
Lærlinge i høj risiko
Der findes masser af gode råd til, hvor
dan man kan gøre lærlingens arbejds
dag mere sikker – og det er der god 
brug for. 

I denne avis handler temaet om lær
linge og unge. Der er nemlig en forhø

jet risiko for at komme til skade, for 
at blive udsat for dårligt arbejdsmiljø 
og også for at komme til at overtræde 
helt elementære sikkerhedsregler, hvis 
man er ung eller lærling. Årsagerne til, 
at de unge befinder sig i en mere usik

ker situation i forhold til arbejdsmil
jøet, er mange. 

Blandt de mest oplagte årsager er: 
Manglende viden og erfaring, dårlig 
og mangelfuld instruktion, uheldig ar 
bejdsmiljøkultur i virksomheden og en  

Tag temaet ud og hæng det op i skurvognen!
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PLASK!!!
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BLOD!!!

Stop op – og sig fra!
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Tagarbejde

Som Fanden læser Bibelen Tissede – og drev til havs

9
Lærlingen

14 år og arbejdsklar

    

AVISEN 
ER 

GRATIS
Under Hjelmene er en gratis avis, 
som du frit kan få sendt direkte 
til kontoret eller byggepladsen. 
Du kan få sendt så mange, du vil. 
Du skal blot bestille via 
Servicebutikken i Dansk Byggeri 
på www.danskbyggeri.dk.
Du kan også ringe til Arbejdsmil
jø i Dansk Byggeri på 7216 0000 
eller sende en email til:
bra@danskbyggeri.dk, for at 
tilmel de dig abonnementslisten.

Nr. 2/2014

UNDER

HJELMENENr. 1/2015

Avisen om byggeriets arbejdsmiljø

UNDER

HJELMENE
Nr. 1/2015

Avisen om byggeriets arbejdsmiljø

mulig tendens til at sætte lærlingen til 
det hårdeste arbejde. 

AF MORTEN BICHEL
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Med stilladsløfteren kan  
   én mand alene hæve  
      eller sænke stilladset

U N D E R  H J E L M E N E

Under Hjelmene er byggebranchens avis om arbejdsmiljø. 
Bladet er et samarbejde mellem Dansk Byggeri og 3F, og det 
er finansieret af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklings-
fond. Har du forslag til næste nummer af Under Hjelmene, så 
send en mail til Morten Bichel på mb@kombic.dk.
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Rosendahls a/s Layout og design
Sjællandske Medier A/S Tryk, 70g offset
Oplag 35.000

På Frederiksberg Centret fik 
Hoffmanns teknikfolk en ud
fordring, da de skulle montere 
LEDlys på facaden. Arbejdet 
krævede anvendelse af faldsik
ring, men forholdene gjorde, 
at en traditionel redning fra 
terræn ikke ville kunne lade 
sig gøre, da afstanden mellem 
facade og facadedug kun var 
ca. én meter og arbejdshøjden 
20 m oppe. En lift ville derfor 
ikke kunne komme op til et 
evt. redningssted.

Helt op til tagniveau
Det viste sig, at Procurator lige 
havde fået et nyt ”rednings
spil”, en Safety Roller, som 
nok kunne løse udfordringen. 
Denne nye metode gør, at en 
evt. redning let kan foretages 
op til tagniveau, når blot 
udstyret er forberedt til 
dette.

Så ved at blive 
udfordret på de tra
ditionelle løsninger, 
og med lidt held i 
timingen, lykke
des det at finde 
en sikker løs
ning, som blev 
indskrevet i 
Beredskabs
planen.

Når udfordringer  
bliver løst 
Saftety Roller: Et nyt redningsspil

Holger Petersen er tækkemand og nu også opfinder. Hans 
opfindelse kan måske gavne mange andre fag end blot tæk
kemændene, så den solstråle skal hermed udbredes.

Som tækkemand har du hele tiden brug for at tilpasse 
stilladshøjden i små hak – 20 cm her og 20 cm der. Før 
i tiden var der kun én vej for tækkemændene: Ind under 
stilladset og så løfte det med ryggen, mens et par kolleger 
flyttede splitterne.

Letter arbejdet
Med stilladsløfteren kan én mand alene hæve eller sænke 
stilladset og sætte splitter i. Det tager under et kvarter at 
hæve stilladset på en hel facade uden tunge løft og dårlige 
arbejdsstillinger.

Ikke kun tækkemænd, men også murere og tømrere kan 
få glæde af stilladsløfteren i det daglige arbejde, hvor stillad
set skal tilpasses den bedste arbejdshøjde.

Kontakt HP stilladsløfter på telefon nr.: 20 14 29 97.

Safety Roller i brug.

Ved et udviklingsprojekt støt
tet af Fonden for Forebyggel
se og Fastholdelse og styret af  
Lolle & Nielsen er CASADA
NA  A/S, JAKON  A/S og HOFF 
MANN A/S gået sammen om 
at udvikle et komplet system 
til håndtering af vinduer og 
teglbjælker. 

Systemet vil bevirke, at 
tunge løft fra vinduer og tegl 
bjælker (og mange andre ting)  
helt kan undgås ved mon 
tage fra stillads og i terræn. 

Disse elementer vejer ofte  

Samarbejde på tværs af firmaer
Mange firmaer har de samme udfordringer, så hvorfor ikke løse dem sammen?

Første udkast afprøves i værksted. ”Hallo! Det virker!”

Instruktion i arbejde med fald-
sikringsudstyr, inden arbejdet 
opstartes.

Safety Rolleren kan opsæt-
tes steder, hvor der ikke er 
meget plads.

Udstyret er simpelt 
opbygget, hvilket muliggør 
en effektiv og hurtig instruk-
tion af medarbejderne. Der 
er ikke mange ting, der skal 
huskes på.

Den er ikke tung at 
arbejde med,  når folk hejses 
op – man vælger selv ud-
veksling på Safety Rolleren. 
Den er nem at flytte grundet 
lav vægt – man vælger selv, 
hvor mange meter reb den 
skal indeholde ift. opgaven. 

Kan også montreres i 
Firben eller Treben og kan 
bære to personer.

FAKTA

Projektperioden løber fra 
januar 2015 til maj 2016 og 
indeholder idéudvikling, 
projektering, fremstilling 
og afprøvning af prototy-
per på byggepladser og 
i værksted. Målgruppen 
er de 30.000 tømrere og 
10.000 murere, som dagligt 
har tunge løft.

FAKTA
fra 40 til 200 kg og giver man 
ge uhensigtsmæssige håndte 
ringer, som branchen gerne vil 
undgå. Alle de eksisterende sy 
ste mer, som kan anvendes på 
stilladser, medfører pt. at der 
et sted i processen foretages 
manuelle løft. Disse løft skal 
fjernes.

Systemet skal være nemt at 
bruge i det daglige, formålet 
er, at manuelle løft helt skal 
undgås fra emnet hentes på en 
aflæsseplads, til det er monte
ret. 

Nød lærer nøgen kvinde at spinde!
Hvordan tilpasses et bukkestillads løbende til arbejdshøjden, 
uden at det går ud over ryggen?

Holger demonstrerer sin stilladsløfter. 
Prøv den – det kræver ikke en gang 
store overarme.

Du kan læse meget mere 
om faldsikring i sidste num
mer af Under Hjelmene.



Fakta om opsætning og  nedtagning samt brug af  bukkestilladser 
Faktaarket og filmen viser, hvordan man kan opstille og 
nedtage bukkestilladser samtidig med, at man er sikret 
mod nedstyrtning. Endvidere giver faktaarket gode råd og 
vejledning til, hvordan bukkestilladser i øvrigt kan anven-
des forsvarligt. 

Ved brug af den anbefalede metode er der en række forhold,  du skal være særlig  
opmærksom på  
– scan koden og  
se filmen:

Se også:

Toilet-stop
Der kan være mange årsager til, at det kan være en vanskelig 

affære at komme på toilettet på en byggeplads. Her er et par 

billeder af et helt og aldeles bundfrosset toilet. Heldigvis er  

det fotos fra en helt anden årstid. 

Men der kan også være andre grunde 

til et ’toilet-stop’.  Vi vil overlade resten 

til fantasien, den gode toiletkultur og 

ordentlig rengøring.

Ja, det  
er en  
istap !

Risiko for brud på trætraller 

Det har vist sig, at der ikke skal meget højde og drøjde til, 

før man går lige direkte igennem en trætralle. Det afslørede 

en række tests udført af virksomheden HAKI, der havde 

fået en kundehenvendelse, hvor en mand var sprunget 

ned på en trætralle fra to meters højde – og gået direkte 

igennem.

Resultatet af deres såkaldte droptest viser, at trætrallen 

ikke kan klare en faldvægt, der slippes 2,5 m over den, 

uden at vægten går direkte igennem. Selv ved væsentlig 

mindre højde, sker der betydelig skade på trætrallen.

Virksomhedens konklusion:

  Kontrollér/skift altid trallen, hvis den bliver udsat for 

nedfaldende materiel eller personfald. 

  Tænk på højden fra fx tag og ned til trallen. Mindsk 

afstanden til ikke over 0,5 m. Se ”ATvejledning”. 

  HUSK: Spring aldrig ned på en trætral.

  Kontroller altid trallen grundigt – også før anvendelse. Fejlagtig opbevaring kan give  

anledning til råd og forringelse af bæreevnen.

OPSLAGSTAVLEN

Under Hjelmene  
på SKILLS 2015
Selvfølgelig var Under Hjelmenes redaktion 
med på SKILLS i Bella Center i januar måned. 
Vi havde taget opstilling på BAR Bygge og 
Anlægs stand, og vi kunne lokke deltagerne 
med friske aviser, konkurrencer og en snak om, 
hvordan arbejdsmiljøet hele tiden fortjener 
den allerstørste opmærksomhed – for sikker-
hedens skyld.

Over 4000 personer er nu bevidst om indflydelsen af egen adfærd
I Hoffmann A/S arbejdes der med at øge sikkerheden 

på byggepladserne ved bevidst at have fokus på 

egen adfærd. Analyser af arbejdsskader og ulykker 

viser, at det er folks egen adfærd, som er den største 

årsag til, at skaderne sker. Hoffmann indførte således i 2011 et obligatorisk 

kursus, kaldet Arbejdsmiljø kørekortet, som alle, der 

arbejder på deres byggepladser, skal have gennem-

ført. Alle er ensbetydende med Hoffmanns egne 

medarbejdere, underentreprenører, rådgivere og 

bygherrer, og der er nu over 4000 personer, som har 

gennemført det 3 timer lange kursus. 
På kurset anvendes en af koncernens egne film til 

at belyse hverdagens udfordringer. Se filmen og bliv 

opmærksom på, at du faktisk selv kan gøre en forskel.

Nej, det er  

ikke Grønland –  

men Slagelse !
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På landsplan besøger tjenesten hvert år mere end 1.500 virksomheder og 
byggepladser. Alle har de dermed haft besøg af en af de otte grønne arbejds
miljøbusser og en konsulent, der har haft fokus på at løse de praktiske ar
bejdsmiljøudfordringer, som opstår lokalt.

Tjenesten har ud over de otte fuldtidsansatte konsulenter også tilknyttet 
en forsker og et sekretariat placeret sammen med Byggeriets Uddannelser og 
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. Sekretariatet ligger i Køben
havns Nordvestkvarter, men de otte konsulenter er placeret lokalt, så de nemt 
kan nå ud til virksomheder over hele landet.

Det er blandt andre Dansk Byggeri og 3F, der står bag Byggeriets Arbejds
miljøbus.

Det gør en forskel
I denne udgave af DeBatMan har vi spurgt et par medarbejdere om mødet 
med Byggeriets Arbejdsmiljøbus, for at finde ud af, hvilken indflydelse det 
har haft på arbejdsmiljøet, at konsulenten har været ude på byggepladsen 
eller i virksomheden. Samtidig kunne du spørge dig 
selv om, hvorvidt I også kunne have glæde af et besøg 
af en af de otte arbejdsmiljøkonsulenter. 

På hjemmesiden www.bambus.dk kan du finde alle 
kontaktoplysninger til de lokale konsulenter og til ho
vedkontoret. Du kan også scanne koden her med din 
smartphone.

AF GUNNAR FUGLSANG OG MORTEN BICHEL

Her på siden vil vi gerne opleve en levende debat på godt og
ondt om arbejdsmiljøet på byggepladserne. Brok vil blive
accepteret, men kun hvis det følges op af konkrete forslag til
forbedringer.

Så fat pennen, computeren eller telefonen og kom med din mening i DeBatMan.
Skriv til underhjelmene@underhjelmene.dk

Hvilken forskel har det 
gjort for jer, at I har haft 
besøg af Byggeriets  
Arbejdsmiljøbus?

