Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg

Sikkerhedshåndbog
For byggepladser på Nyt Hospital
og Ny Psykiatri Bispebjerg

Pas på jer selv
og hinanden!

Velkommen
Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri
Bispebjerg.
På Bispebjerg Bakke bliver byens nye, moderne storbyhospital, Nyt Hospital og Nyt Psykiatri Bispebjerg, bygget i
perioden 2014 – 2025. Bygherren er Region Hovedstaden /
Bispebjerg Hospital – fremover kaldet BBH.
Det eksisterende Bispebjerg Hospital er over 100 år gammelt,
og mange af bygningerne er fredet. Hospitalet er arbejdsplads
for mere end 4000 medarbejdere og betjener omkring
600.000 patienter årligt. Da byggeriet foregår lige op ad et
hospital i fuld drift, beder vi om din hjælp til at gøre
samspillet mellem byggeri og hospital så godt som muligt.
BBH prioriterer sikkerhed meget højt. Derfor kan du i denne
Sikkerhedshåndbog læse om det sæt spilleregler, som BBH
har valgt at indføre for alle, der arbejder og har ærinde på
byggepladserne.
Bogen kan anvendes som et opslagsværk men er ikke fuldt
dækkende. Alle gældende regler og love om Arbejdsmiljø skal
derfor overholdes.
BBH har ansat en Fælles Byggeplads Ledelse (FBL), som har
ansvar for planlægning af den overordnede struktur samt
sikkerhed i hele byggeperioden.
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Vi håber, at du vil være med til aktivt at arbejde for et godt
arbejdsmiljø. På den måde kan byggefasen blive en positiv
oplevelse for alle; entreprenører, håndværkere, bygherre,
patienter og personale. Vores ambition er, at
byggeprojekterne forløber gnidningsfrit og i tryghed for alle
frem til de enkelte byggeriers afslutning.
Rigtig god arbejdslyst!

Illustrationer af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg: Øverst:
Ankomstpladsen til Akuthuset. Nederst til venstre: Parkeringshuset.
Nederst til højre: Laboratorie- og Logistikhuset.
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2.0 Om byggeriet
Projektet omfatter både nedrivning og opførelse af ca.
120.000 m² nye bygninger: Nyt P-hus, ny Laboratorieog Logistikbygning, nyt somatisk hospital (i daglig tale
Akuthus) og nyt psykiatrisk center, samt renovering af
ca. 96.000 m² eksisterende bygninger.
Byggeriet vil løbe fra 2014 til 2025. Ultimo 2014 blev et
nyt lyskryds ved Vestre Tværvej og Tuborgvej samt en
ny overfladeparkering etableret og taget i brug. Første
større byggeri vil være et nyt P-hus og en ny
Laboratorie- og Logistikbygning. Diverse nedrivninger
vil påbegyndes i 2015, for at gøre plads for både det nye
Akuthus og psykiatri, som har forventet byggestart i
2018.
Yderligere oplysninger om projektet kan findes på
www.bispebjerghospital.dk/nythospital.
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Spørgsmål til sikkerhed og arbejdsmiljø:
Overordnet Arbejdsmiljøkoordinator (OAMK)
Hanne Blichmann / FM Bygningsdrift ApS
mobil: +45 26 77 89 22 Mail: hsb@fmbygningsdrift.dk
Spørgsmål til fællesarealer:
Fælles Byggeplads Leder
Lars Mathiesen / FM Bygningsdrift ApS
mobil: +45 40 29 95 87 Mail: lm@fmbygningsdrift.dk
Spørgsmål vedrørende de enkelte delprojekter rettes til
de respektive projektledere fra BBH.

3.0 Arbejdsmiljøstrategi
BBH har en arbejdsmiljøstrategi, som prioriterer
arbejdsmiljø, sikkerhed & sundhed meget højt. Dette
skal medvirke til at skabe gode arbejdsvilkår for alle
parter under byggeriet, hospitalet i drift og i den
efterfølgende brugsfase.
BBH ønsker en byggeplads, hvor der hersker:
1.
2.
3.

Sikkerhed
Samarbejde
Sammenhold

Dette lykkes kun hvis vi, ved fælles hjælp, skaber en
sikker arbejdsplads for alle.
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BBH kan være med til at skabe rammerne for en sikker
arbejdsplads og proces – men DU skal selv bidrage til,
at din andel af byggeriet udføres på en sikker og
forsvarlig måde. Din mening og erfaring vil blive hørt,
så sig til / fra.
3.1 Sikkerhed (adfærd og kultur)
Med de høje krav, vi stiller, kræver det, at vi løbende,
sammen med entreprenører, rådgivere og
håndværkere, arbejder på at forbedre arbejdsmiljøet og
minimere arbejdsulykker og påvirkninger som skader
helbredet.
Sikkerhedskulturen på byggepladserne medfører, at
alle entreprenører og håndværkere:
•
•
•

får udleveret og anvender de nødvendige
værnemidler
sørger for, at brugen af skadelige stoffer og
materialer minimeres
anvender tekniske hjælpemidler til
minimering af nedslidning.

og at alle tager ansvar for, at:
•

arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK) er til stede
på byggepladsen
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•
•
•

sikkerhedsforhold overvåges og forbedres
løbende
alle er proaktive, så risici minimeres i
planlægning af arbejdsopgaverne
vi lærer sammen af vores fejl og systematisk
forebygger ulykker og nedslidning

3.2 Samarbejde
Vi ønsker et velfungerende samarbejde og sammenhold
mellem bygherre, rådgiver, entreprenør og håndværker
med dialog og dygtighed som værdi.
Dialog
Alle medarbejdere på byggepladsen har krav på at blive
behandlet med værdighed og respekt. Det sker blandt
andet ved at lytte til hinanden og holde en god
omgangstone.
Dygtighed
Vi forventer en høj kvalitet i arbejdet, og at den enkelte
tager ansvar, både for sig selv og for helheden på Nyt
Hospital og Ny Psykiatri Bispebjergs byggepladser.
Sådan skaber vi både et godt resultat og en fælles
arbejdsglæde.
3.3 Sammenhold (trivsel)
Vi tolererer ikke nogen form for diskrimination,
trusler, chikane eller mobning på grund af forskel i
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alder, etnisk baggrund, køn, seksuel orientering,
handicap, helbred, religion eller race.
Vi vil forebygge, at det finder sted, og gribe ind, hvis
det måtte forekomme. Vi vil tage indkomne klager
alvorligt, undersøge dem seriøst og følge op ved at tage
de nødvendige forholdsregler i form at påtale, advarsler
eller bortvisning.
Arbejdsmiljøet starter hos dig selv, så følg
sikkerhedsreglerne, tag ansvar, sig til/fra.
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4.0 Arbejdsmiljøorganisationen
Arbejdsmiljøorganisationen følger nedenstående
diagram, men kan variere efter hvilken entrepriseform
der anvendes; total-, hoved-, stor-entreprise.
Bygherre
Bispebjerg Projektgruppe

OAMK
(overordnet
arbejdsmiljøkoordinator)

Delprojekt 1

AMK(P) eller (B)

Delprojekt 2

AMK (P) eller (B)

(arbejdsmiljøkoordinator)
udpeget af bygherre

(arbejdsmiljøkoordinator)
udpeget af bygherre

Total/Hoved-Entreprenør

Total/Hoved-Entreprenør

Arbejdsleder

Arbejdsleder

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant

Underentreprenører

o.s.v.

Underentreprenører

Arbejdsleder

Arbejdsleder

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant

OAMK er udpeget og godkendt af bygherren og skal
varetage bygherrens koordinerende arbejdsmiljøopgaver på alle fælles områder, udenfor de enkelte
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byggefelter, adskilt ved hegn. Yderligere skal OAMK
deltage som bygherrens repræsentant i sikkerhedsmøder og runderinger på de enkelte byggefelter.
AMK (B) er fra entreprenøren/rådgiver eller ekstern,
men udpeget og godkendt af bygherren.
Vedkommende overtager rollen fra Arbejdsmiljøkoordinator i Projekteringsfasen, når udførelsen
opstarter. AMK (B) skal koordinere arbejdsmiljøet på
byggefeltet, indenfor hegn, og udføre Plan for
Sikkerhed og Sundhed, samt stå for Byggepladsplaner,
Beredskabsplaner og andet informationsmateriale.
Yderligere skal vedkommende afholde opstartsmøder,
sikkerhedsmøder og runderinger.
4.1 Sikkerhedsmøder med mødepligt
Der afholdes overordnet koordinerende sikkerhedsmøder hver 14. dag med deltagelse af OAMK og AMK
(B), hvor fællesområder samt information, der skal
videregives til de enkelte delprojekter, koordineres.
OAMK indkalder og afholder.
På de enkelte delprojekter afholdes sikkerhedsmøde og
rundering hver 14. dag. Disse indkaldes og afholdes af
AMK(B) med deltagelse af alle i arbejdsmiljøorganisationen for byggepladsen. Alle arbejdsgivere
indenfor en entreprise indgår i arbejdsmiljøorganisationen og opretter arbejdsmiljøgrupper i
henhold til gældende regler.
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Arbejdsmiljøgrupperne skal deltage aktivt i alle
sikkerhedsmøder, samt i eventuelle runderinger.
Ekstraordinære sikkerhedsmøder afholdes efter behov,
ved bl.a. ulykker, særlige risici m.m.
Der føres altid referat fra møderne, som udsendes til
alle i arbejdsmiljøorganisationen og ophænges som
info til alle beskæftiget på pladserne.

