
2014-2015
- arbejdsmiljøet ruller



Byggeriets Arbejdsmiljøbus har i snart syv år hjulpet virksomheder, arbejdsmiljørepræsentanter og 
ansatte med at skabe sikre og sunde forhold på arbejdspladserne i byggeriet. I løbet af 2014 har 
vores otte arbejdsmiljøkonsulenter gennemført 1.504 besøg i virksomheder og på byggepladser, 
hvor de atter har bevist slagkraften og værdien af en mobil konsulenttjeneste.

INDSATSEN I 2014
Det drejer sig om at komme i dialog om de ting, som 
giver umiddelbar mening på byggepladserne. Kontakten 
med vores konsulenter skal altså opleves som både 
relevant og løsningsorienteret. Og resultatet skulle gerne 
blive bedre arbejdsrutiner og planlægning. Den tilgang 
betyder også, at Byggeriets Arbejdsmiljøbus stort set 
altid bliver positivt modtaget på arbejdspladserne.

I 2014 har en stor del af rådgivningen på byggeplad-
serne drejet sig om:

•  Problemer med støv og begrænsning af støv-gener 

•  Unge og nyansatte

•  Forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker

•  Kemiske stoffer - Asbest, PCB og bly

•  Stillads – regler og anvendelse

•  Bygherrers, rådgivendes og projekterendes roller

TEKST & FOTO: KOMBIC APS LAYOUT OG TRYK: ROSENDAHLS A/S OPLAG: 4.000

Byggeriets Arbejdsmiljøbus
.... er etableret af en række af byggebranchens organisationer. Det er en landsdækkende mobil konsulent-
tjeneste med otte erfarne konsulenter, der er udstyret med hver sin genkendelige arbejdsmiljøbus.
Foruden konsulenterne er tjenesten bemandet med en fuldtidsansat direktør, og der ydes administrativ 
sekretærbistand fra Byggeriets Uddannelser. Byggeriets Arbejdsmiljøbus har siden 1. april 2012 også haft et 
erhvervs-PhD-projekt tilknyttet.
Organisationerne bag Byggeriets Arbejdsmiljøbus er: Dansk Byggeri, 3F, Blik- og Rørarbejderforbundet, 
Dansk Metal, Dansk El-Forbund og BJMF i København, Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening (DIB), 
Dansk Håndværk, Kooperationen og Bygherreforeningen.

•  Forebyggelse af rygsmerter og andre gener i 
bevæge apparatet

•  Vejledning om arbejdsmiljørepræsentantens rolle

•  Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)

•  Vejledning om sikkerhedskultur ved brug af uden-
landsk arbejdskraft

•  Orden og adgangsveje på byggepladsen

•  Arbejdsmiljøkoordinering mellem byggepladsens 
parter

•  Nedstyrtningsfarer og faldsikring

Scan koden med din 
smartphone og læs 
hele beretningen  
for 2014
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I slutningen af 2014 fik Byggeriets Arbejdsmiljøbus en 
ny mål- og rammeplan, der omfatter perioden 2015-
2020. Det er præciseret i den nye plan, at vores kerne 
opgave er at bidrage til forbedring af virksomhedernes 
forebyggende arbejdsmiljøindsats og til løsning af 
konkrete arbejdsmiljøspørgsmål gennem dialog med 
medarbejdere, ledere, arbejdsgivere og rådgivere på 
byggepladser og i byggevirksomheder. Baggrunden for 
vores rådgivning vil ske på baggrund af anbefalinger fra 
især Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og 
arbejdstilsynet. 