I snart syv år har otte arbejdsmiljøkonsulenter fra 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus hjulpet bygge og anlægsvirk
somheder, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere 
på byggepladserne med at skabe sikre og sunde forhold på 
arbejdspladserne.

Martin Tofthøj Jensen, 
arbejdsmiljøkoordinator
Jeg fik fat i konsulenten i 
forbindelse med et koordi
neringsmøde på en bygge 
plads i Østjylland. Her skul
le vi blandt andet drøfte 
nogle brugbare løsninger i 
forhold til farligt arbejde. 
Det endte med, at vi enedes 

om, at vi blandt andet 
skulle hente hjælp udefra til at sikre, at vi fik fat i det rigtige udstyr 

til faldsikring. Sammen med Byggeriets Arbejdsmiljøbus og en 
specialist fra leverandøren af faldsikringsudstyr, Procura

tor, fandt vi en rigtig god løsning. I det hele taget, så 
synes jeg, at jeg har et supergodt samarbejde 
med Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Deres kæm
pestore kendskab til tekniske hjælpemidler 
gør, at vi får løst nogle opgaver, som ellers sy
nes at være helt umulige. 

Ole Nielsen, montør
Jeg kontaktede Byggeriets Arbejdsmiljø 
bus for at få råd og vejledning om brug  
af personlige værnemidler i forbindelse 
med et stort renoveringsprojekt i Skive. I 
forbindelse med besøget foreslog konsu
lent Gunnar Fuglsang, at jeg skulle prøve 
et aktivt åndedrætsværn, CleanSpace2, 
som Gunnar havde mulighed for at ud
låne til mig. Udstyret passede perfekt til 
opgaven, og jeg må sige, at det er utroligt 
nyttigt at snakke med konsulenterne fra 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus. 

De ved rigtigt meget om tekniske hjælpemidler, så de umiddelbart kan fore
slå, hvordan man klarer et bestemt problem. Min næste snak med konsulen
terne kan meget vel dreje sig om håndtering af tunge radiatorer og om, hvilke 
tekniske hjælpemidler, der passer til dem.

VOXPOP
Hvilken forskel har det gjort for dig?
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    Man er nødt til at holde sig 
på god fod med sjakbajsen

Petersen, og foregik på virksomhedens nye domicil, 
Ollerupvej i Aalborg Ø.

Uventede scenarier
Fredagen startede med bl.a. oplæg fra BamBus om 
støv og herefter skulle medarbejderne rundt på fem 
workshops i løbet af formiddagen. 

Med en ny arbejdsmiljø og proceslederstilling i spid
sen har HP Byg besluttet sig for at sætte fokus på ar
bejdsmiljø. Derfor blev den 5. december 2014 brugt 
til at kickstarte forebyggelse af ulykker, tunge løft, 
støv, rod og uorden i virksomheden. 

Det hele blev skudt i gang af Søren Visby Grave
sen, arbejdsmiljø og procesleder og direktør Henrik 

Stop op – Sig fra – Tag ansvar!
Kickstart på arbejdsmiljø hos HP Byg i Aalborg

Det kan være ret afgørende for, hvordan man befin
der sig på byggepladsen, om man er medlem af det 
rigtige sjak – eller om man er medlem af et sjak over
hovedet. Undersøgelser udført af psykolog og forsker 
Lars Peter Sønderbo Andersen fra Arbejdsmedicinsk 
Klinik i Herning viser nemlig, at det gør pokker til 
forskel, om man har fundet ud af at spille med på de 
– ofte – meget uformelle spilleregler, der eksisterer i 
samarbejdet mellem medlemmerne af de forskellige 
sjak på byggepladserne.

”Ofte ser vi en stor autonomi hos de sjak, der på
tager sig arbejde rundt omkring på landets bygge
pladser. De har en forståelse af, at det er lederen af 
sjakket, der er den reelle leder af gruppen, og at for
manden på byggepladsen eller ledelsen i firmaet ikke 
har så meget at skulle have sagt over de interne nor
mer og regler i gruppen/sjakket. Det betyder også, at 
den ledelsesmæssige påvirkning er forholdsvis ringe, 
når det kommer til beslutningsprocesser og arbejds
miljø,” fortæller Lars Peter Sønderbo Andersen.

Inde eller ude?
Dermed får det også ret stor betydning, om man kan 
blive medlem af et sjak. Hvis man ikke har samme ar
bejdsmoral og opfattelse af samarbejde, og hvis man 
ikke lærer at omgås sjakbajsen og de øvrige sjakmed
lemmer, kan man blive udstødt af et sjak – eller bliver 
slet ikke medlem, og man må så se sig selv henvist til 

Forskeren om sjakket: 

Er I klar over, hvad I er underlagt?

En stilladsulykke, hvor en person var faldet ned fra et 
stillads og i faldet havde væltet syre ned i hovedet på en 
kollega. Der skulle handles på en bevidstløs person, som 
blødte kraftigt samt en person, der skreg af smerte.

Sved på panden hos HPs medarbejdere under hjerte-
massage og stød med hjertestarter. 

En faldulykke, hvor en person hænger bleg og bevidstløs i 
sin faldsikring skulle hjælpes.

den ringeste og dårligst betalte del af byggepladsens 
arbejde. Samtidig er det ofte op til den enkelte at reg
ne ud, hvad det egentlig er, der skal til for, at man kan 
blive optaget af et sjak – eller eventuelt blive smidt 
ud igen. ”Dermed eksisterer der også nogle meget va
riable regler for, hvornår man er inde i varmen eller 
ude i kulden, og det står jo i høj grad i kontrast til de 
faste regler, der ellers er på det danske arbejdsmarked 
om, hvornår man har et job, og hvornår man i givet 
fald er fyret,” siger Lars Peter Sønderbo Andersen.

”Det er oplagt, at det påvirker det psykiske ar
bejdsmiljø, at man er nødt til at holde sig på god fod 
men sjakbajsen og de øvrige medlemmer af sjakket,” 
fortæller han. ”Blandt andet skal man kunne være 
med på den lidt barske sprogtone, der ofte hersker 
imellem medlemmerne af et sjak.” Men omvendt gi
ver tilhørsforhold til et sjak også en masse fællesskab 
og sammenhold.

Lars Peter Sønderbo Andersen har igennem sin 
forskning også konstateret, at der er et vist pres mod 
organiseringen i sjak, når konjukturerne bliver en 
smule pressede. Blandt andet bliver de omrejsende 
danske arbejdssjak presset af de udenlandske sjak, 
der konkurrerer på lavere pris.

Men hvordan ser virkeligheden ud med sjakkets 
egne øjne? I næste nummer af Under Hjelmene brin
ger vi en reportage om netop det!

AF MORTEN BICHEL

På hver enkelt workshop mødte der deltagerne  
et scenarie, som de skulle forholde sig til. Ingen  
kendte til udfordringerne på forhånd, så det var  
bare om at handle på det man mødte. Life2Save  
styrede dagens workshops med instruktører og mas
ser af blod.

AF ANNE M. ANTTILA 
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Som Fanden læser 
       Bibelen …”

Mange har den opfattelse, at de – jf. AT’s regler – må udføre arbejde på tage med 5 m frit fald 
til terræn, hvis det passer dem. Det er en meget, meget fri fortolkning af reglerne (som Fanden 
læser Bibelen), og det er ikke korrekt – og måske også lidt dumt eller overmodigt? 

Men det er ikke underligt, at den myte er opstået, for der ER mange ting at forholde sig til, 
når der snakkes arbejder i højden. 

Arbejder i højden skal overholde de krav, som Arbejdstilsynet opstiller i hhv.:

•  AT’s vejledning 2.4.1februar 2014 Fald fra højden på byggepladser

•  AT’s vejledning 2.4.2februar 2014 Fald fra højden ved arbejder på tage

Vejledningerne omhandler de sikkerhedsforanstaltninger, der skal etableres, når der arbejdes i 
højden, så de ansatte sikres mod nedstyrtning og gennemstyrtning. 

Når sikringen er foretaget, skal håndværkerne og andre der kommer på byggepladsen, også 
respektere disse. Det kan desværre indimellem knibe, men det er en helt anden snak og hører 
mere under kategorien adfærd og kultur.

Regler for  
arbejder i  
højden
Rundt omkring i branchen er der lidt frie fortolkninger for  
arbejder i højden, så her er en lille opsamling

For alle sikkerhedsforanstaltninger gælder, at de skal vælges under hensyn til 
arbejdets art og karakter, højden der arbejdes i og de forhold, hvorunder ar
bejdet udføres.

Rækværk, der bruges som sikring mod nedstyrtning, skal – uanset om det 
er et systemrækværk eller et rækværk, der konstrueres på stedet – være til
strækkeligt højt, have den fornødne styrke og være forsvarligt udført, så det 
effektivt kan forhindre, at en person falder ned. 

Et rækværk med en håndliste i 1 meters højde, en knæliste i 0,5 meters 
højde og en 15 cm høj fodliste vil i de fleste tilfælde være tilstrækkelig sik
ring mod nedstyrtning fra områder med en hældning på op til 10 grader. Et 
rækværk, som ikke er korrekt monteret, eller hvis styrke ikke er tilstrækkelig, 
er falsk tryghed.

Husk også, at de som monterer rækværket skal være sikret. Dette gøres 
oftest ved brug af faldsikringsudstyr. Se evt. temasiderne i under Hjelmene 
nr. 2/2014.

For flade områder gælder, at en afspærring opsat 2 m fra kanten altid kan 
være en løsning. Der må dog ikke anvendes plastbånd og minestrimler, og 
afspærringen skal være sikret mod at vælte.

Arbejde langs kanter o.l. ved højder UNDER 2 m
Den gamle regel om, at man ”måtte falde 2 m ned” gælder ikke mere.
I dag skal der vurderes, om forhold ved arbejdet, som fx brug af maskiner, 
opmærksomhedskrævende arbejder, vejr, underlag m.m. betyder, at der er fare 
for nedstyrtning. Desuden skal der vurderes, om skaden øges, fordi man falder 
ned på skarpe kanter, opragende dele, trapper o.lign.

Arbejder langs kanter o.lign. ved højder OVER 2 m
Der er risiko for at komme alvorligt til skade, hvis man falder fra højder på 
over 2 m, fordi man rammer jorden med stor hastighed. Et fald på 2 m bety
der således, at man rammer underlaget med en hastighed på mere end 20 km 
i timen, og hastigheden stiger med faldhøjden. 

Risiko for fald fra højder over ca. 2 m skal forebygges med effektive, kol
lektive sikkerhedsforanstaltninger som fx rækværk, stilladser eller afspærring. 
Individuelt faldsikringsudstyr må kun bruges, hvis de kollektive sikkerheds
foranstaltninger ikke med rimelighed kan bruges på grund af arbejdets art og 
karakter.

Stilladsdækket, der bruges som sikring mod nedstyrtning, skal så vidt mu
ligt placeres i niveau med det sted, hvorfra det skal sikre mod nedstyrtning. 

Stilladset skal placeres så tæt som muligt på bygningen. Overstiger afstan
den mellem bygningen og stilladsdækket 30 cm, skal der både monteres ind
vendigt rækværk på stilladset og rækværk på bygningen for at forhindre, at en 
person kan falde ned mellem stilladset og bygningen. 

Det forudsættes, at stilladset slutter tæt til facaden på det sted, hvor der er 
adgang mellem bygningen og stilladset. 

Stilladser og rækværk på stilladser skal leve op til sikkerhedsniveauet i EN/
DSstandarderne for facadestilladser og midlertidige konstruktioner til byg
ningsværk (stillads) eller tilsvarende. 

Arbejder fra højden
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   Risikoen opstår, hvis der  
er huller i etageadskillelse …”

Gennemstyrtning
Der er risiko for at komme alvorligt til skade, hvis man falder ned i en bygning, 
konstruktion o.l. uanset, hvor langt man falder. Risikoen opstår bl.a., hvis der er 
huller i etageadskillelse og dæk samt ved niveauspring i bygninger. 

Risikoen forøges, hvis man fx håndterer ting, der spærrer for udsynet, hvis 
lysforholdene er dårlige, hvis man bruger svejseskærm, hvis man arbejder på et 
ujævnt underlag, eller hvis der er risiko for, at man kan snuble over materialer 
og rod. 

Der kan også opstå risiko for fald ned i bygninger eller konstruktioner under 
opbygning og montage af fx stålkonstruktioner og elementer. 

Risiko for fald ned i bygninger eller konstruktioner skal forebygges med effek
tive, kollektive sikkerhedsforanstaltninger som fx rækværk, overdækning, afspær
ring eller sikkerhedsnet.