4.2 Sikkerhedsrunderinger
OAMK foretager hver 14. dag rundering på Fælles
byggeplads og andre fællesområder.
AMK foretager rundering på delprojektet hver 14. dag
inden sikkerhedsmødet. Runderingen omfatter alle
adgangsveje og fællesområder, men også de enkelte
entreprenørers arbejdsområder, med påtale, hvis der
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observeres overtrædelse af gældende regler.
AMK udpeger på skift relevante entreprisers
arbejdsmiljøleder eller arbejdsmiljørepræsentant til at
deltage i runderingerne.
Runderinger dokumenteres eventuelt i form af
værktøjet ”mønsterarbejdsplads”, og resultat og
handlingsplan skal være en del af dialogen ved
sikkerhedsmødet.

4.3 Andet tilsyn
Alle arbejdsgivere har pligt til dagligt at føre tilsyn med
sikkerhedsmæssige foranstaltninger i egne
arbejdsområder.
Ud over ovenstående runderinger vil AMK føre løbende
tilsyn med arbejdets udførelse og de
sikkerhedsmæssige forhold i alle arbejds- og
fællesområder.
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Alle rådgivere, entreprenører og arbejdsledere har
tilsynspligt i egne arbejdsområder og påtalepligt ved
defekte eller utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger
i alle arbejds- og fællesområder.
4.4 Sanktioner
OAMK og AMK kan gennemføre sanktioner over for
alle, som ikke overholder gældende arbejdsmiljølovgivning og BBH’s regelsæt.
Dårlig sikkerhedsadfærd accepteres ikke – i
særdeleshed ikke, hvis den også bringer andres
sikkerhed i fare.
OAMK og AMK har følgende personlige sanktionsmuligheder:
Påtale
Denne sanktion kan, i særlige tilfælde, følges af et krav
om fornyet deltagelse i den obligatoriske
sikkerhedsintroduktion – uden betaling for den
medgåede tid. Påtale bortfalder automatisk efter seks
måneder, eller når pågældende byggeri er afsluttet.
Skriftlig advarsel
Denne sanktion kan, i særlige tilfælde, følges af et krav
om en ”tænkepause”, hvor medarbejderen udelukkes
fra byggepladsen den efterfølgende arbejdsdag – uden
betaling for den medgåede tid. Skriftlig advarsel
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bortfalder automatisk efter 6 måneder, eller når
pågældende byggeri er afsluttet.
Bortvisning
Denne sanktion benyttes ved grove eller gentagne
bevidste overtrædelser af sikkerhedsreglerne.
Bortvisningen gælder for resten af det pågældende
byggeprojekt.
Ved alle tre sanktioner skal personens arbejdsgiver
altid informeres efterfølgende.
OAMK og AMK har følgende sanktionsmuligheder ved
utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger :
Standsning af arbejdet
Hvor der konstateres alvorlige fejl og mangler, som kan
udløse farlige situationer eller skabe akut fare for
ulykker, kan arbejdsmiljøkoordinatoren beordre
arbejdet standset, indtil faren er effektivt forebygget.
Lade udføre for entreprenørens regning
Hvor sikkerhedsforanstaltninger, efter gentagne
opfordringer, ikke er gennemført, kan OAMK og AMK
lade dette udføre af tredje person for den ansvarlige
entreprenørs regning.
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5.0 Beredskabsplan
Der er udarbejdet beredskabsplaner for uforudsete
hændelser på byggepladsen.
Der vil blive orienteret om disse på alle introduktionsog opstartsmøder, og de gældende vil være tilgængelige
på opslagstavler på byggepladsen. Følgende planer er
vejledende, så sørg for altid at holde dig opdateret med
den gældende plan.
Beredskabsplanen indeholder:
1.

BEREDSKABSPLAN VED BRAND

2.

BEREDSKABSPLAN VED ULYKKE MED
PERSONSKADE

3.

BEREDSKABSPLAN VED MINDRE
PERSONSKADE

4.

BEREDSKABSPLAN VED BYGNINGSSKADE OG
FORSYNINGSSVIGT

5.

BEREDSKABSPLAN VED BLOKERING AF
AMBULANCEVEJ

Førstehjælpscontainer og udstyr vil være placeret på
Fælles Byggeplads samt på hvert delprojekt. Placering
fremgår af byggepladsplaner.

17

Ved akut teknisk fejl, som beskadiget vand, el, kloak
m.m. udenfor normal arbejdstid, kan BBHs rundevagt
kontaktes iht. beredskabsplan 5, for at stoppe uheldet.
Efterfølgende skal delprojektet selv reetablere hurtigst
muligt.
Kontakt og orientering skal efterleve anvisninger i
beredskabsplan. Kontaktpersoners oplysninger fremgår
af liste på opslagstavler.
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1. BEREDSKABSPLAN VED BRAND
Hvornår

Hvad

Straks

•
•
•
•
•
•
•

Alarmér

•
•

Forlad bygningen/pladsen
øjeblikkeligt, hvis du føler dig truet af
situationen. Ellers:
Stop ulykken
Bring personer væk fra farezonen
Meld BRAND og start evakuering af
kollegaer og gæster
Stands branden eller røgudviklingen
med tilstedeværende slukningsmidler
– hvis muligt
Udsæt ikke dig selv for risiko.
Alarmér
Ring alarmcentralen 112
Fortæl, at I har en brand og:
•
Hvem du er
•
Hvor du ringer fra:
Byggeplads på Bispebjerg
Hospital, oplys hvilken
byggeplads og adresse
(oplys altid, at det er en
byggeplads)
•
Telefonnummer, du ringer fra
•
Hvad der er sket
•
Om der er tilskadekomne eller
personer i fare
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•
•
•

Aftal mødested med redere
Sørg for, at nogen tager imod den
tilkaldte hjælp
Medbring evt. plantegning og
nøgler til brandvæsnets hjælp

Begræns

•

Luk alle vinduer og døre – men lås
ikke

Orientér

•

Arbejdsmiljøkoordinator AMK (som
informerer OAMK)
FM rundevagt på tlf. 22 68 74 29

•
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2. BEREDSKABSPLAN VED ULYKKE MED
PERSONSKADE – hvor ambulance er nødvendig
Hvornår

Hvad

Straks

•
•
•
•
•

Stop ulykken
Stop maskiner og arbejdsprocesser
Sikr dig selv og andre
Tilkald hjælp / Alarmér
Start livredende førstehjælp:
•
Skab frie luftveje, sikr
vejrtrækning
•
Stands blødninger
•
Giv kunstigt åndedræt – Sikr
blodcirkulation
•
Giv hjertemassage

Alarmér

•
•

Ring alarmcentralen 112
Fortæl, at I har brug for ambulance,
og:
•
Hvem du er
•
Hvor du ringer fra:
Byggeplads på Bispebjerg
Hospital, oplys hvilken
byggeplads og adresse
(oplys altid, at det er en
byggeplads)
•
Telefonnummer, du ringer fra
•
Hvad der er sket
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•
•
•
•
Umiddelbart
efter

•
•
•
•
•

Orientér

•
•

Hvor mange tilskadekomne, der
er tale om
Aftal mødested med redere
Sørg for at nogen tager imod den
tilkaldte hjælp
Sørg for frie køreveje

Fortsæt med den livredende eller
almindelig førstehjælp
Skaf tæpper o.a. mod klimaet
(udendørs)
Hent forbindsstoffer og tildæk sår og
læsioner
Giv psykisk førstehjælp – tal
beroligende med den/de
tilskadekomne
Ved kemisk uheld, anskaf
sikkerhedsdatablad på produkt til
ambulancefolk
Arbejdsmiljøkoordinator AMK (som
informerer OAMK)
Nærmeste leder, som så informerer
arbejdsgiver, som anmelder.
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3. BEREDSKABSPLAN VED MINDRE PERSONSKADE
– hvor lægehjælpe eller besøg på Akutmodtagelsen er
nødvendig
Hvornår

Hvad

Straks

•
•
•
•

Stop maskiner og arbejdsprocesser
Sikr dig selv og andre
Tilkald evt. hjælp fra kollegaer eller
andre i nærheden.
Vurder, om det er mindre skade, du
selv eller en kollega kan udføre
almindelig førstehjælp på, f.eks.:
Stands blødninger
Skyl øje eller hud
Fjern fremmedlegeme

Ellers gå til punkt ”Alarmér”
Alarmér

•

Ved mindre skader (forvridninger,
små sår, flænger m.m.):
•
Gå direkte til Bispebjerg
Hospitals Akutmodtagelse i
bygning 7 på 5. Tværvej,
•
Henvend dig i receptionen,
•
Oplys hvilken byggeplads du
kommer fra,
•
Fremvis dit personlige
adgangskort til byggepladsen
som legitimation.
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•

Akut opstået medicinske lidelser
(brystsmerter, mistanke om brud
m.m.):
•
ring til Bispebjerg Hospitals
koordinerende sygeplejerske på
tlf. 35316715 (døgnet rundt),
•
oplys hvem du er, og hvilken
byggeplads, du ringer fra,
•
oplys hvad der er sket,
Vedkommende vil dernæst vurdere,
hvilken behandling, du skal have.