I 2015 er der særlig fokus på:

•  Byggepladsstøv – herunder rådgivning om arbejds-
metoder og tekniske hjælpemidler

•  Parternes fælles indsats mod alvorlige arbejdsulykker

•  Temperatur og belysning

•  Trafiksikkerhed – som en videreudvikling af indsatsen 
fra 2012-13

•  Samspillet mellem brugen af IT og arbejdsmiljøet

•  Erhvervsskolernes arbejdsmiljøindsats

•  Unge, lærlinge og nyansatte

•  Opfølgning på initiativer fra BAR Bygge & Anlæg, 
parterne og myndighederne

Desuden igangsættes følgende udviklingsaktiviteter i 
2015:

•  Servicering af udenlandske virksomheder og udlæn-
dinge, der ikke behersker dansk sprog

•  Udvikling af virksomhedernes brug af arbejdsmiljø-
faglig ekspertise, herunder samspillet med kommer-
cielle arbejdsmiljørådgivere 

•  Psykisk arbejdsmiljø – herunder styrkelse af koordi-
natorens arbejde med at sikre en god samarbejdskul-
tur på tværs af byggepladsen 

•  Udvikling af Byggeriets Arbejdsmiljøbus’ rolle ift. 
store byggerier – baseret på erfaringer fra de nye, 
store hospitals- og fængselsbyggerier 

•  Opsamling af erfaringer og udvikling af koncepter til 
at fremme den forebyggende egenindsats gennem 
blandt andet bedre samarbejde i arbejdsmiljøorgani-
sationen, bedre medarbejderinddragelse og integre-
rende APV-rutiner 

•  Opsamling af virksomhedserfaringer med registrering 
af nærvedulykker

INDSATSEN I 2015

Scan koden 
med din 
smartphone 
og læs hele 
arbejdsplanen 
for 2015

Denne beretning og handlingsplan
.... er en kortfattet og samlet udgave af 
hhv. ’Årsberetning 2014’ og ’Arbejds-
plan 2015’. I nærværende pjece 
giver vi et overblik og et indblik i det 
arbejde, som Byggeriets Arbejds-
miljøbus varetager. Meningen med 
pjecen er, at den med sine billeder og 
beretninger skal give inspiration til at 
arbejde med arbejdsmiljøet – og lyst 
til at tage fat i os, hvis der er brug for 
hjælp til udvikling af virksomhedens 
arbejdsmiljøindsats eller konkrete 
løsninger på arbejdsmiljøudfordringer i 
virksomheden eller på byggepladsen.  
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Scan koden med 
din smartphone 
og læs BAM:IT-
pjecen

Syv mellemstore virksomheder tog allerede i 2013 imod 
et tilbud om at deltage i BAM:IT-projektet, og helt frem 
til sidste halvdel af 2014 fik de afdækket både arbejds-
miljøudfordringer og IT-behov af konsulenter fra hhv. 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus og IT-rådgivningsvirksom-
heden BASIT. 

Selve projektet var et led i 3F og Dansk Byggeris fæl-
les bestræbelser på at fremme kvalitet, arbejdsmiljø 
og produktivitet i byggeriet, og der var fra projektets 
start enighed om, at det var arbejdsmiljøet, der var i 
hovedfokus, og at IT skulle være værktøjet, der kunne 
understøtte arbejdsmiljøkulturen i virksomheden.

Virksomhederne havde vidt forskellige profiler, de 
havde forskellige udfordringer og behov, de lå forskel-
lige steder i landet og løsningerne var også vidt forskel-
lige. Men ens for dem alle var, at deres erfaringer fra 
projektet nu kan virke som inspiration for andre bygge-
virksomheder, der selv ønsker at skubbe arbejdsmiljøet 
i en positiv retning – og bruge IT aktivt i processen.

Kvalitets- og arbejdsmiljøchef Dorte Hartvig hos en af 
de medvirkende virksomheder i projektet, Jørgen Friis 

Poulsen a/s i Herning, siger blandt andet: ”Hvis du som 
medarbejder føler dig sikker på stilladset, så arbejder 
du også bedre. Vi ønskede et værktøj, der kunne favne 
alle vores dokumenter og kommunikation. En helt enkel 
løsning, der ville give overblik og mindre papirnusseri”. 
Virksomheden endte med at få en app-løsning, der 
også er integreret med medarbejdernes smartphones.