Sikkerhedsnet – der ikke sikrer mod nedstyrtning, men alene afbøder et fald – 
kan bruges som sikring i situationer, hvor det ikke er muligt at bruge mere sikre 
metoder. 

Sikkerhedsnet skal monteres så tæt som muligt oppe under det sted, der skal 
sikres, og udfylde hele hullet. 

Sikkerhedsnet skal monteres på en sådan måde, at en person, der falder ned i 
nettet, ikke kan ramme bygningsdele mv.

Sikkerhedsnet er en ”sidste udvej” og kræver stor forberedelse herunder be
skrivelse af redning i Beredskabsplanen.

AF SUSANNE NEJST LØRUP

Pladser for op og nedhejsning af materialer m.v. og rør til nedstyrtning af 
affald skal være forsynet med rækværk, skærm, net eller lign., når den lodrette 
afstand fra tagkant til det omgivende underlag det pågældende sted overstiger 
2 meter.

Ved arbejde og færdsel på tage, skal der alt efter tagets hældning træffes 
følgende kollektive sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning fra tagkant 
og tagfod: 

Taghældning under 15º: 
Hvor tagkanten er mere end 3,5 
meter over det omgivende un
derlag, skal der langs kanten op
sættes rækværk eller anden lige 
så effektiv sikring. Hvis tagar
bejdet foregår på skridsikkert 
underlag og under gode vind 
og vejrforhold, kan højden hæ
ves til 5 meter. 

Det skal ligeledes vurderes, 
hvilket underlag man falder 
ned til. Det siger sig selv, at et 
fald til betongulv fra 5 m høj
de er mere problematisk end 
et fald til et blødt underlag.

Her skal også tages hen
syn til selve arbejdet og 
hvor opmærksomhedskræ 
vende det er.

Hvis arbejdet kan udføres, uden at det er nødvendigt at komme nærmere  
end 2 meter til tagkanten, kan rækværket erstattes af en tydelig og holdbar 
markering af arbejdsstedet. Færdsel må ikke finde sted uden for markeringen. 

Taghældning på 15º til 34: 
Hvis tagfoden er mere end 2 meter over 
det omgivende underlag, og der under ar
bejdets udførelse vil forekomme arbejde 
eller færdsel i en højde af 5 meter eller der
over, skal der, inden arbejdet påbegyndes, 
ved tagfoden anbringes stillads, skærm, net 
eller lign., der med sikkerhed kan stand
se fald af personer. Hvis taget er glat, skal 
der, uanset hvilken højde, der arbejdes i, 
anvendes tagstiger, medmindre lægterne 
forsvarligt kan fungere som sådanne. 

Taghældning på 34º til 60: 
Der skal træffes foranstaltninger som angi
vet i nr. 2 og derudover anbringes skærm, 
net eller lign. således, at den lodrette af
stand fra de steder, hvorfra der arbejdes, 
til skærmen m.v. aldrig overstiger 5 meter. 
Der skal desuden, uanset hvilken højde 
der arbejdes i, altid anvendes tagstiger, 
medmindre lægterne forsvarligt kan fun
gere som sådanne. 

Taghældning over 60º: 
Der skal træffes foranstaltninger som an
givet i nr. 3, dog således, at den lodrette 
afstand fra arbejdssteder til skærm m.v. 
aldrig overstiger 2 meter. 

Arbejder i højde fra tag

255

4. BYGGEPLADSINDRETNING
A r b e j d e  p å  t a g e

A R B E J D E  PÅ  TAG E●  Uanset højden og taghældningen skal man sikres, hvis der er sær-

lige fare for, at man kan  falde ned, eller hvis det er særligt farligt 

at falde ned fra taget.
●  Man skal sikre materialer og værktøj mod at glide ned eller blive 

kastet ned af vinden.
●  Arbejde ved eller på udhæng og lignende kan sikres med stillads.
●  Man skal ved valg af sikkerhedsforanstaltninger lægge vægt på 

arbejdets art, vejrforholdene, tagfl adens art, hvad man kan falde 

ned i/på samt en kombination af ovennævnte faktorer m.v.●  Huller i tagfl aden skal altid sikres med rækværk, eller bæredygtig 

overdækning.

Flade tage under 15 grader

Man skal sætte rækværk op langs tagets kant, hvis der arbejdes, 

eller man færdes på tage med en hældning på under 15°, og hvis 

tagkanten samtidig er mere end 3,5 m over terræn.

1m
2m

< 3,5 m

Scan koden og læs 
mere om tagarbejde i 
sikkerhedshåndbogen
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Påbudet blev givet med hjemmel i Bekendt-
gørelse 1516 om Bygge- og anlægsarbejder 
§ 47:

§ 47. Det skal så vidt muligt tilstræbes, at 
adgangs- og transportveje for kørende og 
gående trafik holdes adskilt, og at køreveje-
ne er ensrettede. Hvor dette ikke er muligt, 
skal der etableres en passende sikkerhedsaf-
stand mellem den kørende og gående trafik. 
Ved porte, hvor der ikke er sikker passage for 
gående, skal der forefindes tydeligt afmær-
kede indgange, herunder døre, der ikke må 
blokeres.

Læs også BAR-BA’s vejledning om ”Færdsel 
på byggepladsen, adgangs og transportveje”.

Under en landsdækkende byggepladsaktion fal
der der et strakspåbud af på en byggeplads, hvor 
kørende og gående trafik ikke er adskilt.
Pladsen er ryddelig og overskuelig, og bygge
pladsvejen bred og farbar, men medarbejdere 
og kørende materiel – her en gravemaskine – 
færdes på byggepladsvejen samtidigt uden ty
delig adskillelse. Arbejdstilsynet vurderer, at 
byggepladsen ikke var indrettet sikkerheds og 
sundhedsmæssigt forsvarligt.

Adskillelsen skal ske allerede ved indgangen 
til pladsen, Entreprenøren HHM efterkom på
buddet ved at udvide bredden på porten ind til 
pladsen og opstille kegler med kæde mellem 
kørende og gående trafik.

Mange byggepladser i Danmark har adskilt 
kørende og gående trafik, men ikke alle er op
mærksom på, at det skal ske allerede ved ind
gangen til pladsen, i porten, for at medarbej
dernes færdsel på pladsen bliver sikkerheds og 
sundhedsmæssig forsvarlig.

AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Byggepladsen var ikke 
      indrettet forsvarligt

Strakspåbud om adskillelse 
af kørende og gående trafik 
Tydelig adskillelse af kørende og gående trafik er et krav på byggepladsen, men hvad skal der til for, 
at det er i orden?

Byggepladsens adgangsveje efter påbuddet var 
efterkommet. Nu er gående og kørende trafik adskilt 
– helt ud til porten

AT’s billede, der viser, at kørende og gående trafik ikke er adskilt.
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Hvis du er interesseret i at opleve den lidt særlige bygge-
tekniske attraktion, kan du finde den 10 kilometer nordvest 
for Horsens, hvor naturstien til Silkeborg krydser Guden åen 
umiddelbart vest for Østbirk.

Den genfundne bro i Gammelstrup

14 år og bare en dreng – i dag dyrker den 14-årige vennerne, klubben, computeren og har 3 år tilbage 
i skolen og ved sikkert ikke, om han vil i lære som beslagsmed.

Læretiden var 4 år – typisk med et år som arbejdsdreng først. 
Lønnen det første år var 5 kr. om ugen. De fleste lærlinge bor 
hos deres forældre, og det meste af lønnen går til at betale 
kost og logi derhjemme. Hvis en lærling vil have ret til ferie, 
skal det skrives ind i kontrakten, men virkeligheden er, at det 
afhænger af mester og svendenes velvilje.

Ugens 6 arbejdsdage er lange, lærlingene møder på deres 
arbejdsplads fra 7-16, og efter aftensmaden skal de møde på 
teknisk skole fra 17:30-20 – og så er der lektierne!  

Det er fristende at tage et job som bud eller arbejdsdreng, 
det er bedre betalt, men der er ikke meget fremtid i det.  De 
mange arbejdsløse voksne presser drengene væk fra løsarbej-
derjobbene, så en læreplads er man taknemmelig for at have.

Kilde: www.arbejdermuseet.dk

14 år – færdig med 7. klasse og så i lære  
til 5 kr. om ugen
Sådan var det for mange drenge i 30’erne, hvis de 
altså kunne finde en læreplads. Arbejdsløsheden 
var stor. Hele verden var i krise efter børs krakket i 
1929, og arbejdsløshedskøen var lang.

AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Det er såmænd kun et års tid siden,  
at den 85 år gamle jernbanebro i  
Gammelstrup blev genopdaget og  
gravet fri af en jorddæmning ved  
Gudenåen. 

Sidste år i december blev den så  
genindviet, og fik officielt navnet  
”Den Genfundne Bro”. 

AF SUSANNE NEJST LØRUP OG MORTEN BICHEL



SIDE 10 Under Hjelmene nr. 1/2015

     Det er som om,   
den larmer mindre

Skær i jern – uden 
gnister
Det er faktisk muligt med Hilti’s nye maskine at skære i jern, uden  
at det sprøjter med gnister – og der er også flere andre fordele ved 
HILTI SCM 22A

På en byggeplads på DTU i 
Lyngby er HHM i gang med 
at bygge et nyt toetagers kon
torhus. Huset opføres i tradi 
tionelt søjle bjælke system i  
beton, supplerende med kom
positbjælker i stål. Solen skin
ner fra en skyfri himmel og 
HHM’s store betonsjak er i 
fuld gang med at binde jern. 
Blandt værktøjet i deres con
tainer ligger en smart lille sag; 
nemlig Hilti’s metalrundsav 
SCM 22A, og den er sjakket 
rigtig glade for.

Gnistrer ikke
Saven er rigtig god til at skæ
re armeringsnet. Det gnistrer 
ikke fra den, og der er derfor 
ikke fare for, at underliggende 

polystyren antændes/smelter. 
Den kan uden problemer skæ
re op til Ø 25 mm jern, man 
skal bare huske at lade ma
skinen gøre arbejdet og ikke 
presse den.

”Den vejer kun det halve 
af en stor vinkelsliber, og så er 
den på batteri. Det kan vi godt 
lide. Så skal vi ikke slås med 
en ledning, der hele tiden vik
ler sig omkring eller sætter sig 
fast i noget. Batteriet skal dog 
skiftes hvert 10. minut, men 
det er ikke et problem for os, 
det giver en mulighed for lige 
at rette ryggen ud undervejs i 
arbejdet,” siger Jens Christian 
Bornø.

Når der skæres med den lil
le rundsav, foregår det meget 

roligt, den hugger ikke som en 
vinkelsliber, og det er som om, 
den larmer mindre.

Det blev straks testet på 
pladsen. Det viste sig dog, at 
Hilti’s lille rundsav larmer 93 
dB, og den store vinkelsliber 
fra Dewalt larmer 91dB, så 
det var altså bare en fornem
melse. Men, siger Jens Chri
stian Bornø fra HHM, ”den 
giver en anden tone og må
ske fordi, der ingen gnister er, 
føles det anderledes – mere 
trygt”.

”Jeg er sikker på, at vi ef
terhånden finder flere og flere 
anvendelsesmuligheder til sa
ven”, siger Jens Christian Bor
nø. Men om rundsaven helt 
kan erstatte vinkelsliberen, 
tvivler håndværkerne på plad
sen dog på, den har også nogle 
ulemper; fx er det vigtigt, at 
det emne, der skal skæres, ikke 
ligger i spænd, og den er heller 
ikke god til løst/enkelte styk
ker jern.

Der er også en ting, som 
håndværkerne gerne vil sige  
til Hilti: ”Hvis I kunne arbej 
de med, at vi kunne betjene 
rundsaven opretstående ved  
en forlænger, så ville det være 
helt perfekt. Vi har stadig den 
dårlige foroverbøjede arbejds
stilling, når vi går og skærer ar
meringsnet. Den udfordring er 
hermed givet videre til Hiltis 
udviklingsafdeling, og vi hå
ber, I kan løse den!

HHM’s betonere vil gerne 
slutte af med et godt råd til 
alle, der bruger Hilti SCM 22
A: ”Lad være med at tro, den 
kan bruges til at skære i træ 
med – heller ikke i en hurtig 
vending, det ødelægger klin
gen, så meget at der kun er ét 
at gøre – købe en ny klinge.

DEN ER KUN TIL JERN!!!

AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Montarent Wall-Linq 
– et nyt gipsplade-
system fra Holland
Det nye gipspladehåndteringssystem består 
af en trolley og en gips og monteringsløfter. 
Trolleyen er produceret af GMV i Danmark 
og er en ombygget Ergomover. 
Trolleyen tager pladerne fra 
bukke og placerer dem i en 
holderbukke. Gips og mon
teringsløfter tager pladerne fra 
holderbukkene og køre disse 
til opsætningssted. Pladerne 
placeres vandret. 