Umiddelbart
efter
Kemiske
stoffer

•

Ved kroniske lidelser, eller lidelser der
ikke er opstået akut i forbindelse med
arbejdet på byggepladsen, kontakt
egen læge.

•

Fortsæt med den almindelige
førstehjælp
Vurder, om arbejdet kan fortsættes

•
•
•
•

Find brugsanvisning og behandling
iht. til denne
På hud eller i øjne – skyl iht.
brugsanvisningen
Indtagelse eller indånding – søg læge
eller Akutmodtagelse iht.
ovenstående
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Orientér

•

Medbring
Arbejdspladsbrugsanvisning APB til
læge

•

Arbejdsmiljøkoordinator AMK (som
informerer OAMK)
Nærmeste leder, som så informerer
arbejdsgiver, som anmelder iht. regler.

•
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4. BEREDSKABSPLAN – FORSYNINGS- OG
BYGNINGSSKADE
Hvornår
Hvad
Ved
vandskade

•
•
•
•

Ved
stormskade

•

•
•
Ved
strømsvigt

•
•
•

Skader,
der skal
stoppes

Stop skaden om muligt – luk for
haner.
Afbryd maskiner i farezonen.
Sikr værdier.
Overvejelser:
•
Pumpning, vandstøvsuger,
fugtmåling og affugtning
Hvis der er hul i bygningsskallen i
vindsiden. Åbn for vinduer, døre,
porte eller etabler huller i
inddækning i læsiden – så
overtrykket falder.
Afdæk derefter hullet i vindsiden –
men tag ingen egen-risiko.
Sikre værdier
Sikre maskiner, anlæg og processer
mod evt. skade
Igangsæt fejlfinding / udbedring
Evt. etablering af nødstrøm

Sker skaderne:
•
udenfor normal arbejdstid,
•
i tidsrum, hvor entreprenørerne på
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AKUT

byggepladsen ikke kan kontaktes
forsyningssvigt vil akut påvirke
hospitalet i drift
så du ikke selv kan afhjælpe skaden
straks

•
•

I disse tilfælde kan hospitalets FMafdeling afhjælpe akut:
•
Ring FM rundevagt på tlf.
22 68 74 29
Fortæl:
•
Hvem du er
•
Hvor du ringer fra (oplys hvilken
byggeplads)
•
Telefonnummer du ringer fra
•
Hvad er der sket, hvad skal der hjælp
til
Ved uventet
forekomst af
sundhedsog miljøskadelige
bygningsdele

•

Opstår mistanke om, at der er
arbejdsområder, der indeholder
asbest, skimmelsvamp, bly og
andre skadelige bygningsdele:

•

Hvad gør du:
•
Stop arbejdet og forlad
området
•
Kontakt nærmeste leder for
afklaring
•
Opsæt advarselskilte og
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afspærring
Miljøudslip/
spild

•
•

Orienter
efterfølgende

•
•
•

Mindre områder, igangsæt
opsugning og fjernelse.
Ring 112 brandvæsen for hjælp til
større spild/udslip.
Nærmeste leder
Arbejdsmiljøkoordinator (som
informerer OAMK)
FM rundevagt på tlf. 22 68 74 29
ved forsyningssvigt, spild & skade.
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5. BEREDSKABSPLAN VED BLOKERING AF
AMBULANCEVEJ
Ambulanceveje omkring byggeprojekterne:
•
Lyskryds Tuborgvej / Vestre Længdevej,
•
Vestre Længdevej / 5. Tværvej,
•
Vestre Længdevej / Vestre Vinkelvej
Hvornår

Hvad

Årsag

Hvis ambulancevej blokeres af f.eks:
•
Tabte byggematerialer
•
Væltet lastbil
•
Lastbil gået i stå
•
M.m.

Konsekvens

Ambulancer i udrykning kan ikke
komme igennem og ind på BBH til
akutmodtagelsen og skal derfor
omdirigeres.

Straks

Ambulance skal omdirigeres
•
Ring vagthavende Portør på
tlf. 35 31 34 40
Fortæl:
•
Hvem du er
•
Hvor du ringer fra (oplys
hvilken vej, der er spærret)
•
Telefonnummer, du ringer fra
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•

Hvad der er sket

Umiddelbart
efter

•
•

Igangsæt evt. afspærring
Igangsæt fjernelse af det der
blokerer

Orienter
efterfølgende

•

Ring vagthavende portør igen tlf.
35 31 34 40, når der er fri
ambulancevej
Nærmeste leder
Arbejdsmiljøkoordinator (som
informerer OAMK)

•
•
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6.0 Byggepladsens politikker
6.1 Rygning
Der er rygeforbud på hele Bispebjerg
Hospitals matrikel, både ude og inde.
Dette gælder også e-cigaretter
Overtrædelse medfører samme sanktioner
som andre brud på reglerne.
6.2 Alkohol og rusmidler
Det er forbudt at være påvirket eller
indtage alkohol eller andre rusmidler på
byggepladsen
Overtrædelse medfører samme sanktioner som andre
brud på reglerne.
6.3 Sprog
Arbejdssproget på BBH’s byggepladser er dansk og efter
nærmere aftalte engelsk.
Der er krav til entreprenørerne om, at der i et hvert sjak
på byggepladsen er mindst én, der taler, skriver og
læser dansk eller engelsk, og som kan varetage
kommunikationen til byggeledelsen,
arbejdsmiljøkoordinator m.v.
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Hvis en entreprenør beskæftiger personer, der ikke
taler og forstår dansk eller engelsk, skal de bistås af en
eller flere dansk- eller engelsktalende personer
(kontaktperson).
6.4 Musik
Som udgangspunkt er det ikke tilladt at høre radio /
musik uden forudgående accept fra OAMK. Dette af
hensyn til patienter og naboer.
6.5 Arbejdstider
Byggepladsens arbejdstid vil være hverdage kl. 7.00 –
17.00.
Fælles byggeplads vil være åben fra kl. 6.30 – 17.30

Arbejdstider ud over ovenstående skal aftales med
Fælles Byggeplads Ledelse i god tid inden - minimum 2
dage.
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7.0 Generel information
7.1 Fælles Byggeplads Ledelse - FBL
BBH har ansat en Fælles Byggeplads Ledelse (FBL), som
har ansvar for planlægning af den overordnede
struktur for hele byggeperioden.
FBL udfører et oversigtskort med angivelse af alle
igangværende delprojekter. FBL leverer hegn,
adgangsrotunder, port og adgangskontrol til alle
delprojekter.
Derudover etablerer FBL en Fælles Byggeplads (FB),
som indeholder:
•
•
•
•

reception
kontor- og mødefaciliteter for OAMK, FB og
alle delprojekternes funktionærer
mandskabsfaciliteter med omklædningsrum,
toiletter, bad, skabe og tørreforhold
fælles spiseområde

FB vil ligesom delprojekterne være indhegnet med
adgangskontrol. Oversigt over FB vil fremgå af den, til
enhver tid gældende, byggepladsplan.
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Ved FB opsættes fælles informationstavler og relevante
informationstavler ved hvert delprojekt. Alle, der skal
arbejde på BBH’s byggeprojekter, har pligt til at
orientere sig løbende via disse tavler.
7.2 Adgang til Fælles Byggeplads og delprojekterne
Der vil ikke være adgang til at arbejde på pladsen uden
en sikkerhedsintroduktion, som udføres af OAMK.
Inden sikkerhedsintroduktionen har du og din
arbejdsgiver udfyldt nogle oplysninger, så der kan
udstedes et personligt adgangskort. Dette vil blive
udleveret efter sikkerhedsintroduktionen. Kortet vil
fungere som ID og nøglekort til delprojektets
byggeplads samt Fælles Byggeplads og dennes
faciliteter.
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Ved arbejder på pladsen i max. to dage, kan
sikkerhedsintroduktion og adgangskort fraviges. Dog
skal personen have udleveret et midlertidigt gæstekort
og gæstefolder i receptionen og have udpeget en
kontaktperson, som kort instruerer i
sikkerhedsprocedure, og som fører løbende tilsyn med
vedkommende.
Adgangskortet skal altid bæres på pladsen og forevises
ved forlangende til byggeledelsen, AMK, OAMK og
bygherre. Adgangskortet må ikke overdrages til andre.
Mister du kortet, eller går det i stykker, skal det
meddeles omgående til OAMK, som bestiller et nyt.
Gebyr på 500,- dkr. vil blive pålagt din arbejdsgiver.

ID-kortet er personligt og fungerer som ID og nøglekort til
delprojektets byggeplads og Fælles Byggeplads.
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7.3 Besøgende
Gæster kan som udgangspunkt ikke komme ind på
byggepladsen. De skal henvende sig i receptionen eller
kontakte deres vært. I de tilfælde, hvor byggeledelsen
eller AMK har accepteret en eller flere besøgende, skal
dette gennemføres efter BBH’s regler. Hver vært må
maks. have 10 gæster samtidig.

