arbejdsmiljø

Vinterforanstaltninger handler i
høj grad om at
imødegå udfordringerne med
temperatur, kulde,
mørke og fugt. Der
skal altså være ordentlig belysning, adgangsvejene
og fællesarealerne skal være solide, drænede,
ryddede for sne – og grusede. Arbejdssteder skal
være inddækkede, og der kan også være krav om
opvarmning.

Denne gang
handler Under
Hjelmene-PodCast
om lærlinge og den
vigtige viden om
arbejdsmiljø.
Derfor har vi
besøgt en stor gruppe af unge tømrer-lærlinge,
som er i gang med den sidste del af deres arbejdsmiljø-undervisning på Roskilde Tekniske Skole.

Der er masser af
muligheder for at
understøtte og
forbedre arbejdsmiljøarbejdet
digitalt. I denne
udgave af Under
Hjelmene-PodCast ser vi nærmere på en række
forskellige arbejdsmiljø-apps, og vi taler med
virksomheder, som har erfaringer med at bruge
mobiltelefonen i arbejdsmiljøarbejdet.