Gips og monteringsløfte 
ren kan køre op til en max. 
højde på 4,8 meter. Pladerne 
er 1200 mm x 2400 mm x 

15 mm. Gips og monterings
løfter vejer 220 kg. Den er 
testet til at kunne løfte mini
mum 70 kg. Der opsættes kun 
et lag. Pladerne limes op med 
dobbeltklæbende tape. Der 
placeres dog 9 skruer pr. m2 i 
kanten. 

Under en demonstration i 
København, hvor Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus deltog, tog 
det ca. 15 minutter at opsæt 
te 26 m2, inkl. opskruning  
foretaget af uøvede folk. 

Adry van Lit fra WallLinq 
har udviklet konceptet, info@
walllinq.com fra www.wall
linq.com, og Cor Koopmans 
fra Montarent, c.koopmans@
montarent.nl fra www.mon
tarent.nl står for det forret
ningsmæssige. 

AF: NIELS ERIK DANIELSEN OG 

ANNE M. ANTTILA

Traditionel tilskæring 
af armering med 
vinkelsliber, tungt 
værktøj og gnister,  
der fyger rundt.

Her skæres det samme 
jern med Hilti’s rund-
sav – ingen gnister, 
ingen ledning, lille og 
handy.

Scan koden med din  
smartphone – og se en  
film om rundsaven
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Lærlinge

Unge og nyansatte er særligt udsatte 
i byggefagene, og det kan man også 
læse direkte i ulykkesstatistik kerne. 
Og det er ikke fordi de unge er let-
sindige, men derimod ofte fordi de 
får tildelt det farlige arbejde. Derfor 
er det oplagt at sætte ind, så både 
virksomhederne og de nye medar-
bejdere får et godt greb om en sund 
arbejdsmiljøkultur. Samtidig viser 
det sig også hurtigt, at god oplæring 
og introduktion kan spare virksom-
hederne for udgifter forårsaget af 
ulykker og sygedage.

Temaet i dette nummer af Under 
Hjelmene handler om unge og 
lærlinge på byggepladserne og i 
virksomhederne. Der er masser af 
viden at hente for mester, svend – og 
naturligvis også for lærlingen selv.



 

Torsten Lindum Poulsen er souschef i Byggeriets Ud
dannelser og udtrykker det således: ”Arbejdsmiljø er 
skrevet ind i alle de relevante indholdsbeskrivelser 
mv. både i grundforløbet og i hovedforløbet”. Han 
præciserer, at det gælder såvel brug af nødvendige 
personlige værnemidler, inddragelse af arbejdsmiljø
hensyn i tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet 
samt samarbejdet om arbejdsmiljøet i virksomheden 
og sikkerhedsorganisationen.

Også skolernes ansvar
En ting er imidlertid den formelle side af sagen, for 
som Torsten fortæller: ”Det er jo ikke overalt, at er
hvervsskolerne prioriterer undervisning i arbejdsmil
jø i den praktiske undervisning lige højt, men har 

deres fokus på produktkvalitet og produktionsproces 
– det har meget med vaner at gøre!” Torsten fastslår, 
at det er skolernes ansvar at engagere deres faglærere 
også i arbejdsmiljøspørgsmålene: ”Arbejdsmiljø er en 
vigtig del af den faglighed, som eleverne skal lære”. 

Stadig for mange ulykker
Prioritering af arbejdsmiljøet kommer også til udtryk 
ved, at der stadig er alt for mange ulykker blandt 
eleverne (lærlingene). Det er imidlertid ikke bare er
hvervsskolerne, der har ansvaret for det. En erhvervs
uddannelse inden for bygge og anlæg forudsætter 
nemlig et godt samspil mellem erhvervsskolen og 
den praktikvirksomhed, hvor eleven er ansat. 

Torsten præciserer rollefordelingen sådan: ”Er
hvervsskolens primære opgave er at undervise ele
verne i teori, mens den praktiske træning i at arbejde 
arbejdsmiljømæssigt korrekt er praktikvirksomhe
dens opgave.” Torsten ser det derfor ikke som noget 
stort problem, hvis erhvervsskolerne ikke i undervis
ningen råder over alle former for udstyr til fx trans
port og montage af gipsplader, så længe faglærerne 
husker, at instruere eleverne grundigt i, hvordan man 
arbejdsmiljømæssigt korrekt anvender gipsplader 
– også i situationer, som ikke gennemføres på selve 
skoleopholdene.

Logbogen giver klarhed
Elevernes logbøger er et vigtigt redskab i dialogen 
mellem erhvervsskolen og praktikvirksomhed. Den 
skal sikre, at skolen kan blive orienteret om, hvad 
den enkelte elev har arbejdet med i praktikperioden, 
så undervisningen kan tage højde for det. I logbogen 
er der blandt andet oplysninger om, hvordan eleven 
er blevet praktisk trænet i at benytte fx personlige 
værnemidler, udsugning osv., og netop oplysninger
ne om arbejdsmiljø bliver nu forbedret, når logbogen 

bliver revideret i forbindelse med den igangværende 
erhvervsskolereform.

Praktisk introduktion i praktikken
Praktikvirksomhederne kunne være bedre til at tage 
vare på elevernes læringssituationer omkring arbejds
miljø og sikkerhed i det daglige, for som Torsten si
ger: ”Praktisk instruktion har en helt central betyd
ning for uddannelsesforløbet, men det er få steder, 
hvor virksomhederne har udpeget en særlig praktik
vejleder eller lærlingekoordinator, som kan tage sig af 
elevernes praktikforløb”.

Både 2- og 1-dages kurser
Faktisk har Byggeriets Uddannelser udviklet både 
et 2dages og et 1dages kursus rettet specielt mod 
praktikvejledere. Kurserne udbydes over hele landet. 
Alligevel er det kun ganske få virksomheder, der pri
oriterer at have en uddannet praktikvejleder, som vil
le forbedre den løbende, konstruktive dialog mellem 
skolen og praktikvirksomheden – også når det gælder 
arbejdsmiljø og sikkerhed.

Torsten anbefaler også, at praktikvirksomheden 
som en fast del af uddannelsen kan lade eleven følge 
arbejdsmiljørepræsentanten eller sikkerhedslederen, 
så eleven kan få et indblik i de arbejdsmiljøforhold, 
hun skal være opmærksom på, samt den professio
nelle tilgang til at arbejde med arbejdsmiljøet.

Godt arbejdsmiljø er kommet for at blive
Torsten slutter interviewet af med en opsang til både 
erhvervsskolerne og praktikvirksomhederne: ”Husk 
nu på, at godt arbejdsmiljø er kommet for at blive: 
Hvis branchen fremover skal kunne tiltrække flere og 
dygtige unge til byggefagene, er det helt nødvendigt, 
at både branchen og uddannelserne tydeligt viser, at 
der er styr på arbejdsmiljøet!”

AF ANDERS KABEL

Lærlinge og unge i virksomheden – hvad skal  
I huske i hverdagen?

Gode spørgsmål til lærlingen før opgavens 
start:
  Har du brugt det her værktøj før?
  Ved du noget om de krævede værnemidler?
  Hvordan har du tænkt dig at gå til opgaven?
  Har du brug for hjælp?
  Skal jeg vise dig det?

Slut af med at repetere de almindelige  
sikkerhedsregler omkring brugen af det  
aktuelle stykke værktøj.

Gode spørgsmål til den unge medarbejder før 
opgavens start:
  Har du haft en lignende opgave før?
  Kender du værktøjet og de krævede værne

midler?
  Hvordan har du tænkt dig at gå til opgaven?
  Har du brug for mere hjælp?

Slut af med at repetere de almindelige  
sikkerhedsregler omkring brugen af det  
aktuelle stykke værktøj.

Arbejdsmiljøet er skam med i byggeriets 
erhvervsuddannelser

GO: Instruktion og vejledning
NO GO: Learning by doing – såkanhanlæredetattitude

En lærlingekasse.

Hvad kan vores lærling? Som mester/svend skal du 
spørge ind til din lærlings/den unges kunnen og in
struere i opgaven samt brug af det værktøj, som op
gaven fordrer. Tag intet for givet – hellere spørge en 
gang for meget end en gang for lidt.

Iagttag lærlingen/den unge under arbejdet. Måske 
fik han ikke lige fortalt, at det var hans ”rundsavs 
debut”? Skrid ind med hjælp, hvis du kan se, at der  
er brug for det – undgå såkanhanlæredetattitu
den!

AF PIA ENEMÆRKE BECKER
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    Sæt boremaskinen på
søjlestanderen og bor!

for, at eleverne hver uge skal 
vælge to nye arbejdsmiljøre
præsentanter (AMR). De nye 
AMR’er skal så sørge for at va
retage rollen og samtidig væl
ge nogle fokusområder, som 
de vil arbejde med i løbet af 
ugen – fx støv, høreværn el
ler sikkerhedssko,” siger Peter 
Røntved Andersen. Meningen 
med BAR BAprojektet er så 
at finde ud af, hvordan man 
understøtter faglærerens initi
ativ bedst muligt, og hvordan 
man sikrer, at det gode initia
tiv kan brede sig til andre læ
rere og skoler. ”Konkret kunne 
det være ved at fremstille en 

række fortrykte skemaer, så 
det ville blive nemmere for 
andre faglærere at tage syste
met i anvendelse,” siger Peter 
Røntved Andersen.

Men der er også en lang 
række forhold, der kan være 
med til at modvirke de gode 
arbejdsmiljøinitiativer rundt 
omkring på skolerne. En af 
barriererne er blandt andet, at 
faglærerne ikke nødvendigvis 
måles på deres evne og lyst til 
at arbejde med arbejdsmiljøet. 
Dermed kan arbejdsmiljøet 
hurtigt komme til at ’hæn
ge’ på den enkelte ildsjæl af 
en lærer. ”Men man kan også 
sagtens bruge skolerne til at 
’fyre op’ for arbejdsmiljøet, 
hvis man fx inddrager det som 
et element, der skal vurderes 
i forbindelse med svendeprø
ven, eller hvis det er noget af 
det, der vurderes i det daglige 
som en del af elevernes præ
stationer,” siger Peter Røntved 
Andersen.

Langt de fleste er positive
”Det ændrer dog ikke ved, at to 
tredjedele af skolerne er kom
met i gang på et eller andet 
plan ifm. projektet,” fortæller 
Peter Røntved Andersen. ”Og 
langt hovedparten af dem er 
positive. Derfor skaber pro
jektet også en række konkrete 
værktøjer, som kan bruges ude 
i virksomhederne af svende og 
mestre til at sikre lærlingenes 
arbejdsmiljø. Og samtidig op
bygger det også arbejdsmiljø
viden i både virksomheder og 
på skolen.”

AF MORTEN BICHEL

 

0 ulykker blandt lærlinge. Hvordan opnår vi det? 
Klarhed over, hvad der undervises i på skolerne om værktøjshåndtering kunne være en vej
Efter endt skoleforløb er det endelig tid til at 
komme ud i virkeligheden på en byggeplads. Med 
i bagagen har lærlingen viden fra skoleforløbet om 
sit fag. Spørgsmålet er, om lærlingen også er klar 
til den elektriske, skærende, roterende og tunge 
hverdag sammen med svendene. Ved lærlingen 
fx hvordan en håndrundsav eller vinkelsliber skal 
håndteres?

Mange spørgsmål melder sig måske …
  Hvilke værnemidler kræves der – er det fx nok 

med sikkerhedsbriller?

  Hvor findes værnemidlerne i virksomheden?
  Skal emnet, der skal skæres i, fastholdes?
  Er støv farligt?
  Skal der tilsluttes en støvsuger?
  Hvordan skal tunge materialer håndteres?
  Skal jeg bare gå til den som en stærk ung mand, 

der ikke siger nej?
  Er det OK at bede om et teknisk hjælpemid

del?
  Hvilke tekniske hjælpemidler findes der egent

lig til den enkelte opgave?

Kan virksomheden overhovedet forvente, at lær
lingen har fået styr på ovennævnte spørgsmål på 
skolen, eller skal det læres nu, hvor lærlingen er 
mødt op på byggepladsen?

Selvfølgelig skal mestersvendene instruere de
res lærlinge, men hvor ligger lærlingens vidensni
veau efter endt skoleophold – er dette egentligt 
klart for enhver, eller har vi i branchen brug for 
en forventningsafstemning, så lærlingeulykker kan 
reduceres, som målet med Byggeriets 20 punkts 
handlingsplan 0ulykker er?

AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Lærlingeansvarlig Rasmus Mortensen i HHM A/S svarer. 