Besøgende skal:
•

•
•

modtage en kort sikkerhedsintroduktion af sin
vært (som selv har været på obligatorisk
sikkerhedsintroduktion) værten kan f.eks.
være AMK, byggeledelse, formand eller
bygherre
ledsages til enhver tid af værten
anvende personlige værnemidler iht.
gældende regler

36

7.4 Logistik og leverancer
Vareleverancer til alle delprojekter koordineres af FBL
via et reservationssystem. Målet er at sikre, at
leverancerne bliver leveret i rette tid, på rette sted og til
rette modtager.
Alle leverancer til delprojekterne skal bookes forud via
elektronisk byggebooking system, kaldet
Byggebooking, som administreres af FBL.
Der er ikke områder til oplag. Derfor er det nødvendigt
at få leveret sine leverancer ”just-in-time”.
Entreprenører skal udpege logistikansvarlige, som vil
modtage introduktion til FM Booking og trafikplan på
et opstartsmøde.
Se mere på www.byggebooking.dk
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8.0 Oversigtsplan
Forbehold for rettelser. Hold dig altid opdateret ved
den nyeste plan på opslagstavlerne.
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9.0 Særlige forholdsregler ved arbejde på
BBH
Byggeaktiviteterne – f.eks. støj, støv, rystelser - kan
have negativ indflydelse på patientbehandling og pleje, og der skal altid tages hensyn til hospitalets drift.
Ikke mindst af- og tilkobling samt genetablering af
tekniske installationer må ikke ske uden koordinering
med Fælles Byggeplads Ledelse eller hospitalets FMafdeling.
Inden opstart af byggeaktiviteter, koordineres
eventuelle gener for hospitalet i drift med BBH’s
projektleder, som efterfølgende varetager alt kontakt til
nærliggende afdelinger.
Ved særlige forhold, hvor byggeaktiviteter påvirker
hospitalet så meget, at de ikke kan udføre de
livsnødvendige opgaver, kan BBH’s projektleder og
Fælles Byggeplads Ledelse vælge at stoppe
byggearbejdet midlertidigt, til en holdbar løsning er
fundet.
Patienter, pårørende eller andre uvedkommende må
ikke uforvarende kunne komme ind på
byggepladserne.
Alle porte og adgangsrunddeller aflåses i aften- og
nattetimerne (udenfor normal arbejdstid).
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Alle porte skal være lukkede i dagtimerne, når der ikke
er leverancer eller anden færdsel ind/ud af
byggepladsen. Når porte er åbne, skal der altid stå en
person og overvåge, at uvedkommende ikke får adgang.
9.1 Transport-, brand- og flugtveje
Længde og Tværveje på BBH’s matrikel skal altid
holdes frie, da de også fungerer som brand- og
redningsveje og til ambulancekørsel.
Ved arbejder i eksisterende bygninger skal flugtveje
altid holdes frie. Branddøre og slukningsudstyr må på
intet tidspunkt blokeres.
9.2 Trykflasker
Hvis der bruges og opbevares trykflasker på
hospitalsmatriklen, skal det ske i rum, som er skiltet
hermed. Og flasker skal opbevares forsvarligt og være
sikret mod at vælte.
9.3 Mobiltelefoner
Visse afdelinger kan have forbud mod brug af
mobiltelefoner på deres område. Se skiltning ved
indgang til afdelingen.
9.4 Tavshedspligt
Håndværkere, som arbejder på hospitalets område, er
omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at oplysninger
om patienter, som håndværkeren måtte blive bekendt
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med i forbindelse med udførelse af arbejdet, ikke må
viderebringes til andre.
9.5 Renoveringsarbejder på eksisterende bygninger
Brandforhold
Inden opstart af renoveringsarbejder i eksisterende
bygninger, skal brandforhold i den pågældende
bygning afklares, og beredskabsplan skal udarbejdes.
Hospitalets interne beredskab er beskrevet på Action
Cards, som er placeret på alle afdelinger.
Afspærring af arbejdsområdet
Der skal altid træffes aftale med BBH’s projektledelse
eller arbejdsmiljøkoordinatoren om afspærring af
arbejdsområdet.
Som udgangspunkt skal området altid afspærres med
”Byggeplads - adgang forbudt”.
Støj
Støj skal altid minimeres mest muligt, og inden opstart
skal det aftales med afdelingen, om der skal tages
særlige hensyn (f.eks ingen støj i hviletid). Der må ikke
anvendes radio / afspilles musik.
Støv
Støvende arbejde skal altid minimeres mest muligt, og
der skal normalt altid opsættes tætte støvvægge.
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Hygiejne
Hospitalsmiljøet er meget sårbart overfor bakterier og
snavs.
Det forventes derfor, at håndværkerne kommer i rene
sko og arbejdstøj, samt overholder god personlig
hygiejne.
Rengøring
Arbejdsområdet skal grundigt rengøres dagligt, inden
arbejdspladsen forlades.
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10.0 Sikkerhedsregler - Fællesområder
10.1 Beklædning og personlige værnemidler
Ved arbejde og færdsel på byggepladsen, skal der altid
benyttes egnet beklædning og personlige værnemidler,
dog mindst:

Værnefodtøj
Egnede sikkerhedssko med trædesikring skal bruges
overalt.
Hjelm
Sikkerhedshjelm skal bruges overalt.
I særlige områder kan hjelmpåbud fraviges efter aftale
med arbejdsmiljøkoordinator.
Arbejdstøj
Egnet arbejdstøj til opgaven og ved vejarbejde iht.
gældende klassificering.
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Derudover skal alle bære synligheds-arbejdstøj
(fluorescerende) på overkroppen, såsom jakke, vest eller
bluse, ved alt arbejde- og færden på BBH’s
byggepladser.
Andre personlige værnemidler
Andre personlige værnemidler, som for eksempel
briller, handsker, høreværn, åndedrætsværn og
faldsikring skal benyttes, når aktiviteterne kræver det.
10.2 Skiltning
Byggepladsskilt og andre områdeskilte skal overholde
Region Hovedstadens skiltevejledning og leveres af
bygherren.

Yderligere skilte, som skal bruges til at oplyse om
forhold, som alle på byggepladserne har brug for at
vide, udføres af entreprenøren, men skal altid
koordineres med bygherrens projektleder og
kommunikationsafdeling.
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Skilte skal respekteres. Bliver du i tvivl om formålet
med et skilt, er du velkommen til at spørge.
Skilte med piktogrammer (letforståeligt billede) forstås
af de fleste på tværs af sprog og kultur.
Forbudskilte
Forbud er noget, man ikke må.
Forbud skal forhindre ulykker, hvor
der er risiko for dig og andre.
Forbudsskilte er runde med sort
piktogram på hvid bund, rød kant og
rød skrå bjælke.
Påbudsskilte
Påbud er noget, man skal.
Påbud skal forhindre
sundhedsskadelige påvirkninger af
den enkelte.
Påbudsskilte har hvidt piktogram på
blå bund.
Advarselsskilte
Advarselsskilte advarer mod fare.
Trekantet skilt med sort piktogram på
gul bund med sort kant.
Henvisningskilte
Henvisningsskilte orienterer om f.eks.
flugtveje eller hvor særlige faciliteter
befinder sig.
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Rektangulært eller kvadratisk skilt med hvidt
piktogram på grøn bund.
Slukningsmateriel
Rektangulært eller kvadratisk skilt
med hvidt piktogram på rød bund.
Kvalitet
Skilte skal være i vejrbestandigt materiale og følge DS
734.
10.3 Orden og ryddelighed
En stor andel af anmeldte ulykke i byggebranchen
skyldes fald.
Orden og ryddelighed smitter og forebygger
faldulykker, hvilket fremmer trivsel og en effektiv
byggeplads.
Principper for god orden
• Hold rent og ryddeligt
• Sortér affald og fjern det omgående
• Sæt ting på plads.
Principperne kan omsættes til følgende enkle
spilleregler:
Fællesområder
• Fællesområder og adgangsveje skal holdes fri
for materialer og affald.
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Arbejdsområder
• Arbejdsområder skal være ryddede ved
arbejdsdagens ophør
• Indvendige arbejdsområder skal støvsuges
mindst 1 gang om ugen, og inden
arbejdsområdet forlades
• Inden et arbejdsområde kan afleveres til næste
entreprise, skal det være ryddet og rengjort
• Er forholdene ikke i orden, når du overtager et
arbejdsområde, så sig til.
Materialer og værktøj
• Materialer og værktøj sættes på plads efter
brug.
Materialer
• Tag kun materialer til dagens forbrug med ind
i bygningen
• Oplagring må kun foregå i områder, der er
stillet til rådighed af byggeledelsen
• Materialer skal opbevares sådan, at de nemt
kan flyttes. F.eks. rør på mobile reoler, sække
og spande på paller osv.
Føringer og ledninger
• Alle føringer og ledninger til maskiner,
arbejdslys med mere hænges op på en sådan
måde, at man kan færdes i gange samt ind og
ud af døre med rullestilladser etc.
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•
Affald
•
•

Alle forlængerledninger og kabeltromler
samles ind ved arbejdstids ophør
Affald skal løbende fjernes fra arbejdsstedet
Affald skal sorteres og placeres i respektive
affaldscontainere

10.4 Intern færdsel på BBH og delprojekterne, inklusive
parkering
Vejene på BBH anvendes af ambulancer, personale-,
patient-, gæstekørsel og gående, hvorfor der skal tages
ekstra hensyn ved kørsel på matriklen.
Der må ikke parkeres på hospitalets område, heller ikke
på de angivne p-pladser. På FB vil der blive anvist et
antal p-pladser til firmabiler. Yderligere parkering skal
foregå på delprojektet eller offentlig vej. Der vil være
cykelparkering på FB.
Der må kun køres ind på området for at læsse af.
Aflæsningen skal foregå på delprojektets eget område,
og det er ikke tilladt at vente på BBH’s vejnet.
BBH har et underjordisk tunnelsystem til intern
transport. Disse tunneler går på tværs af vejene på
matriklen. En øget tung trafikbelastning i
byggeperioden udgør en risiko for disse tunneler,
hvorfor der ALDRIG må køres med tung trafik rundt på
vejnettet. Al trafik skal foregå ind og direkte ud fra de
to lyskryds ved Tuborgvej. Indkørsel vil blive anvist ved
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den digitale leverancebooking, og en trafikplan vil være
tilgængelig ved FB.