Projektet har modtaget tilskud fra Bygge- og Anlægs-
branchens Udviklingsfond, men de deltagende virk- 
somheder har også selv bidraget økonomisk. I 2015 
fortsætter arbejdet med at sikre sammenhængen mel-
lem planlægning, IT og arbejdsmiljø. Det sker blandt 
andet ved, at der udvikles metoder, som også de min-
dre virksomheder kan anvende, når de vil arbejde med 
IT og arbejdsmiljø.

BAM:IT

BAM:IT-inspiration
…. kan der hentes 
masser af i den pjece, 
som beskriver projek-
tet og de erfaringer, 
som de deltagende 
virksomheder har fået. 
Pjecen kan hentes 
som elektronisk 
download på vores 
hjemmeside samt 
gennem 3F og Dansk 
Byggeri. 
Du kan også scanne 
koden og få adgang 
direkte til pjecen.
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Pjecen om trafiksikkerhed
…. kan hentes på webshoppen hos Rådet for 
Sikker Trafik. Den er gratis, og indeholder en lang 
række gode råd til den daglige omgang med 
bilerne i virksomheden. Samtidig kan pjecen også 
bruges som inspiration, når I skal lave en egentlig 
trafiksikkerheds-politik i virksomheden.
Pjecen er udarbejdet i samarbejde med  
Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

En tredjedel af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafik-
ken. Derfor sætter Byggeriets Arbejdsmiljøbus nu igen 
fokus på trafiksikkerhed. Det sker som en opfølgning 
på en indsats, der tog sin begyndelse allerede i 2012 i 
samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

Målsætningen med indsatsen var at få en fælles forstå-
else blandt ledelse og medarbejdere af, at firmabilen 
også er en vigtig del af arbejdsmiljøet, og at man kan 
drage stor nytte af at få formuleret en trafiksikker-
hedspolitik i virksomheden, ligesom det er vigtigt at få 
trafiksikkerhed med i virksomhedens APV.

Udgangspunktet for at genoptage indsatsen er en 
række nye værktøjer, som er udviklet af Rådet for Sikker 
Trafik på baggrund af den tidligere kampagneindsats. 

Konsulent i Byggeriets Arbejdsmiljøbus Evald Zacho 
er en af dem, der bruger enhver tænkelig lejlighed til 
at give konstruktive input til trafiksikkerheden, når han 

er på besøg ude i virksomhederne: ”Der er i hvert fald 
plads til forbedringer, når vi snakker forebyggelse og 
tjek af bilerne. Efterhånden får mange af de øvrige 
maskiner på byggepladserne regelmæssige tjek, men 
det er sjældent, at der er samme grundighed omkring 
bilerne,” siger han.

Blandt de gode råd til en mere sikker arbejdsdag i 
bilerne er blandt andet:
•  At du skal sikre, at din last er fastspændt
•  At du bruger din sele
•  At du er udhvilet, når du kører
•  At du fortæller din chef, hvis der er fejl og mangler 

ved bilen

I forbindelse med Rådet for Sikker Trafiks konference 
om trafiksikkerhed i erhvervslivet i 2014 blev Byggeri-
ets Arbejdsmiljøbus nomineret til Rådets og Forsikring 
& Pensions erhvervspris ifm. indsatsen for at fremme 
trafiksikkerheden inden for byggefagene.

TRAFIKSIKKERHED

Scan koden med 
din smartphone  
og læs om trafik-
sikkerhed



6

Næsten 70 % af de faglærte danske bygningsarbejdere 
arbejder med støvende materialer i mere end en fjerde-
del af arbejdstiden. Det betyder, at der er en overhæn-
gende risiko for, at belaste helbredet, hvis man ikke 
tager forholdsregler i form af åndedrætsværn, korrekt 
påklædning, udsugning og velegnede arbejdsmetoder. 
De arbejdsmedicinske eksperter vurderer, at der hvert 
år dør mellem 300 og 600 danskere som følge af, at de 
har været udsat for støv på arbejdspladsen. Mange af 
dem fordi de har arbejdet i byggeriet.