1   Hvordan bør en virksomhed tage imod en lærling?
Lige så professionelt som når der ansættes faglærte hånd
værkere. De kommer ind til samtale første dag i virksom
heden, hvor vi fortæller om HHM, vores arbejdsmiljø og 
politikker i øvrigt samt udleverer værnemiddeltaske og 
lærlingekasser.

2   Hvem skal lære lærlingen om arbejdsmiljø?
Det er en fælles opgave, der skal varetages af svendene, 
ledelsen og skolen.

3   Hvor vigtigt er instruktion af lærlingen?
I større sjak skal formanden instruere, ellers svendene. Det 
er vigtigt, at det er svendene og ikke en byggeleder fx der 
instruerer, da svendene jo er de faglærte.

4   Er der særlige forhold, der gør sig gældende for lærlinge 
i en virksomhed?

Der er forskel på at være svend og lærling. Lærlingen er jo 
under oplæring, og det betyder større tolerance for fejl, men 
ellers skal de behandles ligeværdigt. En lærling skal også 
lære at kende sin plads i hierarkiet på byggepladsen. Det er 
meget anderledes end at gå i folkeskole  ikke alt er til dis
kussion på en byggeplads, der er regler som bare skal følges.

5   Er der arbejde, som en lærling kan udføre alene?
Lærlinge skal ikke sendes ud alene, men de kan godt arbejde 
selvstændigt under tilsyn af en svend på pladsen.

6   Bliver lærlinge betragtet som ligeværdige kolleger?
Hvis der arbejdes i akkord er det svært, men med andre ting 
i sjakket – som pauser, arbejdsopgaver etc. håber jeg svende
ne betragter dem som ligeværdige.

7   Må en lærling sige fra overfor opgaver – og hvornår?
Ja det må de gerne, hvis der fx er noget med sikkerheden 
der ser forkert ud eller der er meget gentaget arbejde, de 
skal ikke have den samme opgave tre uger i træk. Ellers me
ner jeg, de skal tage imod de opgaver, de bliver stillet.

AF PIA ENEMÆRKE BECKER

7 spørgsmål om lærlinge  
til virksomheden

Lærlingeansvarlig i  
HHM A/S Rasmus Mor-
tensen sammen med to af 
HHM’s tømrerlærlinge; 
Andreas Nielsen og Mads 
Christian Hansen.

Arbejdsmiljøet skal bygges op  
rundt om lærlingen

Undersøgelser dokumenterer 
det klart: Det er langt farligere 
at være lærling og ung medar
bejder i byggebranchen end at 
være erfaren og udlært. Der
for er konsulent Peter Rønt
ved Andersen fra BAR Bygge 
og Anlæg netop i færd med at 
undersøge, om det kan lade sig 
gøre at skubbe til den uheldi
ge statistik ved at tage fat i de 
mennesker, som omgiver lær
lingen i det daglige:

”Fra starten har vi sigtet ef
ter at finde de metoder, som 
kunne samle mestre og sven
de i en fælles forståelse af, at 
det er vigtigt at gøre noget 
for lærlingenes arbejdsmiljø. 
Og i den sammenhæng er det 
vigtigt, at få fundet frem til 
– og udviklet – nogle konkre
te værktøjer, som sikrer både 
den praktiske tilgang og den 
ændring af sikkerhedskultu
ren, som også er nødvendig,” 
siger Peter Røntved Andersen. 
”Skolerne har derfor også fået 
en meget vigtig rolle i vores 
projekt. Vi tager fat i de gode 
arbejdsmiljøtiltag, der allerede 
er på en del skoler – og så sæt
ter vi dem yderligere i system, 
så de kan udbredes.”

AMR for en uge
”I Næstved har vi blandt andet 
mødt en faglærer på grund
forløbet, der har besluttet sig 

Konsulent Peter Røntved Andersen 
fra BAR Bygge og Anlæg.

Hvis lærlingenes arbejdsmiljø skal blive bedre, er det vigtigt at 
få fat i de mennesker, der arbejder rundt om lærlingene i det 
daglige. I hvert fald lige så vigtigt, som at snakke med lærlinge-
ne selv. Det er udgangspunktet for et projekt forankret i BAR 
Bygge og Anlæg, som er sat i gang for at skaffe lærlingene et 
bedre arbejdsmiljø.



Hurtig hjælp til at 
tage vare på lærlinge 
og nyansatte
Det er ikke bare en pligt for arbejdsgiveren 
at tage hånd om lærlinge og nyansatte, men 
det er faktisk også en rigtig god investering. 
Fremtidens dygtige håndværkere er nemlig 
et resultat af god oplæring og instruktion. 
Derfor har Byggeriets Arbejdsmiljøbus lavet 
en pjece, der hurtigt giver nogle fif til oplæ
ring, instruktion og tilsyn. 

Scan koden med  
din mobiltelefon –  
og læs pjecen…  
eller hent den på 
www.bambus.dk

AF MORTEN BICHEL

Fire film om lærlinge
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg har lavet fire film om lærlinge 
og arbejdsmiljø.
Du kan scanne koderne med din smartphone – og se mere om:
  God modtagekultur og instruktion
  Elevinddragelse på skolen
  ElevAPV
  Arbejdsmiljørepræsentanten på skolebænken

Vi er unge – vi er 
stærke!
Når arbejdet skal fordeles i sjakket, så 
tager de unge det tunge arbejde, for
di de er friske og stærke – og så bliver 
arbejdet mest effektivt. Det er en helt 
naturlig del af byggepladsens kultur. 

Men er det nu også særligt smart 
ikke at fordele det tunge arbejde mere 
ligeligt mellem dem, der er med i sjak
ket? Meget tyder på, at den belastning, 
som de unge udsættes for i læretiden, 
lægger grunden til de rygsmerter, der 
ofte begynder at blive kroniske, alle
rede når man nærmer sig 40års al
deren. Det er simpelthen, fordi man 
ikke er fuldt fysisk udviklet, før man 
er omkring 21 år. Det er derfor særligt 
vigtigt at passe godt på sin krop i de 
unge år.

Tarzan får ondt i ryggen
Men husk på, at hvor Tarzan fra 
junglen fik sin Jane, så får Tarzan på 
byggepladsen bare ondt i ryggen!

Jeppe Z. N. Ajslev er ved at afslutte 
et forskningsprojekt om sammenhæn
gen mellem rygbesvær og arbejdets or
ganisering i byggebranchen. Han for 
tæller: ”Denne uhensigtsmæssige ar
bejdsdeling er et resultat af en meget 
gammel kultur i branchen: De ældre 
taler ikke åbent om deres smerter, og 
de unge vil gerne vise, at de kan tage 
fat, og det bliver de respekteret for i 
sjakket. De unge er derfor tvunget 
til at indordne sig under denne Tar
zankultur – ellers er der ingen frem
tid i sjakket.” 

Som eksempel fortæller Jeppe om 
en lærling, han havde interviewet i 
forbindelse med forskningsprojektet: 
Lærlingen var blevet tvunget til at 
bære nogle tunge og uhåndterlige byg
gematerialer ind i råhuset uden tekni
ske hjælpemidler, selv om han havde 
prøvet at undslå sig, og svendene selv 
havde nægtet at deltage, fordi det var 
for tungt.

Det hører dog også med til histori
en, at mange unge netop vælger byg
gefagene, fordi de godt kan lide at bru
ge deres krop. Der er derfor også en 
klar tendens til at flere og flere unge 
er opmærksomme på at passe på deres 
krop og sørger for at være i god form, 
dyrker idræt, sørger for at bruge tek
niske hjælpemidler, arbejder i så gode 
arbejdsstillinger som muligt og spiser 
sundt. 

Der er heldigvis håb for fremtiden. 

AF ANDERS KABEL

Erling the Lærling

Det er Videncenter for 
Arbejdsmiljø, der står bag 
kampagnen ”Erling the 
Lærling”.
Du kan finde flere tegninger 
– samt deltage i debatten 
om arbejdsmiljø i bygge-
fagene på Facebooksiden 
”Erling the Lærling” – eller du 
kan scanne koden med din 
smartphone.
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Man kan sikre sit bevis 
    ved at sende en email

Ødelægger  
ekstraarbejde den 
gode stemning?
I byggesager viser det sig ofte, at der skal laves mere, end 
der er indgået aftale om. Typisk bliver den slags ekstra
arbejde bestilt på pladsen, men det kan give uenigheder 
om fx tid og betaling. Her får du tre gode råd til at und
gå den dårlige stemning.

Det kommer an på hvad kommunen 
og brandvæsenet synes. Altså de lokale 
myndigheder der hvor pladsen ligger.

For at blive mere konkrete har vi 

Må man overnatte på en byggeplads?
spurgt Lone Himmelstrup fra Ka
lundborg kommune, hvordan regler
ne er i Kalundborg. Lone er Chef for 
Vej, Ejendom og Affald og siger: der 

er flere regler, der spiller ind. Der skal 
altid søges om tilladelse hos kommu
nen.

Vurderes individuelt
Sagerne skal sagsbehandles i hvert 
enkelte tilfælde på baggrund af en an
søgning, som vurderes ud fra konkrete 
forhold som fx antal overnatnings
pladser i forhold til byggeriets omfang, 
periodens længde og den samlede byg
gepladsindretning. Overnatning skal 
også vurderes i forhold til, om det kan 
være til gene for eventuelle naboer, og 
om der kan være særlige miljømæssige 
forhold, der skal vurderes nærmere.

Endelig er der det overenskomst
mæssige: Hvis man arbejder under 
Bygningsoverenskomsten mellem 3F 
og Dansk Byggeri (den grønne overens
komst), må man ikke overnatte på byg
gepladsen, jf. overenskomstens § 28. 

Hvilke regler gælder:
Det drejer sig om flere forskellige regel
sæt. Det kan være den konkrete plan
lov, hvor lokalplanen fx udelukkende 
tillader erhverv – eller det kan være 
områder, der er udlagt til boligområder. 
Her vil kommunen skulle tage hensyn 
til de fastboende. Hvis et område er 
godkendt til boligområde, kan det som 
udgangspunkt være i orden at overnat
te på en plads, her spiller bygningsreg
lementets regler til gengæld ind.

Sikkerhedsaspektet
Sluttelig skal myndighederne have 
kendskab til, at overnatning finder 
sted af hensyn til brandrisiko og behov 
for redning af de overnattende, hvis 
der opstår brand på byggepladsen.

AF ABELONE LIND ANDERSEN, 

NIELS ERIK DANIELSEN OG ANDERS KABEL

Kontakt
Hvis din arbejdsgiver er  
medlem af Dansk Byggeri, kan  
du altid ringe med spørgsmål 
om ekstraarbejder til Juridisk 
afdeling på tlf. 72 16 00 00. Ekstraarbejde skal aftales på byggemødet. 

Fotograf Ricky John Molly AF LOUISE DAHL KRATH JENSEN

  Tjek, at bestilleren har 1   fuldmagt
Det er bygherren, der kan bestille 
ekstraarbejde for bygherrens reg
ning. Bygherrens tilsyn har som 
udgangspunkt ikke fuldmagt til 
at bestille ekstraarbejder, ligesom 
andre entreprenører på pladsen 
heller ikke har det. 

Hvis bygherrens tilsyn har be
stilt ekstraarbejde, men ikke har 
haft fuldmagt til det, har bygher
ren ret til at afvise fakturaen. Sørg 
derfor for at få dokumentation 
for, at den, der bestiller ekstraar
bejdet, også har fuldmagt til det. 

ET GODT RÅD

  Tag stilling til pris, tid og 3   sikkerhed 
Når der opstår tvister om ekstra
arbejde, så handler det ofte om, 
hvorvidt entreprenøren har ret til 
ekstrabetaling – og hvilken – og 
om entreprenøren har ret til mere 
tid til byggeriet.

Tag derfor hurtigst muligt initi
ativ til, at I bliver enige om prisen 
eller forudsætningerne for den, 
og tag stilling til, om afleverings
tidspunktet skal rykkes. Udgangs
punktet er, at hvis entreprenøren 
ikke i forbindelse med bestillingen 
har oplyst, at ekstraarbejdet vil 
kræve mere tid, vil han som ud
gangspunkt ikke have ret til det.

ET GODT RÅD

  Få en underskrevet aftaleseddel eller2   andet bevis
Juristernes anbefaling af skriftlighed kan i hverdagen virke som et irrita
tionsmoment, men hvis der opstår en tvist om fx betaling, bliver det ofte 
afgørende, om entreprenøren skriftligt kan bevise, at bygherren har bestilt 
arbejdet. Hvis han ikke kan det, risikerer han at have arbejdet gratis!