Trafikplan
Forbehold for rettelser. Hold dig altid opdateret ved
den nyeste plan på opslagstavlerne.
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Bakalarm
Alle lastbiler, varevogne over 3500 kg og
entreprenørmaskiner, bortset fra gravemaskiner skal
have bakalarm. Bakalarmen skal både kunne ses og
høres. Hvis køretøjet ikke har bakalarm, skal det
ledsages af en ”fodmand”, der sikrer området, hvor
køretøjet bakker.
Der må, så vidt muligt, ikke bakkes på BBHS’s vejnet.
Luftforurening
Undgå unødig luftforurening. Ved standsning ud over
tre minutter skal motoren slukkes.
Fartbegrænsning
Der må højest køres med 30 km i timen på BBH
matriklen.
Færdselslovens regler gælder overalt på matriklen, og
skiltningen skal respekteres.
Gående færdsel
Gående færdsel skal i videst muligt omfang benytte de
afmærkede gangstier på byggepladsen.
”Vejen som arbejdsplads”
Alle, som arbejder på og ved offentlig vej, skal have
gennemført kurset ”Vejen som arbejdsplads”.
10.5 Vareleverancer – byggebooking
Alle delprojekternes entreprenører skal forpligte sig til
at anvende og instruere sine leverandører i at anvende
FM Byggebooking. Se afsnit 7.4.
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10.6 Orienterings- og arbejdsbelysning
Vejledende belysningsstyrker
Håndbogen for arbejdsmiljø i bygge og anlæg
indeholder følgende vejledende belysningsværdier for
forskelligt arbejde:
Orienteringslys
Groft arbejde
Mere krævende arbejde
Overdækkede arbejdspladser
Montagearbejder
Præcisionsarbejde

25 lux
50 lux
100 lux
200 lux
300 lux
500 lux

Entreprenøren med ansvar for fællesområder skal sørge
for orienteringsbelysning, mens den enkelte
arbejdsgiver skal sørge for arbejdsbelysning i egne
arbejdsområder.
Der skal benyttes lavenergi belysning - ingen halogen.
God skik og brug
• Orienteringslys og arbejdsbelysning skal
fordeles på så mange el-grupper som muligt
• Sørg for, at der er nok orienteringslys (min. 25
lux) til, at alle kan færdes sikkert på
byggepladsen
• Afspær lokaler/områder, der ikke er belyst, og
hvor der er risiko for fald eller anden særlig
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•

•
•

•
•
•
•
•
•

fare. Husk, at hvis du f.eks. har oplag af
materialer i et rum, skal der også være
orienteringslys i rummet, så man kan færdes
sikkert
Belysningskilder med høje
overfladetemperaturer kan forårsage brand.
Placér dem derfor ikke i nærheden af
letantændelige materialer
Hold armaturer rene og i god stand
Udendørs armaturer skal afskærmes eller
placeres således, at de ikke generer:
o Egne arbejder
o Hospitalets drift
o Naboer
Sæt beskyttelsesgitter på igen efter
udskiftning af pærer
Brug kun armaturer i det fri, som er
konstrueret hertil
Placér kontakter så tæt ved indgangen som
overhovedet muligt
Vurdér, om der skal være nødbelysning
Undgå så vidt muligt generende skygger
Vær bevidst om kvaliteten af lyset i forhold til
det arbejde, der skal udføres
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10.7 Afdækninger og rækværk
Huller eller armeringsstrittere og lignende, der stikker
op, er årsager til mange ulykker.
Den bedste forebyggelse er, at,
• afdække huller og skarpe eller spidse
genstande
• afmærke dele, der ikke kan undværes
Afdækning af huller og åbninger
Alle huller i dæk, vægge,
tagflader, stilladsdæk eller
terræn, der udgør en risiko, skal
afdækkes eller afskærmes.
Midlertidige afdækninger i
vandrette flader skal markeres
med et rødt kryds, så de ikke
fjernes ved en fejl.
Afdækning af små huller
Huller skal afdækkes, hvis de
udgør en risiko for de
aktiviteter, der skal foregå.
Små huller afdækkes med plader, der sikres ved
fastgørelse eller revler. Risikoen for at snuble over
afdækningen skal begrænses bedst muligt.
Afdækning af store huller og åbninger
Huller i elementer bør være afdækket inden leveringen
på byggepladsen eller umiddelbart før montagen. Hvor
dette ikke er muligt, skal det ske i takt med
elementmontagen.
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Afdækning af strittere
Armeringstrittere og andre udragende dele skal så vidt
muligt undgås, men ellers skærmes af således, at man
ikke overser dem eller støder ind i dem.
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11.0 Særligt farlige arbejder
Arbejdstilsynet har defineret særlig farlige arbejder,
som kortfattet omhandler:
1. risiko for at blive begravet, synke ned eller
styrte ned
2. risiko for påvirkning af kemiske eller
biologiske stoffer og materialer
3. risiko for at blive udsat for ioniserede stråling
4. arbejde i nærheden af højspændingsledninger
5. risiko for drukning
6. arbejde i brønde, tunneler samt underjordiske
arbejder
7. arbejde under vand, hvor der anvendes
dykkerudstyr
8. arbejde i trykkammer
9. arbejde med sprængstoffer
10. montering og demontering af tunge
præfabrikerede elementer
Ikke alle punkter vil blive berørt på BBH, men der skal
være ekstra fokus på planlægning og udførelse af disse
arbejder, og som minimum vil projekterne være
omfattet af pkt. 1, 2 og 10.
11.1 Arbejde i dybden
Gravearbejde
Risikoen ved arbejde i udgravninger er først og
fremmest jordskred.
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Generelle krav
Udgravninger skal udføres, så faren for jordskred
forhindres i henhold til: At Vejledning D. 2.13.
Gravearbejde.
Der er to principper:
1. Skråningsanlæg, der svarer til jordens
beskaffenhed og dybden på udgravningen
2. Afstivning med plader, strækplanker,
gravekasse eller spuns
Kanten
Kanten af udgravningen skal friholdes for:
• materialer
• store sten og
• trafik i mindst 1 meters afstand – opsæt evt.
betonværn
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Byggegruber
• Adgang til udgravninger skal være en mindst
80 cm bred trappe med gelænder på begge
sider
• Flugtvej tæt ved arbejdsstedet for eksempel
med en stige
• Arbejdsbredden skal være mindst 1 meter
målt i knæhøjde
• I bunden udlægges stabilt grus, småsten eller
lignende
Rækværker
Omkring udgravninger opsættes rækværker i mindst 1
meters højde, bestående af hånd-, knæ- og fodlister.
Rækværker kan erstattes af en tydelig og holdbar
markering på 1 meters højde og i en afstand på mindst
2 meter fra udgravningens kant.
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Tilsyn
Entreprenøren skal føre løbende tilsyn med
udgravningers sikkerhed.
NB! Arbejde i udgravninger, som er dybere end 5
meter, er ”Særligt farligt arbejde”.
11.2 Arbejde i højden – generelt
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 betyder 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, kollektive sikkerhedsforanstaltninger.
Nedstyrtningsfare
Til sikring mod nedstyrtning benyttes først og
fremmest rækværker.
Der skal sikres - uanset højden - hvis fald er forbundet
med særlig fare, for eksempel:
• Armeringsstritter
• Lyskasser og lignende
• Arbejde med sandblæsning, højtryksrensning
eller andre ubekvemme redskaber
Rækværker
• Håndliste i 1 meters højde
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•
•
•
•
•

Knæliste i 0,5 meters højde
Fodliste på mindst 0,15 meter
Rækværker skal have den fornødne styrke, der
sikrer mod nedstyrtning
Afstanden mellem belastet dæk og fodliste må
højst være 30 mm
Trappeløb skal være forsynet med knæ- og
håndliste, reposer med fuldt rækværk

Tagarbejde
Sikkerhedsforanstaltningerne på tage skal tilgodese alle
arbejder - også kantinddækning. Det betyder, at
følgende metoder kan benyttes:
•
•
•

Sceptre monteret i inserts i facaden
Beslag for sceptre i elementsamlinger
Stillads

Intet arbejde må sættes i gang før sikkerhedsforanstaltninger er i orden. Det gælder, uanset hvem
der har ansvaret for at udføre foranstaltningerne.
Andre muligheder
Når rækværk ikke er muligt, kan andre løsninger for
eksempel være:
•
•
•
•

Stilladser
Skærme
Tagstiger
Lifte
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•
•
•

Arbejdsplatforme
Sikkerhedsnet
Faldsikringsudstyr

Faldsikringsudstyr (sikkerhedsbælte med line)
anvendes kun, hvis arbejdet ikke på anden måde kan
planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt.
Intensionen er, at det kun anvendes til at etablere en
permanent sikring, som for eksempel rækværk.
Fastgørelsespunktet for sikkerhedslinen skal kunne
optage et træk på 1.000 kg. De, der anvender
faldsikring, skal være instrueret i både brug af denne
samt redning.