Derfor fortsætter Byggeriets Arbejdsmiljøbus også den 
indsats, der startede allerede i 2014, med at have et 
særligt fokus på støv, og på hvordan støvbelastningen 
kan mindskes. I forbindelse med byggepladsbesøg, 
sikkerhedsmøder og den årlige arbejdsmiljødrøftelse, 
vil virksomhederne blive bedt om at tage stilling til 
hvilke foranstaltninger, der skal anvendes for at ned-
bringe belastningen. 

”Man kan ikke undgå, at støvet opstår, men man kan 
forhindre det i at sprede sig på byggepladsen ved at 
inddække de støvende områder, fugte dem eller fjerne 
støvet ved kilden med udsugningsanlæg,” siger Niels 
Erik Danielsen, konsulent for Byggeriets Arbejdsmiljø-
bus på Sjælland

Der er med stor succes gennemført forsøgs- og 
demonstrationsprojekter med ”støvfrit byggeri” blandt 
andet i forbindelse med sygehusbyggerier i Slagelse 
og Esbjerg. Her er alle byggeriets parter gået sammen 
om at reducere støvbelastningen med bedre opryd-
ning, løbende renholdelse, inddækning af støvende 
arbejdsprocesser, luftrensning og konsekvent brug af 
udsugning på støvende værktøjer. Desuden har der 
været en konsekvent brug af åndedrætsværn, når der 
har været behov for det. Projekterne har også været 
brugt til at foretage tests af luftrensere.

STØV

www.bam-bus.dk
…. er vores resource-portal, 
hvor der har været næsten 7.000 
besøg i 2014. 
På hjemmesiden kan du finde alt 
det, som du har behov for at vide 
om Byggeriets Arbejdsmiljøbus: 
Kontaktinformation til sekreta-
riatet og vore konsulenter, alle 
opdaterede materialer, presseklip 
og nyhedsbreve.

Nyhedsbrevet
…. er udkommet fem gange i 
løbet af 2014. Du kan finde det på 
www.bam-bus.dk, hvor der også 
kan ske tilmelding. Nyhedsbrevet 
er en helt og fuldt integreret del af 
den hjemmeside-platform, som 
vi bruger til at formidle viden og 
inspiration. Det udsendes via en 
mail-liste, der ved udgangen af 
2014 havde 1.131 abonnenter – 
heriblandt alle relevante medier, 
der således løbende orienteres 
om vores aktiviteter og initiativer.
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Allerede i slutningen af 2013 startede Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus en særlig indsats målrettet de unge og 
nyansatte. Mentorordninger og lærlingepolitik er blot et 
par af de værktøjer, som er taget i brug i kampagnen, 
der fortsatte langt ind i 2014.

Unge og nyansatte er særligt udsatte i byggefagene, og 
det kan man også læse direkte i ulykkesstatistikkerne. 
Og det er ikke fordi de unge er letsindige, men derimod 
fordi de får tildelt det farlige arbejde. Derfor er det 
oplagt at sætte ind, så både virksomhederne og de nye 
medarbejdere får et godt greb om en sund arbejds-
miljøkultur. Samtidig viser det sig også hurtigt, at god 
oplæring og introduktion kan spare virksomhederne for 
udgifter forårsaget af ulykker og sygedage.