Sørg derfor for at få en underskrevet aftaleseddel, inden ekstraarbejdet 
igangsættes. Hvis arbejdet ikke kan vente på en aftaleseddel, kan man fx sik
re sit bevis ved i første omgang at sende en email til bygherren, hvor man 
”bekræfter”, at bygherren har bedt om ekstraarbejdet, og at man vil sætte i 
gang med det samme. En sådan email kan nemt sendes fra din smartphone 
på pladsen.

ET GODT RÅD
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    En god akkord kan hurtigt 
vendes til en dårlig

  ”Hvis vi ikke skulle bruge så lang tid på sikkerheds-
foranstaltninger og at bære rigtigt, så ville akkorden 
se bedre ud.”

  ”Hvis vi bare planlægger arbejdet indbyrdes, så når 
vi det hele og har alligevel en god akkord.”

AF KENNETH B. BARLEV

bejdsmiljøet, for de ved, hvad de tjener og arbejder 
derfor efter gældende regler, men for de som arbejder 
på akkord, har der været udsagn som; 

  ”Hvis vi lige springer lidt over ved hvert arbejds- 
sted, kan vi nå ét mere om dagen. Det giver en bedre 
akkord.”

I et samarbejde mellem entreprenørvirksomhederne  
I. Anker Andersen A/S og Petri & Haugsted A/S er 
flere af de to virksomheders medarbejdere blevet 
spurgt om deres syn på arbejdsmiljø og sikkerhed ved 
både timelønsarbejde og akkordarbejde.

De fleste mener ikke, at timelønsarbejde giver an
ledning til, at de sjusker med sikkerheden eller ar

Timeløn kontra akkord
Har det indflydelse på arbejdsmiljøet? ... eller: ”Skide være med sikkerheden ... vi tjener penge!”

Erfarne sygeplejersker hjælper de langtidssygemeldte tilbage til arbejdet.

PensionDanmark kontakter  
langtidssyge om de nye muligheder
PensionDanmark sørger for, at langtidssyge medlemmer, 
der ikke selv er opmærksomme på de nye muligheder, bliver 
kontaktet. 

Det sker via et samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekruttering, som har registreret medlemmer med 
mere end fire ugers sygdom. Dem sender styrelsen et brev, 
hvor de opfordres til at kontakte PensionDanmark om de nye 
muligheder i sundhedsordningen. 

Ny hjælp til langtidssyge bygningsarbejdere
Langt de fleste bygningsarbejdere har en sundhedsordning i PensionDanmark. Nu er ordningen blevet forbedret med 
et team af erfarne sygeplejersker, der kan hjælpe langtidssyge med at komme tilbage til byggepladsen. 

Er du sygemeldt, eller må du 
ofte melde dig syg, er der nu 
yderligere hjælp at hente i din 
sundhedsordning, som du har 
via pensionsordningen i Pen
sionDanmark.  Fremover sid
der et team af erfarne sygeple
jersker parat ved telefonerne 
for at hjælpe. 

”Sygeplejerskerne vil spør
ge ind til dine problemer og 
på den måde hjælpe dig vide
re til den rigtige behandling. 
Det kan fx være hos en kiro
praktor eller måske en psyko
log. På den måde får du bed
re muligheder for at komme 
i gang på jobbet igen,” siger 

kundeservicedirektør i Pen 
sionDanmark, Flemming Tov
dal Schmidt.

Ordningen henvender sig 
især til medlemmer, der er 
blevet syge, og som risikerer at 
blive langtidssygemeldte. Men 
alle kan få glæde af teamets 
råd og vejledning, og man skal 
ikke selv have penge op af 
lommen. 

Ring til det nye team af 
sygeplejersker
Du kan ringe til PensionDan
marks team af erfarne syge
plejersker på 7012 1335 alle 
hverdage mellem kl. 8 og 16. 
De sidder klar til at rådgive 
dig og måske hjælpe dig gen
nem et behandlingsforløb. 

AF RUNE LINDBERG

Kan koste dyrt
På flere måder er akkordarbejde 
på enkeltstående større opgaver en  
udmærket måde at tjene penge på, 
men man bør ikke glemme, at går 
man hele tiden på kompromis med 
arbejdsmiljøet og sikkerheden, øges 
risikoen for ulykker og på langt 
sigt risikoen for at blive ramt af er
hvervsmæssig lidelse. 

En god akkord kan hurtigt ven
des til en dårlig, hvis man kommer 
ud for en ulykke og skal være sy
gemeldt en periode. Ligeledes kan 
”den samlede akkord” over årene 
ikke virke så attraktiv, hvis man som 

relativt ung ikke længere kan udfø
re samme arbejde. Fx fordi man har 
pådraget sig en erhvervsbetinget 
lidelse uden at vide det, bare fordi 
man ville ”springe over hvor gærdet 
var lavest” og ikke løftede korrekt 
eller anvendte kendte hjælpemidler 
etc.

Det gamle ordsprog; ”Sæt tæ
ring efter næring”, giver egentlig 
god mening, forstået på den måde, 
at man kan godt tjene penge, men 
husk at passe på dig selv og andre, 
mens du gør det – det virker bedst 
i længden.

Ja Ja, vi skal lige have ordentlig 
afspærring op, så arbejdspladsen 
bliver sikker. Hurtigere...Hurtigere...Vi skal 

tjene penge på akkorden!!!
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Det gør bare noget andet, når de 
       hører det fra egne rækker

Oprydningsprogrammet er iværksat af Kuben Ma
nagement A/S på vegne af Region Sjælland. Det er 
virksomheden Jakon A/S, der er idéskaber på opryd
ningsprogrammet og implementeringen sker i sam
arbejde med bygherrens sikkerhedskoordinator og 
sikkerhedsrådgivere. Programmet løber i hele bygge
perioden frem til august 2015, hvor byggeriet skal 
stå klart.

Hvordan kommer kampagnen helt ud til 
håndværkerne? 
Region Sjælland som bygherre ved udmærket godt, 
at en ting er at sige det – en anden ting er at gøre det. 
Derfor har bygherre også investeret ekstra ressour
cer i at få oprydningen indført hos alle håndværkere 
på pladsen. ”Vi fik en af Jakons arbejdsmiljørepræ
sentanter til at fortælle om programmet til de øvrige 
håndværkere”, fortæller Charlotte Degn. ”Det gør 
bare noget andet, når de hører det fra egne rækker”, 
konstaterer hun. ”Desuden bruger vi meget tid på at 
tale om arbejdsmiljø med de mange håndværkerne, 

Byggepladsen GAPS, hvor det nye psykiatrisyge
hus opføres, er på 158.000 m2, og der opføres i alt 
44.000 m2 byggeri. Det betyder, at der færdes op til 
300 håndværkere samtidigt på området, og op mod 
10 entreprenører er i gang på samme tid. Det stiller 
særlige krav til sikkerhed og arbejdsmiljø. Derfor har 
bygherre taget flere initiativer til at sætte fokus på 
arbejdsmiljø hos både håndværkere og ledelse. 

Støvkampagne og program for oprydning
Charlotte Degn fra Kuben Management A/S er byg
herrens sikkerhedsrådgiver, og har været med på byg
geprojektet siden byggestart i maj 2013. ”Vi ved …”, 
siger Charlotte Degn, ”…at det har stor betydning 
for arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsglæden samt kva
liteten, når vi kan arbejde under gode og sikre for
hold.” Med programmet ”Rod koster kassen – ryd op 
på pladsen” har bygherre i efteråret 2014 sat fokus 
på den daglige oprydning og rengøring af arbejdsste
det, affaldssorteringen, transport af affald, indretning 
af containerplads og generel orden og ryddelighed. 

Har du et godt forslag til at 
forbedre arbejdsmiljøet på 
byggepladsen?
I Region Sjælland bygges et nyt psykiatrisygehus i Slagelse. I forbindelse  
med byggeriet ønsker bygherre af involvere håndværkerne mest muligt.  
Det betyder, at håndværkerne bliver taget med på råd, når der skal forberedes 
kampagner om et bedre arbejdsmiljø.

”Jeg synes at affaldsstationerne er en rigtig god idé. Jeg startede på pladsen i går og har allerede brugt den”, fortæller 
elektriker Torben Larsen fra FINI EL i midten af billedet.  
Til venstre Anne M. Anttila, Dansk Byggeri og til højre Thomas Østerbye, FINI EL.

Det er nemt at stille forslag, 
som kan forbedre arbejdsmil-
jøet. Et par linjer på et stykke 
papir – og så ned i forslags- 
kassen med de gode ideer.

Charlotte Degn, Bygher-
res sikkerhedsrådgiver fra 
Kuben Management A/S 
forklarer om oprydningspro-
grammet på GAPS, Psykia-
trisk Sygehus i Slagelse. 

Casper Petersen, arbejds- 
mand fra Schjøtt & 
Davidsen.

”Når du kommer ind her 
på byggepladsen, kan du 
slet ikke mærke støvet, som 
man kan på mange andre 
byggerier”, forklarer Johan 
Philip, arbejdsmand ved 
Schjøtt & Davidsen.

som er på byggeriet.” Kuben Management A/S har 
stået for planlægningen af alle byggeriets kampagner 
og sikrer, at der løbende sker særlige initiativer på 
pladsen med fokus på sikkerhed. Der er bl.a. udar
bejdet pjecer og plakater til håndværkerne om op
rydningsprogrammet og andre forhold vedrørende 
minimering af støv og seneste materiale om faldsik
ring og arbejder i højden. Materialet har de bedt byg
geledelsen benytte i forbindelse med de obligatoriske 
sikkerhedskurser for alle på byggepladsen. 

Håndværkerne er positive
Casper Petersen er arbejdsmand hos entreprenør 
Schjøtt & Davidsen er glad for initiativet fra byg
herre. ”Jeg kunne desværre ikke selv være med på 
kampagnedagen, men jeg har fået at vide hos vores 
byggeledelse, at vi bare skal komme med forslag til 
bygherre om arbejdsmiljø. Det synes jeg er godt, og 
giver os noget mere i forhold til at tage ansvar for 
sikkerheden på byggepladsen”. 

AF ANNE M. ANTTILA

ALLE FORSLAG ER VELKOMNE !

MAIL:
TELEFON:

FORSLAG:

Vi siger mange tak for dit input!

GAPS
Det ny psykiatrisygehus i Slagelse   

Har du et godt forslag der kan forbedre 
arbejdsmiljøet på byggepladsen?

STØVKAMPAGNE PÅ GAPS

OG PRÆMIEN ER........De 10 bedste forslag præmieres, og alle gode forslag bliver sat i værk.

Du kan f.eks. stille forslag om...•  miniming af støv•  sikring rene og ryddelige arbejdsområder
•  minimering af støj•  nye procedure der gør sikkerheden bedre

•  ideer til helt nye kampagner
Der er ingen begrænsninger for hvad der kan stilles forslag 

om, og alle forslag vurderes og drøftes i samarbejde med 

sikkerhedskoordinatoren på GAPS.Forslagene kan du udarbejde alene, sammen med en kollega eller med dit fi rma.

Udfyld en blanket og læg dit forslag i forslagskassen, som du fi nder foran projektkontoret, eller 

send en mail til: mwja@kubenman.dk, hvor du skriver ”forslag” i emnefeltet.
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Formen er klar til 
       at modtage betonen

Siderarmeringerne bygges op, til formen er klar til 
at modtage betonen. Når betonen er hærdet, rykkes 
formen videre til næste stykkevæg, som er klargjort 
med jernarmeringen.

AF LARS KJØLLER BLOCK OG ABELONE LIND ANDERSEN

På pladsen mødte vi Sabine Svendsen og Per Morten
sen på en flot solskinsdag og lagde mærke til mange 
gode arbejdsmiljøtiltag.

Inden entreprenøren gik i jorden havde bygherre 
og projekterende planlagt betonarbejdet med fokus 
på at undgå for mange bindinger på stedet af jernar
meringerne – og belastninger af kroppen under ud
førslen. Det har de gjort på følgende vis:

  ”Brug af rullearmering, hvorved jernbindingen 
mindskes 

  ” Brug af en støbeform på skinner, som gør flytning 
af støbeforme mindre fysisk belastende og mindre 
nedslidende. Insitu støbning på skinner

  ” Brug af vibreringsfri beton for at nedsætte hånd/
arm vibrationer og helkrops vibrationer

Efter at byggeriet var godt i gang, fandt sikkerheds
gruppen ud af, at der var nogle problemer med sider
ne på støbetoget – hvor der skulle vandrette jernar
meringer ind, som blev bundet manuelt.