61

11.3 Arbejde i højden – stiger
Stiger må kun bruges, når stillads eller lift ikke er
egnet.
Vigtigste stigeregler
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Undgå så vidt muligt at
arbejde fra stiger, anvend
rullestillads eller
arbejdsplatforme
Stigen skal stå på et plant
og stabilt underlag
Stigen skal sikres mod
udskridning og væltning
med fodmand, fastgørelse
eller afstivning
Enkeltstiger skal have
korrekt hældning (65-75°)
Hold altid fast i stigen med
mindst én hånd
Arbejdsredskaber skal kunne betjenes med en
hånd
Arbejdshøjden er normalt lavere end 5 meter
De øverste 2 trin er kun til at holde fast i, ikke
til at stå på
Stigen er kun til kortvarigt arbejde (max 30
min. ad gangen og højst 1/3 af en arbejdsdag)
Kontroller stigen inden brug. Defekte stiger
må ikke anvendes
Arbejde overskrævs på stigen er ikke tilladt.
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•

Det er ikke tilladt at bruge stiger indenfor 2
meter fra rækværker.

Elementmontage og stiger
Brug af stiger er den mindst sikre løsning og tillades
kun anvendt, hvor det ikke er muligt eller
hensigtsmæssigt at anvende et andet teknisk
hjælpemiddel (personløfter), og når det i øvrigt kan ske
forsvarligt, fx ved kortvarigt arbejde.
Følgende arbejdsopgaver er tilladt i op til 8 meters
højde, hvis de generelle forbehold er opfyldt, og hvis
stigen er sikret mod væltning - enten ved fastgørelse
eller med en fodmand:
•
•
•
•
•

montering af topbeslag og
rækværksholdere,
afhugning af elementer,
skumfugning,
tilstyring af elementer
(finjustering),
småreparationer.

Stiger som adgangsveje
Stiger brugt som adgangsvej skal:
• Fastgøres forsvarligt
• Hensigtsmæssig hældning
• Håndfæste cirka 1 meter
over øverste niveau
• Kontrolleres løbende
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11.4 Arbejde i højden – stilladser
Vigtige stilladsregler
• Stilladser over 3 m må kun opstilles af
uddannede personer
• Stilladser skal stå stabilt
• Stilladser skal have rækværk ved højder på 2
m og derover, eller hvis underlaget udgør en
risiko ved fald
• Rækværk: Håndliste i 1 m, - knæliste i 0,5 m og
fodliste i 15 cm højde
• Ved afstande større end 30 cm mellem væg og
dæk skal der afskærmes
• Rullestilladser skal altid have opgang inde i
stillads, og alle hjul skal låses
• Den som fjerner en sikkerhedsforanstaltning,
såsom nedtagning af et rækværk for
indhejsning af materialer, er ansvarlig for
opsætning af rækværket igen! - og skal altid
sikre sig selv og andre, mens rækværk er
demonteret
• Hold stilladset ryddeligt
• Belast ikke stillads med materialer og affald,
mere end det tilladte
• Stilladset skal være forsynet med grønt
ibrugtagningsskilt ved alle adgangsveje
Arbejdsgiver
Arbejdsgiver skal sørge for, at:
• Stilladset er egnet til den pågældende opgave
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•

Medarbejderne er klar over betingelser og
begrænsninger ved brugen af stilladset. Dette
gælder også, selvom andre har opstillet
stilladset.

Krav til bruger
• Stilladset må kun anvendes til
arbejdsfunktioner, som det er egnet og
beregnet til
• Lemme i adgangsåbninger skal holdes lukket,
når der arbejdes på stilladset
• Værktøj, materialer og affald skal anbringes,
så de ikke kan falde eller blæse ned
• Max. belastningen, både pr. m2 og
punktbelastning kendes
• Ændringer af stilladset må kun udføres af folk,
der er uddannet til det
• Ved tagarbejde må stilladsdækket højst være
placeret 0,5 meter under tagkanten, og
stilladset skal være forsynet med rækværk
Begrænsninger
• Færdsel må kun foregå ad de etablerede
adgangsveje
• Der må ikke arbejdes på stilladset, hvis
vejrliget udgør en særlig fare, for eksempel ved
kraftig blæst eller sne
• Der må ikke hoppes ned på et stilladsdæk
• Der må ikke bruges stiger, bukke, skamler
eller lignende på stilladser
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•
•

Kun ét stilladsniveau må belastes med 100%,
ét med 50%, og de øvrige må ikke belastes
uden særlig tilladelse fra stilladsopstiller
Der skal planlægges vinterforanstaltninger og
inddækning ved arbejde udvendigt på stillads

11.5 Arbejde i højden - lifte
Gode råd om brug af lift
Lifte er kun til personløft og må ikke anvendes som
kran.
Eftersyn
Liften skal være i lovlig stand og efterset indenfor de
sidste 12 måneder.
Inden brug
Medarbejdere skal være instrueret i brugen, så de
kender liftens funktioner, løftekapacitet, rækkevidde
og ikke mindst nødsænkefunktionen. Prøvekør derfor
liften inden arbejde i højden begyndes.
Opstilling og brug
Underlaget skal være jævnt og stabilt.
Det skal altid sikres, at liften kan arbejde sikkert og
uden gener for omgivelserne.
Liftens arbejdsområde skal afspærres, hvis der er risiko
for, at andre kommer ind i arbejdsområdet.
Ved arbejde i lift skal der anvendes sikkerhedssele eller
bælte. Der skal være afmærket fastgørelsesbeslag for
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linen. Det gælder dog ikke sakselifte, da de kun kan
løfte lodret.
Arbejd aldrig alene ved liftarbejde. Det skal være
muligt at kontakte en person i nærheden af liften, som
kan sænke liften i nødstilfælde.
Kravl aldrig ud af liften. Udgang fra lift til f.eks. tag er
ikke tilladt.
Brugsanvisning
Der skal være en dansk brugervejledning på liften.
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11.6 Kemiske stoffer og materialer
Entreprenøren er forpligtet til at orientere
arbejdsmiljø-koordinatoren om arbejde med
sundhedsskadelige produkter. Entreprenøren skal
udarbejde og ajourføre en oversigt over disse
produkter. Oversigten skal sendes til koordinator i god
tid, inden produktet skal anvendes.
Kemiske stoffer og materialer
Entreprenøren skal sikre de ansatte mod udsættelse for
skadelige påvirkninger fra kemiske stoffer og
materialer.
Substitution
Entreprenørerne skal vurdere om farlige stoffer og
materialer kan erstattes af mindre skadelige produkter.
ArbejdsPladsBrugsanvisninger
Entreprenørerne skal udarbejde ArbejdsPladsBrugsanvisninger (APB) på samtlige kemiske produkter
som anvendes på pladsen.
I APB’en skal det blandt andet
fremgå, hvilke værnemidler de
ansatte skal anvende ved brugen
af produkterne. APB skal være
tilgængelig på arbejdspladsen,
og kunne medbringes til læge
ved uheld.
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11.7 Elementmontage
Generelt
Elementer omfatter her betonelementer,
sandwichelementer, store stålemner og store, tunge
maskinkomponenter.
Elementmontage defineres i lovgivningen som ”særligt
farligt arbejde”, og der skal udarbejdes en beskrivelse
(planlægning) af montagearbejdet med henblik på at
forebygge de risici, der er forbundet med opgaven.
Planlægningen skal sikre, at montagen kan udføres
sikkert og med overholdelse af lovgivningen. Herunder,
at der er den nødvendige plads, og at der er mulighed
for at bruge tekniske hjælpemidler.
Der må kun foregå færdsel og
arbejde i den del af
bygningen, hvor der foregår
elementmontage direkte
ovenover, hvis der er to
færdigstøbte dæk imellem.
Elementmontage planlægges
og udføres i henhold til
branchevejledningen
”montage af betonelementer
og letbetonelementer” fra
www.bar-ba.dk.
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11.8 Betonstøbning og støbeforme
Generelt
Arbejde med støbeforme er også tungt og risikofyldt
arbejde, som omfatter mange forskellige
arbejdsprocesser. Derfor skal arbejdet være grundigt
tilrettelagt.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Transport og løft
Anhugning, kraning og afhugning
Oliering
Montage af konsoller og rækværker
Opstilling og justering
Afstivning og samling
Udstøbning og vibrering
Afforskalling og efterbehandling