Claus Mehlsen er konsulent for Byggeriets Arbejds-
miljøbus i Hovedstadsregionen. Han har gennemført 

mange besøg i virksomheder, hvor han har sat fokus på 
unge og nyansatte. ”Svendenes arbejdsmiljøholdning 
er af afgørende betydning for de unge og nyansat-
tes arbejdsmiljø.” siger han idet han også bemærker: 
”Arbejdstilsynets opmærksomhed på instruktion har 
også stor betydning for virksomhedernes motivation til 
at sikre de unge og nyansatte et godt arbejdsmiljø”. 

Som et bidrag til indsatsen har vi udgivet en lille ’print-
selv-pjece’ om unge og nyansatte, som kan hentes på 
www.bam-bus.dk under punktet ’pjecer og foldere’.  
Pjecen er god til at sætte gang i diskussionen om, hvor-
dan man behandler de unge i virksomheden og i sjak-
ket. Samtidig er Byggeriets Arbejdsmiljøbus også med 
til at producere arbejdsmiljøavisen Under Hjelmene, der 
sætter ekstra fokus på unge, lærlinge og nyansatte i et 
særligt tema i det nummer, der udkommer lige før som-
merferien 2015.

UNGE, NYANSATTE OG LÆRLINGE

Vibrationer
.... påvirker også dit arbejdsmiljø. Derfor er Byggeriets Arbejdsmiljøbus nu udstyret med to sæt udstyr til 
måling af vibrationer. Vi kan måle hånd-arm-vibrationer fra fx håndværktøj, og på den baggrund kan vi vejlede 
om, hvor længe man højst bør arbejde med de forskellige værktøjer. Vi kan også sammenlige vibrations-
belastninger, så man kan få et bedre grundlag for at vælge den mindst belastende arbejdsmetode.
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I løbet af de senere år har vi kunne konstatere, at der 
er en stigende interesse for det psykiske arbejdsmiljø 
blandt medarbejdere i byggebranchen. Derfor er Byg-
geriets Arbejdsmiljøbus nu gået i gang med at se på, 
hvordan vi kan hjælpe og rådgive omkring netop det 
psykiske arbejdsmiljø.

I forbindelse med de mange byggeplads- og virksom-
heds-besøg har konsulenterne afdækket en række 
problemfelter, hvor det er vigtigt at sætte ind:

•  Social isolation

•  Tonen på arbejdspladsen

•  Mobning af især unge, lærlinge, nyansatte og udlæn-
dinge

•  Pres i forbindelse med stramme tidsplaner og forstyr-
relser af byggeplaner

•  Psykisk belastning på grund af ulykkesrisiko

•  Psykisk arbejdsmiljø – herunder styrkelse af koordina-
torens arbejde med at sikre en god samarbejdskultur 
på tværs af byggepladsen

•  Stressbelastning af byggeledere

”Indtil videre er strategien at sætte ind på tre forskellge 
niveauer,” fortæller Anders Kabel, direktør i Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus. ”Det drejer sig om hhv. byggeplads-, 
virksomheds- og på sjak-niveau. Det vil give os mulig-
hed for at arbejde sammenhængende på tværs af virk-
somheder og byggepladser med at få mere opmærk-
somhed på problematikken.”

Meningen er, at der på sigt skal opbygges et egentligt 
beredskab i Bygegriets Arbejdsmiljøbus, så der også 
kan arbejdes systematisk med området, når det kom-
mer henvendelser fra virksomheder, der har brug for 
hjælp med det psykiske arbejdsmiljø. ”Også fordi det 
er så entydigt oplagt, at der kan vindes rigtigt meget 
i forhold til virksomhedernes effektivitet, kvalitet og 
økonomi, hvis der er et ordentligt psykisk arbejdsmiljø,” 
siger Anders Kabel.

På arbejdsmedicinsk klinik i Herning har psykolog 
Lars Peter Sønderbo Andersen forsket i det psykiske 
arbejdsmiljø i sjak. Han bekræfter, at der er mange 
udfordringer, når man begynder at se nærmere på 
området. ”Blandt andet må man konstatere, at der kan 
være meget lille ledelsespåvirkning fordi sjakkene i 
udgangspunktet er meget autonome. Det betyder også, 
at mange sjak selv bestemmer, hvem der skal være 
medlem, hvordan man skal opføre sig, og hvilke regler, 
der skal overholdes.”