Sikkerhedsgruppen fandt sammen med Sabine ud 
af, at det fra leverandørens side var muligt at bestille 
sidearmeringen med lodrette støtte armeringer, som 
mindskede mængden af bindinger og håndtering af 
jernarmeringen betydeligt. Se foto af lodrette støbar
meringer

Og for jer, som ikke støber jernbanetunneler til 
daglig, vises her et foto, hvor de vandrette flader  ar
meres inden betonstøbningen

BETONERE holder ryggen 
rank!
Mange har nok bemærket, at der er 
en del anlægsarbejder i gang – som 
man holder og kikker på fra sin bil 
uden helt at vide, hvad der egentligt 
foregår. Vi fik lov at klatre over heg
net til en byggeplads langs med Hol
bækmotorvejen …

Holbækmotorvejen.

De lodrette støbejern. Væggene i tunnelen. Støbeformen kører på skinner.

De vandrette støbeflader.
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   Claus ville skaffe 10 eksempler på 
nærvedulykker, ellers ville han give basser

... og så var der basser!
Da Claus Thrane, som er byggeleder hos Adserballe 
og Knudsen, tilbød et væddemål om nærvedulykker, 
sagde Bambuskonsulent Niels Erik Danielsen top! 
Niels Erik deltog i sikkerhedsmødet på Slagelse Bo
ligselskabs byggeplads – renovering af boliger ved 
Grønningen i Slagelse. Claus ville skaffe 10 eksem
pler på nærvedulykker, ellers ville han give basser. 

Ulykker der ikke sker, lærer man af
Væddemålet opstod, da Niels Erik spurgte til nærved
ulykker, som der åbenbart ikke var nogen af. Det er 
lidt uforståeligt, at der næsten aldrig er nærvedulyk
ker på landets byggepladser, fordi det er ulykker, der 
ikke sker, man kan lære noget af. Tilløb til ulykker 
skal undersøges, og der skal gennemføres foranstalt
ninger, som forhindrer gentagelse. 

Her er nogle af de eksempler, Claus havde fundet 
frem til: Ledninger på adgangsvej, dæk lå løst, affald 
på stillads, manglende brug af sele ved arbejde i bom
lift, kørende og gående trafik var ikke adskilt og ansat 
gik uden hjelm, mens der kranes. Disse eksempler vi
ser meget godt, hvad en nærvedulykke er. Desværre 

Byggeleder fra Adserballe og Knudsen Claus Thrane.

Sikkerhedskoordinator Christian Ninn-Hansen fra Fjerring A/S, byggeleder fra Adserballe og Knudsen Claus Thrane 
og arbejdsmiljørepræsentant Søren Madsen fra Adserballe og Knudsen

Så blev der givet basser ...

 

Vejledning om håndtering 
af vinduer og glasfacader
Den nye reviderede 
branchevejledning in
deholder regler og gode 
råd om den nødvendige 
planlægning og brug 
af tekniske hjælpe
midler, når vinduer og 
glas skal håndteres. 
Oprindelig indeholdt 
vejledningen også et 
afsnit om døre, men 
håndtering af døre får 
i stedet sin egen vejledning, som formodentlig 
bliver klar i løbet af 2015. I både vejledning 
om vinduer og i den kommende om døre har 
Dansk Byggeri Træsektio
nen deltaget i reviderings
arbejdet.

Scan koden og se branche-
vejledning om vinduer og 
glasfacader

Revideret vejledning om 
tagdækning
Den ny reviderede 
udgave af branchevej
ledningen om tagdæk
ning inkluderer nu bl.a. 
kravene til bygherrens 
koordinering af ar
bejdsmiljøarbejdet i 
både projekterings 
og udførelsesfasen. 
Desuden er de nyeste 
regler for tagarbejde 
blevet indarbejdet i 
vejledningen. Dansk Byggeri Tagdæknings
sektion har deltaget i revideringen af vejled
ningen.

Scan koden og se branche-
vejledning om tagdækning

er det et problem for mange at finde frem til, hvad 
der egentlig er en nærvedulykke. 

Forhåbentlig kan Claus’s eksempler bruges til in
spiration. Hvem vandt så? Det gjorde Claus og ar
bejdsmiljøet, så Bambus gav basser.

AF NIELS ERIK DANIELSEN

Eksempler på årsager til 
ulykker
16/3 Ledninger på adgangsvej
17/3 Dæk lå løst
17/3 Ledninger på adgangsvej
18/3 Affald på stillads
19/3 Manglende brug af sele i bomlift
20/3 Kørende og gående trafik er blandet
23/3 Ansat uden hjelm, mens der kranes
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  Mangfoldighed vil jo også sige, at der 
       er mange måder at arbejde på

”Jeg er jo bare mig …”
Hvordan mon det er at arbejde sammen med en person med en psykisk lidelse?  
Mød Jess. Han lider af autisme, jævnlige depressioner og kronisk hovedpine.  
Alligevel trives han på sin arbejdsplads på sjette år.

har et handicap eller noget helt tred
je, så bidrager du til mangfoldigheden. 
”Vi mennesker er jo dem, vi er, i kraft 
af hinanden og dem, vi møder. Og jo 
mere forskellige vi er, jo større gave
bod er der foran os”. 

Alle er ÈN AF OS
I dag er Jess ambassadør for EN AF 
OSkampagnen, som han opdagede 
på Facebook og hurtigt blev meget be
gejstret for: ”En af os handler om, at vi 
skal være udadvendte over for hinan
den og inkludere hinanden. Det giver 
god mening, for hvis man vil forandre 
en kultur, kræver det, at man er åben”.

”Noget af det, jeg elsker ved mit 
nuværende arbejde, er, at vi ikke be
høver være ens. Mine diagnoser gør 
mig anderledes end de andre, og jeg 
har en anderledes personlighed. Men 
mangfoldighed vil jo også sige, at der 
er mange måder at arbejde på, og vi 
skal have lov til at være forskellige”. 

AF KIRSTINE GREEN

godt opføre mig som en elefant i en 
glasforretning. Jeg kan virkelig ramme 
forbi skiven en gang i mellem, og så 
må jeg spørge, om jeg har sagt noget 
forkert,” fortæller Jess og griner høj
lydt af sig selv. 

Olé for Ole
På arbejdspladsen møder han Ole, der 
i dag både er hans kontaktperson og 
tætte kollega: ”Ole er rigtig god til 
at forstå min situationen. Det er rart 
at have en kollega, som jeg er tæt og 
stoler på. Han går ikke foran, og han 
skubber heller ikke på, men han går 
ved siden af, og han er afgørende for 
min trivsel,” fortæller han begejstret. 

Mangfoldighedens mange 
muligheder
Ordet mangfoldighed går igen, når 
Jess fortæller, hvorfor det efter hans 
opfattelse er så vigtigt at inklude
re mennesker med fysiske såvel som 
psykiske handicaps på arbejdspladsen. 
”Hvad enten du er etnisk anderledes, 

Depression, angst, PTSD eller autis
me. Det anslås, at hver femte af os 
på et tidspunkt i livet rammes af en 
psykisk lidelse. Alligevel er psykisk 
sygdom stadig et tabu på mange ar
bejdspladser – også i byggebranchen. 
Dét vil kampagnen ÉN AF OS til livs. 

Et sammenrend af diagnoser
Allerede som 17årig under sin tøm
reruddannelse rammes Jess af den 
første depression, som viser sig at bli
ve tilbagevendende. Senere får en en 
autismediagnose, og da han for 7 år 
siden rammes en hjerneblødning, der 
nær koster ham livet og efterlader  
ham med kronisk hovedpine, er til
knytningen til arbejdsmarkedet tæt  
på at forsvinde. Sådan går det ikke. 
Heldigvis. 

”Der kommer Jess ...”
I begyndelsen var det svært: ”Jeg hav
de ondt og var meget frustreret over 
at miste min arbejdsevne og job,” for
tæller Jess, som i dag er taknemmelig 
for, at en jobkonsulent tog affære og 
hjalp ham med at finde et arbejde, 
som kunne passes på lidt lavere blus. 
Det førte til jobbet som tømrer på 
et kulturhistorisk museum, hvor han 
restaurerer gamle huse og i det hele 
taget oplever at være til nytte. ”Jeg 
fungerer jo, som jeg er, og folk på ar
bejdet siger jo ikke ”Nå, der kommer 
ham autisten”, nej, de siger ”Nå, der 
kommer Jess.” 

”Nogle gange kan jeg selvfølgelig 

Vidste du at?
  Mindst en halv million danskere 

er lige nu ramt af en psykisk 
sygdom.

Landskampagnen  
EN AF OS har til formål at: 
  Øge danskernes viden om psy-

kisk sygdom
  Mindske den afstand, der fører 

til stigmatisering, fordomme og 
social udelukkelse

  Skabe større forståelse for psy-
kisk sygdom i skoler, på arbejds-
pladser og alle andre steder, 
hvor hverdagslivet udfolder sig.

Vil I vide mere om psykisk  
sygdom på arbejdspladsen?

EN AF OS samarbejder med  
Bambus-konsulenterne og kom-
mer gerne ud i jeres virksomhed 
og holder oplæg om psykisk 
sygdom. 
Kontakt: Johanne Bratbo på  
telefon 35 47 57 47 eller mail 
jb@sundkom.dk

Psykisk sygdom rammer efterhånden hver femte dansker, mange er mænd.  

Og det gør ondt. På dem selv. På dem tæt på. De �este kommer sig helt, 

men det kræver, at de får den rette hjælp. Især mænd ignorerer tegn på, 

at der er noget galt. Og søger ofte først hjælp, når sygdommen har skabt 

en ond spiral i deres liv. Ta’ fat i hinanden. SØG HJÆLP.

Se mere på www.en-af-os.dk, eller på www.facebook.com/ENAFOS.

Det er ikke alt, der sikrer 
mod sorte tanker.Det første skridt er tit det sværeste. Ta’ fat i hinanden.
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      Det er vigtigt at bevare 
  roen i en panisk situation

mens Anders  og pigens ven svømmer 
tilbage mod land. 

Stigende behov for livreddere i 
Danmark
Behovet for livreddere ved de danske 
kyster er stigende på grund af den sto
re interesse for ekstrem og vandsport. 
”Folk dyrker mere og mere havsvøm
ning, kitesurfing, wakeboard og triath
lon, og ved de forskellige konkurren
cer er det nødvendigt med livreddere,” 
fortæller Anders Elbæk.  

”Skulle bare tisse …”
Da pigen er tilbage i sikkerhed på 
stranden og forenet med sine venner, 
er hun ikke glad for at indrømme, 
hvorfor hun svømmede væk fra de 
andre. ”Jeg skulle bare tisse”, fortæller 
hun og smiler af tragikomikken, selv 
om hun har fået en lærerstreg for livet.
 

AF KIRSTINE GREEN

For at vedligeholde paratheden og 
holde danske livreddere oppe på mær
kerne hele sommeren, har TrygFonden 
Kystlivredning nedsæt en træningspa
trulje, som ca. én gang om ugen hele 
sommersæsonen besøger den enkelte 
redningspost. Her iscenesætter patrul
jen en række overraskelsesscenarier, så 
livredderne uden forberedelse testes i 
beslutsomhed i forskellige redningsak
tioner. 

På den anden side af bølgerne
I havet ud for New Zealand  lykkes 
det Anders at bugsere de to panikslag
ne badegæster længere ud på havet og 
om bag bølgerne, hvor vandet er mere 
roligt. På bølgernes bagside er havet 
en del venligere, men det vil stadig 
være en stor udfordring og udmatten
de kamp at kæmpe sig til land med 
to personer. Anders’ kollega kommer 
dem til undsætning og henter den 
forskrækkede pige i livredderbåden, 

hed, sikkerhed, sikkerhed,” fortæller 
Anders og uddyber: ”Ordet træning 
står for, at vi skal være gode til det, 
vi gør, mens ordet sikkerhed står for 
både badegæsternes og vores egen sik
kerhed.”

Væk fra vennerne
Tilbage på New Zealand er de unge 
nået ud til revlen, hvor de skvulper 
lidt rundt mellem hinanden. De griner 
overstadigt i havoverfladen. Anders re
gistrerer, at en pige svømmer lidt væk 
fra gruppen. Da hun et kort øjeblik 
senere vender om for at svømme til
bage, trækker vandet hende langsomt 
væk og ud mod det åbne hav. Anders 
forstår alvoren og svømmer ud mod 
hende. Strømmen trækker dem begge 
ud. Pigen er panikslagen og råber om 
hjælp. En dreng fra gruppen er også 
svømmet ud mod pigen, og Anders 
har nu to at holde fast i, mens bølger
ne brækker, og vandet langsomt hiver 
dem længere ud. 

Skynd dig langsomt
Som livredder er det vigtigt at kunne 
bevare roen i en panisk situation, og 
her bruger Anders en bestemt talemå
de: ”Skynd dig langsomt,” kalder han 
princippet, som han prædiker for liv
redderne. For, som han siger: ”arbejder 
man for hurtigt, risikerer man at lave 
fejl, og hvis vi stresser, gør vi det ikke 
godt nok”. 