Armering
Ved binding af armering skal der anvendes
hjælpemidler, som sikrer mod dårlige arbejdsstillinger,
vrid i håndled og tunge løft. Armering skal sikres mod
væltning ved opbygning.
Formolie
Forme, der hænger i krankrog under oliering, skal
hælde mindst 15° fra lodret, og området skal afspærres.
Der skal anvendes vegetabilsk eller vandbaseret
formolie. Påføring med sprøjte må kun foregå
udendørs.
Arbejde på forskallinger
Ved arbejde i 2 meters højde eller mere skal der altid
bruges rækværk. Kravet gælder på begge sider af
formen, med mindre konsoldækket er mindst 1 meter
under formens overkant. Husk også rækværk i enderne.
•

Ved fare for ulykker ved mindre højde
benyttes altid sikring
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•
•
•
•
•
•

Montér dækket på formen nede på terræn,
hvor det er muligt
Sørg for en sikker adgangsvej op. Trappetårn
er bedst, ellers fastgjort stige med håndfæste 1
meter over dækhøjde
Kravl aldrig op ad formen til dækket
Stå altid ved siden af betonspand, for at undgå
klemning
Hold dækket ryddet, så færdsel er sikker
Forme i lager skal sikres mod at vælte

Støbning af dæk
Opbygning af dæk og forskalling skal planlægges og
udføres i henhold til leverandørens
opstillingsvejledning og ”Branchevejledning om
systemforskalling” fra www.bar.ba.dk
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12.0 Sikkerhedsregler – generelt

12.1 Løfte og hejsearbejde
Redskabet skal være indrettet til de arbejdsopgaver,
man skal udføre, bl.a. bæreevne, udlæg m.m. Der skal
foreligge en brugsanvisning på dansk.
Der er krav om certifikater, hvis man skal bruge
redskabet til løft af byrder, enten frithængende eller
understøttede, dog med enkelte undtagelser.
Redskabet skal være i lovlig stand og efterset indenfor
de sidste 12 måneder.
12.2 Kranarbejde
Kranfører skal have lovpligtigt certifikat.
Anhuggeren skal have anhuggerbevis.
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Den mundtlige kommunikation mellem kranfører og
anhugger skal foregå på et sprog, der forstås af begge.
Andre krav
Store og vanskelige løft skal planlægges og kræver brug
af specielt anhugningsmateriel. Det gælder
betonelementer, der skal vendes i luften, ved samløft
og andre specielle løft. Angivelser på byrden om
anhugning skal følges.
Løftet
•
•
•

Der må aldrig hejses ind over personer
Anhugger skal under hele løftet sikre sig, at
anhugningen er i orden, byrden er i balance
og at ingen kommer for tæt på byrden
Hvis byrden transporteres i lav højde, bør
anhuggeren følge den under transporten og,
om nødvendigt, styre byrden

Afsætning af byrden
Anhuggeren skal sikre sig, at byrden afsættes sikkert, og
at frigøring først sker, når byrden er betryggende
anbragt, understøttet og sikret mod at vælte.
Vedligeholdelse og opbevaring af anhugningsgrej
• Anhugningsgrejet rengøres efter brug og
kontrolleres for eventuelle skader
• Anbringes på sin plads på opsatte kroge eller
reoler
• Beskadiget anhugningsgrej skal kasseres
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•

Anhugningsgrej skal efterses inden brug og
hovedeftersyn skal gennemføres mindst hver
12. måned

12.3 Ergonomi - løft, skub og træk
Undgå løfteskader
Skader på kroppens led, muskler, sener, kredsløb og
nerver skyldes ofte nedslidning på grund af:
• Stor vægt
• Hyppige gentagelser
• Pludselige belastninger
• Dårlige arbejdsstillinger
• Langvarig påvirkning
Det gode løft
• helt tæt på kroppen
• uden vrid i kroppen
• over knæhøjde og
• under skulderhøjde
• på godt underlag
• med god plads
• uden mange gentagelser og
• byrden er håndtérbar
Hvis ikke dette er muligt – brug andre metoder!
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Planlægning
Løft og transport af materialer og materiel skal
planlægges, så tekniske hjælpemidler kan anvendes.
Vandret transport af materialer skal så vidt muligt
foregå med selvkørende tekniske hjælpemidler. Sørg
for at bevare gode transportveje længst muligt.
Brug hjælpemidler til transport og løft af:
• Blokke og sten
• Plader og rør
• Kabeltromler
• Ruller med tagpap og gulvbelægning
• Døre og vinduer
• Jord og mørtel
• Med mere
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Nyttige hjælpemidler:
Hjemmesiden www.bygergo.dk er et godt værktøj til at
se, hvad der findes på markedet af hjælpemidler, f.eks.:
• Sækkevogn
• Trillebøre
• Truck
• Gaffelløfter
• Lifte
• Tralleløfter
• Bærehåndtag
• Minikran
• Teleskoplæsser
12.4 Støv og emissioner
Ved mange forskellige arbejdsprocesser på
byggepladsen udvikles der støv. Især det fine støv er
sundhedsskadeligt at indånde, og derfor vil vi på BBH
fastholde fokus på, at medarbejderne ikke bliver
unødigt udsat for støv.
Planlægning
Allerede i projekteringsfasen er det forsøgt at
gennemgå de arbejdsprocesser, som man ved, giver
anledning til meget støv.
Dette er dog kun første skridt, og der er stadig en lang
række arbejdsprocesser, som kan være støvende. Her er
det blevet vurderet, hvordan støvproblemet skal løses
og løsningerne er bl.a. skrevet ind i byggepladsens plan
for sikkerhed og sundhed.
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Ofte kan man nedsætte mængden af støv betragteligt,
hvis man vælger andre konstruktioner, materialer,
metoder og værktøj.
•

•
•
•

Brug konstruktioner, som skal bearbejdes så
lidt som muligt. Præfabrikerede elementer
kan f.eks. laves med udsparinger og huller og
med indstøbte el-rør
Brug materialer, der støver mindre. F.eks.
vådmørtel i stedet for tørmørtel
Vægt arbejdsmetoder, som støver mindre.
F.eks. hydraulisk klipning eller vådskæring i
stedet for savning eller fræsning
Brug det rigtige værktøj og udstyr.
Hurtigtgående håndværktøj og maskiner skal
forsynes med udsugning, og man kan bruge
værktøj, som binder støvet med vand – f.eks.
vandkølede boremaskiner og mejselhamre

Undgå at støvet bliver spredt
Hvis man ikke kan undgå, at støvet opstår, skal man
forhindre det i at sprede sig på byggepladsen. Man kan
enten inddække de støvende områder og befugte dem.
Eller man kan fjerne støvet ved
kilden med udsugningsanlæg.
Husk at gøre rent!
Meget støv opstår, fordi affald
og skidt ikke bliver fjernet med
det samme. Hold arbejdsstedet
rent med støvsuger eller
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vådfejning - aldrig med tørfejning eller trykluft!
Værnemidler – en nødløsning
Hvis man ikke kan undgå at blive udsat for støv, skal
man bruge de nødvendige værnemidler som
åndedrætsværn, øjenværn og tætsluttende arbejdstøj.
Men det er en nødløsning, som kun skal bruges, hvis
andre metoder ikke kan bruges.
Tænk ikke kun på dig selv men også dem, der arbejder i
nærheden af dig, de udsættes også for støv og skal også
anvende værnemidler.
12.5 Støjende og vibrerende aktiviteter
Erfaringen viser, at hver fjerde beskæftigede i
byggebranchen får en varig høreskade. Generende støj
går ikke bare ud over håndværkerne men kan have stor
betydning for hospitalets patienter og ansatte.
Støjbekæmpelse i 4 trin:
1. Begrænse
2. Planlægge
3. Dæmpe
4. Beskytte
Begræns støjen
Unødig støj skal undgås! Eksempler på unødig støj:
•
•

Maskiner, der kører unødigt
Maskiner uden støjdæmpning
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•
•
•
•
•
•
•

Maskiner, der ikke er vedligeholdte
Unødigt hurtigtgående værktøj
Maskiner med utilstrækkelig effekt
Skæring med vinkelsliber i stedet for at klippe
Hamre i stedet for at skrue
Bore med slag
Radio

Planlægning
Planlæg (nødvendigt) støjende aktiviteter, så generne
begrænses. Aftal tidspunkt med koordinator, hvis
støjende aktiviteter kan være til gene for andre.
Eksempler på planlægning:
•
•
•