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Under Hjelmene
…. er byggebranchens arbejdsmiljøavis, der udkom-
mer halvårligt. Den er gratis og man kan frit få den 
sendt til kontoret eller byggepladsen ved henven-
delse til Dansk Byggeri. Byggeriets Arbejdsmiljøbus 
deltager i det redaktionelle arbejde med avisen, 
og bidrager løbende med historier, fotos, artikler 
og inspiration. Bladet er finansieret af Bygge- og 
Anlægsbranchens Udviklingsfond.

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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Der er en klar tendens til, at der konkurreres på 
arbejdsmiljøet i udbud og i den efterfølgende tilbuds-
givning i byggeriet, og det er med til at øge nedslid-
ningen og accepten af fyssike belastninger blandt 
medarbejderne i branchen. Det er en af konklusionerne 
i det igangværende erhvervs-PhD projekt om sammen-
hængen mellem muskel- og skelletbesvær og arbejdets 
organisering.

”Der er en generel opfattelse af, at man kan tilsidesætte 
arbejdsmiljøet, og at det ikke rigtigt har nogen form for 
konsekvens i forhold til lovgivningen på området. Det 
kan måske skyldes lovens udformning eller praksis på 
området, men resultatet er, at branchen taber respek-
ten for arbejdsmiljøloven, og at det er med til at skabe 
uhensigtsmæssige fysiske belastninger af medarbej-
derne,” fortæller Jeppe Ajslev, Cand. Scient. Soc. og 
PhD-studerende. 

Samtidig viser PhD-projektet, at der i vidt omfang eksi-
sterer en kultur på mange byggepladser, hvor der er for 
høj en ’smerte-terskel’ blandt medarbejderne. Accep-
ten af smerte i forbindelse med arbejdet hænger i høj 
grad sammen med den oplevelse medarbejderne har af 
ledelsens og virksomhedens accept af sygemedinger, 
skåneordninger, adgang til tekniske hjælpemidler og 
andre foranstaltninger, der kan afhjælpe et belastende 

fysisk arbejdsmiljø. ”Og snak om problemerne er ikke 
nok,” fortæller Jeppe Ajslev. ”Det skal være synligt for 
medarbejderne, at virksomhedens ledelse også handler 
positivt i forhold til de problemer, der opstår omkring 
det fysiske arbejdsmiljø”.

Jeppe Ajslev mener også, at det er vigtigt, at medar-
bejderne begynder at lytte mere til deres egen krop, og 
at de begynder at reagere på de smerter og nedslid-
ningsproblemer, som de oplever. ”Hvis virksomhe-
derne så samtidig lytter til medarbejderne og tager det 
fysiske arbejdsmiljø alvorligt, er der faktisk et ret stort 
potentiale for forbedringer,” fortæller Jeppe Ajslev. Han 
erkender dog også, at projektet viser, at der er mange 
barrierer, der skal overvindes. Blandt andet spiller det 
kollektive pres blandt medarbejderne også ind i for-
bindelse med indtjeningsulighederne omkring akkord-
arbejde. Dermed bliver økonomien på både medar-
bejder- og virksomheds-side en modspiller i forhold til 
at gøre op med en nedslidnings-kultur og en accept 
af smerter, der stadig eksisterer i bedste velgående i 
byggefagene.

PhD-Projektet udføres i samarbejde med Roskilde  
Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejds-
miljø og Lunds Universitet, og det forventes planmæs-
sigt afsluttet i sommeren 2015. 