Det er en lun sommerdag. En lille flok 
unge står i vandkanten og tjatter til 
hinanden. Anders Elbeck står ved si
den af sin livredderkollega og kigger 
ud over vandet. Alt ser fint ud. Den 
lille gruppe unge begynder at svømme 
ud mod en revle.

200 livreddere fordelt på landets 
kyster
Anders er 28 år og bor i Odense. De 
sidste syv somre har han spejdet ud 
over havet sammen med ca. 200 an
dre livredderkollegaer fra TrygFonden 
Kystlivredning, som hver sommer pa
truljerer på landets strande og havne
bade og skaber sikkerhed for landets 
badegæster. I dag er Anders fuldtids
ansat i TrygFonden Kystlivredning, 
hvor han arbejder som udviklingskon
sulent og uddanner livreddere til den 
kommende sæson. De første mantraer, 
han præsenterer kandidaterne for, er: 
”Træning, træning, træning og Sikker

Skulle tisse … og drev til havs
Hver sommer holder TrygFonden Kystlivredning et 
vågent øje med landets strandløver og badenymfer,  
så de kan bade i sikkerhed. Sidste år under en udsta
tionering til New Zealand måtte livredder Anders 
Elbeck holde hovedet koldt, da en pige kom i nød. 

VIDSTE DU AT ...
  Trygfondens Kystlivredning uddanner hvert år  ca. 50 nye livreddere? 
  Deres i alt 200 livreddere er fordelt på 37 livredningsposter rundt om i 

landet? 
  Ca. 90 % af alle livreddere ved TrygFonden Kystlivredning er studerende?

• • • • fra en anden vinkel

S
IK

K
E

R
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D

Siden 1998 har TrygFonden og 
Dansk Svømmeunion samarbejdet 
med kommunerne om at forbedre 
badesikkerheden i Danmark. 
Flere og flere danskere dyrker 
vandsport og triatlon , og derfor 
er behovet for at øge sikkerheden 
langs kysterne ekstra stort. 

FAKTA

Glæder du dig til en sommer på stranden?
Her er (for god ordens skyld) de fem gode baderåd. God sommer!
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      Stigen forsvinder 
  under hende

Døde i byggeriet 

i Danmark 

2014

Den 13. januar 
En 39årig tømrer mistede livet, 
da han faldt 45 meter ned fra  
en privat ejendom, hvor han 
var ved at reparere tag efter en 
stormskade. 

Den 4. februar 
En 51årig mand døde i forbin
delse med udgravning til fjernvar
merør på Østerbro i København. 
Han omkom, da han blev ramt i 
hovedet af en tung jernplade, der 
væltede ned over ham, mens han 
befandt sig i graverenden.

Den 30. marts 
En 42årig kvindelig landmåler 
mistede livet, da hun var i færd 
med at opmåle nye vejmarke
ringer i forbindelse med et mo
torvejsarbejde på strækningen 
mellem København og Helsin
gør. Landmåleren blev ramt af en 
bakkende fejemaskine og døde 
ved påkørslen. 

Janne er malermester på en bygge
plads i Karlslunde, hvor HHM bygger 
et enfamiliehus. Huset, der har loft til 
kip, skal snart afleveres, og hun er ved 
at fuge øverst oppe i kippen. Hun be
slutter sig for at arbejde fra en 12 trins 
wienerstige i stedet for stillads. 

Længst inde i hjørnet af rummet 
er der ikke rigtigt plads til stigen, så 
Janne samler stigens ben lidt. Så kan 
hun lige være der. Og hun kan også 
lige nå, når hun står på 2. øverste trin. 
Idet Janne strækker sig for at nå den 
sidste fuge, forsvinder stigen under 
hende. 

Janne kan ikke ringe efter hjælp, 
fordi hun ikke har mere strøm på sin 
mobil. Først da bygherren kommer 
forbi, bliver der ringet efter en ambu
lance, og Janne bliver indlagt.

Janne har fået et mindre brud på  
to ryghvirvler og har brækket det øver 
ste af lårbenet, der hvor det går ind i 
hofteskålen.

Ulykken skete i februar 2015, en 
alvorlig ulykke, der kunne være endt 
endnu værre. Janne er ikke tilbage på 
arbejde før efter april 2015.

”Jeg bruger stillads i fremtiden, det 
er helt sikkert” siger Janne.

AF PIA ENEMÆRKE BECKER

Alene – og mobilen havde  
ingen strøm
Som maler går Janne tit alene på byggepladsen, så hun var også alene, da ulykken skete.

I sommeren 2014 skulle den 19årige tømrerlærling Tho
mas Bleeg Nielsen sammen med tømrersvenden Jesper ud
skifte nogle tagplader på brandstationen i Kalundborg for 
Houg A/S. Da arbejdet var begrænset tidsmæssigt, var det 
forsvarligt at bruge sele. De havde snakket om, at tagpla
derne var porøse, men selen var taget på og bundet til en 
af åsene. Der var skudt hønsenet på undersiden af pladerne 
i den ene side af taget. Den første dag var uproblematisk, 
men på anden dagen skete uheldet. Thomas trådte igennem 
en plade og røg ned med benene. Hønsenettet sørgede for, 
at han ikke røg længere ned. Pladen ved siden af knagede, 
men han kunne lægge kroppen over på pladen ved siden af 
og forhindre yderligere fald. Havde det været på den anden 
side af taget, var han røget helt igennem, men var sandsyn
ligvis blevet reddet af selen. Svenden Jesper trak Thomas 
op. Thomas blev ved faldet ramt i lysken og måtte lige ned 
og sunde sig. Men selen gav ekstra tryghed. Fordi da han 
trådte gennem pladen vidste han, at hvis flere plader knæk
kede, og han røg helt ned fra de 45 meter de var i højden, 
så havde han selen som ekstra sikkerhed.

AF NIELS ERIK DANIELSEN

Selen gav en ekstra tryghed

Alenearbejde er risikabelt. Det kan få fatale konsekvenser, hvis du ikke kan få fat i 
hjælp, hvis uheldet er ude. Den unge maler på dette foto fra årets SKILLS i Bella Center 
er dog ikke i umiddelbar fare – rundt om sig har hun adskillige kolleger, der kan gribe 
ind med det samme.



Vandret:
  3.  Hvad kan ødelægge den gode stemning  

(se side 11)? 
  4.  Hvilket strakspåbud fortælles om i ”Regelrytteriet” 

på side 8? 
Adskillelse af kørende og ______ trafik

  5.  TEKNIKTAK (på side 10) fortæller om et nyt 
værktøj på tre bogstaver, der ender på v og kan 
”save” i jern uden at gnistre?

  6.  Hvad står der i artiklen på side 5:  
”Forskeren om ______”?

  7.  I hvilket land kunne man (også) have brug for at 
”knække ulykkeskurven” (se bagsiden)?

  8.  På side 15 indgår Claus Thrane et væddemål med 
Bambus-konsulenten. Hvad vædder de om?

  9.  Hvad handler temaet om i dette nummer?
11.  Holger Petersen er ophavsmand til én af 

solstrålerne (side 2). Hvad har han opfundet?
12.  Hvad var løbet tør for strøm, da Janne styrtede 

ned fra en stige (se side 18)? 

Lodret: 
  1.  Hvilken ”bus” diskuteres i ’Debatman’ på side 4?
  2.  Hvilken slags bro er blevet gravet op i ”De gode 

gamle dage” (se side 9)?
  3.  Hvad hedder kampagnen, som skal få os til at tale 

mere åbent om psykisk sygdom (se side 16)?
10.  Hvad var en typisk ugeløn for en lærling i 

1930’erne (se side 9)?
11.  Hvor mange spørgsmål besvarer Rasmus 

Mortensen i Temaet?

Udfyld felterne og find den 
hemmelige kode:

på KRYDS og TVÆRS
UNDER HJELMENE

1 2

3

4

6

7

9

8

11

10

12

5

Glade vindere ...
Medlemmerne af Under Hjelmenes redaktion er 
altid vældig glade for reaktioner fra vores læsere – og 
i særdeleshed glade for fotos fra nogle af de mange 
vindere af vores konkurrence. 

Vinderen af hovedpræmien af ”Under Hjelmene på 
kryds og tværs” fra sidste nummer er: Barbara Gille 
... Mange gange tillykke herfra!

Alle kan deltage i konkurrencen og blive de heldige vindere 
af de flotte præmier

1. præmie: En super lækker Under Hjelmenetaske.
For øvrige besvarelser trækker vi lod om Under Hjelmene tshirts

Du kan vælge at:

• SMS’e dit svar til 29 60 66 71
• Maile til bra@danskbyggeri.dk
•  Sende dit svar til Under Hjelmene, Dansk Byggeri, 

Nørre Voldgade 106, 1358 København K

HUSK Uanset hvilken metode 
du vælger, skal vi have dit navn og 
adresse, så vi kan sende en eventuel 
præmie til dig.

HUSK OGSÅ Vi skal have dit 
svar senest 1. november.



SIDE 20 Under Hjelmene nr. 1/2015

Udenlandske kollegaer kan også 
     ”knække ulykkeskurven”

Set i Vietnam
Der er masser af udfordringer med arbejdsmiljøet  
på de danske byggepladser, men begynder vi at 
sammenligne med de sikkerhedsforhold, som 
mange af vores udenlandske kolleger har, når de 
arbejder i andre afkroge af verden – så må vi nok 
konstatere, at de i den grad også trænger til at 
”knække ulykkeskurven”.

Det er konsulent Gunnar Fuglsang fra Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus, der har indfanget de forskellige 
situationer i Vietnam.

De 10 største byggerier i Danmark med opstart i 2014

Nr. 1: Fredericia
1.800 mio. kr. Opførelse af et flisfy
ret fjernvarmeanlæg, der skal levere 
320MW varme baseret på biomasse. 
Anlægsentreprenører: CG Jensen, Per 
Aarsleff og Arkil

Nr. 2: Kongens Lyngby
1.250 mio. kr. DTU institut for Life 
Science & Bioengineering, faciliteter 
til forskning og undervisning, 55.000 
m2. Råhusentreprenør: MT Højgaard

Nr. 3: København Ø
1.250 mio. kr. Niels Bohr Bygningen. 
Forskningsbygning på Københavns 

Universitet, 50.000 m2. Råhusen
treprenør: Per Aarsleff, bemanding 
80100 håndværkere.
 
Nr. 4: København Ø
1.200 mio. kr. Righospitalets nye 
nordfløj med bl.a. 33 operationsstuer 
og 212 ensengsstuer, 54.700 m2. Rå
husentreprenør: NCC Construction.

5: København S
1.022 mio. kr. Søndre Campus, til og 
ombygning på Københavns Univer
sitet, Amager, juridisk og teologisk 
fakultet. 48.000 m2. Styrende råhu
sentreprenør: B. Nygaard Sørensen.

6: Aarhus N
1.009 mio. kr. Halmfyret kraftvarme
værk, der skal levere 37MW el og 77 
MW varme. Råhus entreprenør: Arkil 
og CJ Anlæg. Opførelse af anlæggets 
104 m høje skosten: MT Højgaard. 

7: København S
1.000 mio. kr. Nordeas domicil i Øre
staden. 46.600 m2 opføres med MT 
højgaard som totalentreprenør. 120 
håndværkere har deres daglige gang 
på pladsen. Byggeriet skal afleveres 
den 31. januar 2017.

8: Hvidovre
915 mio. kr. Danmarks første højha
stighedsbane – KøbenhavnRingsted. 
Opføres af Aarsleff og der er 125150 
håndværkere tilknyttet pladsen. Der 
bygges bl.a. 1.255 m tunnel og bygge
riet skal afleveres januar 2017.

9: Måløv
775 mio. kr. Novo Nordisk 16.724 
m2 forskningscenter, Per Aarsleff er 
hovedentreprenør og byggeriet for
ventes afsluttet i marts 2016.

10: Lemvig
676 mio. kr. Kystsikrings og oprens
ningsarbejder ved den Jyske Vestkyst. 
Rohde Nielsen pumper strandsand 
til kystsikring og oprenser i havne og 
sejlrender.  Arbejdet strækker sig helt 
frem mod 2020.

Kilde: Building-Supply og CRM-Byggefakta

Danmarks største byggeri opstartet i 
2014; Skærbækværket ved Fredericia, 
bortsprængning af eksisterende askesilo.

DANMARK RUNDT

En af Hoffmanns svenske kollegaer fik i forbin-
delse med savning af forskallingsbrædder en 
splint i næsen. 
Splinten ramte ikke øjet, manden havde jo også 
beskyttelsesbriller på, men det viser, hvor vigtigt 
det er at bruge de personlige værnemidler.

”Splint”