Udførselsperioder, hvor kun få generes
Leverancer i pasmål, så tildannelse begrænses
Tildannelse på værksted i stedet for på
byggepladsen
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Dæmp støjen
Støj skal bekæmpes ved kilden.
Ved arbejde tæt på hospitalet kan støjafskærmning
være nødvendig. Brug mindst støjende arbejdsmetode
og det rigtige værktøj.
Beskyttelse
Høreværn skal stilles til rådighed ved støj på 80 dB(A)
og skal benyttes, når støjen overstiger 85 dB(A).
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12.6 Varmt arbejde
Varmt arbejde omfatter alle arbejder, hvor der er risiko
for at antænde bygningsdele og lignende. Begrebet
varmt arbejde omfatter således alle arbejder med åben
ild. Men det gælder også arbejde med værktøjer, der
udvikler varme, hvor der er risiko for ildspåsættelse, fx
vinkelslibere, rundsave, og værktøjer til tørring og
lodning m.m. De nævnte regler og praksis kan derfor
også anvendes i forbindelse med disse arbejder.
Det er vigtigt at udarbejde effektive sikkerhedsrutiner
og sikre, at alle er klar over brandrisici og har fået god
instruktion.
Ved alle former for varmt arbejde skal arbejdet
anmeldes til arbejdsmiljøkoordinator, inden arbejdet
starter op.
Brandfarlige materialer i form af affald, pap, træ, og
plastic må ikke opbevares/oplagres i nærheden af det
varme arbejde.
Ved alle former for varmt arbejde skal entreprenører
have det nødvendige antal (egne) brandslukkere til
rådighed. Efter endt arbejde skal der udføres
nødvendig brandrundering / vagt.
12.7 Arbejder ved vej
Vejnettet på Bispebjerg Hospitals matrikel er
hovedsagelig privat vej. Arbejder langs disse veje skal
planlægges og udføres som ved offentlig vej iht.
Vejdirektoratets regler.
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Alle, der arbejder langs de private veje, bør have kurset
”Vejen som arbejdsplads”, og skal overholde gældende
regler for synlighedsbeklædning og afspærring af
områderne.
Det er mest sikkert helt at adskille vejarbejde fra
trafikken, hvis I arbejder på eller ved en trafikeret vej.
Det kan dog ikke altid lade sig gøre, da der er flere
forhold, der skal tilgodeses.

Arbejde, som ikke er vejarbejde, men som udføres ved
og langs vejen, skal også planlægges og udføres i
overensstemmelse med vejreglerne. Det gælder fx, hvis
der opstilles en lift, kran eller andet umiddelbart op ad
vejen eller delvist på denne.
Enhver form for vejarbejde vil næsten altid give store
eller mindre gener og farer for trafikanter og de, der
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arbejder ved vejen. Nøjagtig afmærkning er derfor
meget vigtig – og den skal justeres løbende, så
respekten for afmærkningen og dermed sikkerheden er
optimal.
Afmærkning eller afspærringen skal passe til det
konkrete vej- arbejde og trafikkens hastighed og skal
udformes i overensstemmelse med vejdirektoratets
regler.
Farvet arbejdstøj og reflekser (advarselsklæder) styrker
sikkerheden, da det gør jer mere synlige for
trafikanterne. Arbejdsgiveren skal tage stilling til,
hvilken advarselsklasse tøjet skal have, og i de fleste
tilfælde vil det være nødvendigt med klasse 3
beklædning.
Veje må ikke blokeres eller spærres uden forudgående
tilladelse fra fælles byggeplads ledelse.
12.8 Eftersyn og godkendelser
Tekniske hjælpemidler – Grej
Tekniske hjælpemidler er en fælles betegnelse for
værktøj, redskaber, maskiner, materiel og værnemidler,
der forbedrer dit arbejdsmiljø og afhjælper tunge løft,
dårlige arbejdsstillinger m.m.
For nemheds skyld kalder vi det ”grej”.

Tjek dit grej – for din egen skyld!
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Sikkerheden afhænger af, i hvilken grad dit grej
fungerer og bruges efter hensigten. Tilstand og
funktion skal derfor efterses, så kun grej, der er i orden,
benyttes.
Daglig kontrol
Brugeren skal kontrollere:
• Tilstand for eventuelle skader eller slitage
• Egnethed – til formålet
• Sikkerhedsforanstaltninger iht.
Brugsanvisning
• Lovpligtigt eftersyn (mærkning)
Årlige eftersyn
Grej skal efterses løbende og mindst en gang om året.
Det årlige eftersyn (hovedeftersyn) skal foretages af en
person, der er særligt kyndig indenfor det pågældende
område.
Grej skal være mærket med, hvornår eftersyn er
gennemført. Mærkningen kan være et skilt eller en
farvekode - det skal dog være entydigt.
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13.0 Vinterforanstaltninger
Lovkrav
Der findes forskellige regelsæt ift.
vinterforanstaltninger, som alle forudsætter, at
foranstaltningerne skal være planlagt, og planlagt i god
tid:
•
•
•

Vinterbekendtgørelsen, snerydning, lukning
for nedbør, beskyttelse af materialer,
udtørring, opvarmning m.m.
Arbejdstilsynets regler og vejledning om
vinterinddækning af råhuse, stilladser m.m.
Branchens overenskomster, med yderligere
præcisering.
Periode

01.10 –
01.11

01.11 –
31.03

01.14 –
30.04

Vinterbekendtgørelsen
AT regler (inddækning)
Overenskomster
Stationære arbejdspladser
Arbejde, som udføres over længere tid, skal foregå i
egnede bygninger, skure eller telte. De skal være
velbelyste og gerne med dagslys samt være opvarmet og
ventileret i nødvendigt omfang.
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Snerydning og grusning
Indgå aftaler om snerydning. Snerydning på pladsen
skal ske, inden håndværkerne møder på pladsen. Fjern
sneen før den bliver til smeltevand. Husk: Vand i form
af sne er lettere at fjerne.
Afled overfladevand
Veje og oplagspladser skal afvandes effektivt, så man
undgår pløredannelse - og dermed får mere sikre
færdselsarealer.
Færdselsarealer
Adgangs- og transportvejene skal være bæredygtige –
uanset vejrliget. Reetablér vinterbeskadigede
færdselsarealer og undgå pløre.
Belysning
Etablér lyset i god tid. Så kan lyset tændes i god tid også før “vinterperioden.”
Luk bygningsåbninger
En hurtig lukning af råhuset beskytter mod vejrliget
samt kulde og træk- og holder på den eksisterende
varme.
Inddæk arbejdsstedet
Inddækning kan give god beskyttelse mod vejrliget.
Nedbør i bygninger
Luk etageadskillelser og tagkonstruktioner mod
vandgennemsivning, kulde og varmetab. Bortled regn
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og smeltevand indendørs. Ryd sneen på ikke
færdiggjorte etageadskillelser og tagdæk.
Inddæk stilladset
En god inddækning af stilladset sikrer dig bedre mod
vejrliget.
Aftalerne skal være i orden
Sørg for, at aftaler om omfang og hvem, der udfører
vinterforanstaltningerne er i orden, allerede før
vinteren starter.
• Afdækning af materialer
• Sikre at der er salt/urea
• Tagarbejde
Vejrligsbestemte foranstaltninger
I udbudsmaterialet skal bygherren angive hvilke og
hvor omfattende vejrligsbestemte foranstaltninger,
som nedenfor nævnt, der skønnes nødvendige, for at
bestemmelserne i § 2 kan opfyldes, jf. § 3, stk. 1, nr.
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Vejrligsbestemte foranstaltninger i perioden 1.
november til 31. marts.

1. Byggeforanstaltninger
•
•

Beskyttelse af materialer mod frost
Snerydning, grusning og afisning

2. Foranstaltninger ved betonarbejde
•
•

Foranstaltninger mod sne og is på form,
armering og tilslagsmaterialer
Foranstaltninger mod frostødelæggelse af
hærdende beton

3. Foranstaltninger ved jord- og kloakarbejder
•
•
•
•
•
•
•

Foranstaltninger mod frostulemper
Fjernelse af nedbør fra terræn og
udgravninger ved lave temperaturer eller høj
luftfugtighed
Frostsikring af jord, hvor frysning kan
medføre skader på udførte konstruktioner
Sikring af tilbagefyldningsjord mod frost
Udskiftning af uegnet tilbagefyldningsjord
Opbrydning af frostskorpe
Forbedring og udskiftning af vinterødelagt
bund

4. Foranstaltninger ved opmuring
•

Foranstaltninger til sikring af mørtel mod lave
temperaturer
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•

Tildækning og/eller beskyttelse af nyudført
murværk mod frost

5. Foranstaltninger ved tagdækning
•
•
•

Foranstaltninger mod nedbør
Tørring af taget ved lave temperaturer
Fjernelse af sne, rim, is og vand

6. Foranstaltninger ved indendørs arbejder
•
•

Snerydning på ikke færdiggjorte
etageadskillelser og tagdæk
Opvarmning og ventilation

14.0 Miljø
14.1 Miljøsanering
Entreprisen for miljøsanering og nedrivning
indeholder aktiviteter for sanering af miljøfarlige
stoffer: Bly, kviksølv, PCB og asbest.
Disse risici skal være klarlagt og arbejdet planlagt inden
opstart.
Der henvises til de tre vejledninger fra Dansk
Asbestforening, som forventes fulgt og overholdt i alle
detaljer til den pågældende opgave.
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14.2 Affald
Alt affald skal sorteres iht. Købehavn Kommunes
gældende regler.
Affaldshåndtering foregår på de enkelte delprojekter.
Der må ikke køres med løst affald på vejene.
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Husk!
• Pas på jer selv og hinanden
• Hjælp hinanden
• Vi er på et hospital i drift, så vis hensyn
• Respekter vores regler
• Arbejde starter tidligst kl. 7.00

Denne sikkerhedshåndbog tilhører:
Navn:
Mobil:

Nyt Hospital og
Ny Psykiatri Bispebjerg
www.nythospitalbispebjerg.dk