MUSKEL-SKELET

Projekter 
…. som Byggeriets Arbejdsmiljøbus  
deltager i, omfatter blandt andet:

•  BAM:IT om IT-styring af ressourcer, 
information og arbejdsmiljø

•  Forskningsprojekt om måling af 
muskel-/skelet-besvær

•  Hjælp til små virksomheders arbejds-
miljøarbejde

•  Forskningsprojekt om toolbox-møder på 
byggepladsen

•  Forskningsprojekt om byggepladsstøv 
og KOL

•  Forskningprojekt om forskellen på dansk 
og svensk sikkerhedskultur
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Byggeriets Arbejdsmiljøbus bidrager også med løsning 
af en række af de opgaver, der er skitseret i den storsti-
lede handleplan, ”Knæk kurven for alvorlige arbejdsulyk-
ker”, som blev lanceret af beskæftigelsesministeren i 
starten af 2014. Og der er fortsat voldsomt behov for at 
have fokus på de alvorlige arbejdsulykker, fortæller kon-
sulent for Byggeriets Arbejdsmiljøbus i Midt- og Nordjyl-
land, Gunnar Fuglsang. ”Jeg var ude ved en dødsulykke, 
hvor der både var fejl i brugen af faldsikringen og ved 
det opsatte rækværk. Medarbejderen kurede simpelthen 
ned ad taget, fløj igennem rækværket og faldt derefter 
otte meter ned.”

Gunnar Fuglsang er ofte ude for, at det netop er forkert 
brug af faldsikring og mangelfuldt opsatte rækværk, der 
giver risiko for alvorlige arbejdsulykker: ”Vi tager selvføl-
gelig fat i det, og giver en direkte én-til-én-rådgivning, 
når vi ser det på byggepladserne. Og der bliver lyttet, 
når vi fortæller, hvilke alvorlige konsekvenser det kan 
have, når tingene ikke bruges rigtigt. Medarbejderne kan 
også sagtens se, at de skal sætte rækværket ordent-
ligt op for deres egen sikkerheds skyld – og ikke for 
Arbejdstilsynets skyld,” siger Gunnar Fuglsang.

Særligt farlige værktøjer er et andet område, hvor der 
er fokus. Her er det den manglende afskærmning, der 
giver anledning til risiko. Men også her oplever Gun-
nar Fuglsang, at der bliver lyttet, når han fortæller, hvad 
konsekvenserne kan være.

I 2015 vil der som led i handleplanen, ”Knæk kurven 
for alvorlige arbejdsulykker”, blive rettet en særlig 
opmærksomhed mod en række forskellige emner – især 
følgende: 

•  Sikkerhedskultur for udenlandske bygningsarbejdere

•  Bygherrers, rådgiveres og projekterendes roller i 
arbejdsmiljøindsatsen 

•  Nedstyrtningsfare, herunder brug af stiger, arbejds-
platforme, rullestilladser mv. 

•  Rundsave og andre farlige skærende værktøjer fx 
vinkelslibere, rundsave, knive mv. 

•  Oprydning og renholdelse – frem for rod og uorden 

•  Alvorlige ulykker i små og mellemstore murerforretnin-
ger og tømrer/snedkervirksomheder

ALVORLIGE ARBEJDSULYKKER

Inspiration fra alle sider
I løbet af 2014 er der afholdt 
ni interne konsulentmøder af 
to dages varighed. Møderne 
bruges primært til at udveksle 
og udbygge viden blandt de 
otte konsulenter i Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus. Netop derfor 
deltager eksterne konsulenter, 
forskere og leverandører også 
på konsulentmøderne, så vi 
hele tiden står med den absolut 
nyeste viden. Blandt de emner, 
der er præsenteret og diskute-
ret på konsulentmøderne i 2014 
er: Projektering og arbejdsmiljø, 
Arbejdsulykker, ”Byg op”-pro- 
jektet, Kemisk arbejdsmiljø, 
Støv og KOL, Erfaringsud-
veksling med AT om nedstyrt-
ningsulykker, Unge og lærlinge, 
Psykisk Arbejdsmiljø mv.
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Konsulenterne
.… i Byggeriets Arbejdsmiljøbus er erfarne mennesker med mange års tilknytning til byggebranchen. De har 
forskellig baggrund, men fælles for dem alle er, at de går til opgaven med at løse udfordringerne på byg-
gepladserne og i virksomhederne med et praktisk sigte, der giver mening for både medarbejdere og ledelse. 
Konsulenterne rådgiver både telefonisk og ved besøg på byggepladser og hjemme i virksomhederne. 
På hjemmesiden www.bam-bus.dk kan du læse mere om konsulenterne og se, hvem der er tilknyttet dit 
område.

De nye regler om opvarmning af byggepladsens 
indendørsområder, giver en række udfordringer, som 
konsulenterne vil være opmærksomme på i forbindelse 
med vinterperioderne.

”Når man udvider mulighederne for at bygge i de kolde 
og mørke tider på året, så får det også betydning for 
arbejdsmiljøet,” sige Anders Kabel, der er direktør i 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus. ”Det gælder især træk og 
skiftende temperaturforhold og ikke mindst arbejds-
pladsbelysningen vil blive et stigende problem,” siger 
han.

I flere år har konsulenterne kunne konstatere, at 
arbejdspladsbelysningen meget ofte er af så ringe 
kvalitet, at håndværkerne kun vanskeligt kan se, om 
det arbejde, de udfører, faktisk er så godt, som det 
skal være. Desuden vil konsulenterne i de kommende 
vinterperioder arbejde med at sikre hensigtsmæssig 
orienteringsbelysning på adgangsveje såvel udendørs 
som inde i bygværkerne.

Indsatsen omkring arbejdet i den kolde og mørke tid  
på året understøttes igennem et samarbejde med  
Bygherreforeningen. 

TEMPERATUR OG BELYSNING



VIDSTE DU:

BYGGERIETS
ARBEJDSMILJØBUS

BYGMESTERVEJ 5, 2. SAL
2400 KØBENHAVN NV

TLF. 72 17 00 13

WWW.BAM-BUS.DK

•  At det er gratis at få besøg af en konsulent fra 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus, hvis man er omfattet af 
en overenskomst mellem de tilknyttede organisationer

•  At arbejdsmiljøbusserne i 2014 har aflagt 1.504 
besøg på byggepladser og i byggevirksomheder

•  At Byggeriets Arbejdsmiljøbus i løbet af 2014 har 
kontaktet 1.087 nye virksomheder og byggepladser, 
som ikke tidligere har været besøgt af Byggeriets 
Arnejdsmiljøbus

•  At Arbejdstilsynet kan konstatere, at arbejdsmiljøet er 
forbedret på de byggepladser, som har fået besøg af 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus

•  At Byggeriets Arbejdsmiljøbus bidrager til udviklingen 
af nye tekniske hjælpemidler

•  At stadig flere virksomheder og byggepladser 
selv henvender sig for at få hjælp til at løse 
arbejdsmiljøproblemerne

•  At Byggeriets Arbejdsmiljøbus har et tæt samarbejde 
med Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

•  At Byggeriets Arbejdsmiljøbus hjælper med at 
udvikle fx lærlinge- og arbejdsmiljøpolitikker i 
virksomhederne

•  At Byggeriets Arbejdsmiljøbus gerne hjælper 
virksomhederne med at finde relevante 
arbejdsmiljøuddannelser til medarbejderne

•  At Byggeriets Arbejdsmiljøbus hjælper med at 
finde autoriserede arbejdsmiljørådgivere til at 
løse rådgivningsopgaver - og til at gennemføre 
udviklingsforløb

•  At Byggeriets Arbejdsmiljøbus også gerne hjælper 
arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsgivere 
med at udvikle samarbejdet om arbejdsmiljøet i 
virksomheden


