Alle organisationer i byggeriet samt Arbejdstilsynet og beskæftigelsesministeren
står bag handleplanen for større sikkerhed.

Sikkerhed i byggeriet

Kredsen bag handleplanen
• Byggefagene i BAT: 3F, Malerforbundet, Dansk El-forbund, Blik- og Rørarbejder-forbundet samt Dansk
Metal
• Arbejdsgiverne i Dansk Byggeri, Tekniq og Danske
Malermestre
• Bygherreforeningen i Danmark, Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører
• Beskæftigelsesministeren og Arbejdstilsynet

BAT-KARTELLET

- et fælles ansvar!
Beskæftigelsesminister
Mette Frederiksen.

BYGGERIET HAR EN PLAN!
“Sikkerhed hver dag - knæk ulykkeskurven i bygge- og anlægsbranchen”
er navnet på en handleplan, der skal skabe god sikkerhed i byggeriet.

Initiativet til handleplanen er taget af regeringen i sam
arbejde med Enhedslisten.
Jørn Erik Nielsen,
BAT’s arbejdsmiljøudvalg.

Vil du vide mere
Spørg din lokale fagforening eller tjek www.bar-ba.dk

50 initiativer
Planen rummer 50 initiativer, der på hver sin måde styrker sikkerheden - enten i
hele branchen eller i dele af branchen:
•
•
•
•

Lærlinge
Nyansatte
Udenlandsk arbejdskraft
Bedre sikkerhed i små
virksomheder

• Styrket arbejdsmiljøorganisation
• Valg af arbejdsmiljørepræsentant på VVS-,
el- og malerområdet
• Indsatser i forhold til de enkelte fag
• Synlige bygherrer og støtte til rådgivere

Handleplanen er målrettet de forskelige fag og de konkrete situationer, hvor
håndværkere rammes af ulykker.

Ulykker i byggeriet

Byg på sikkerhed - hver dag!

• Hvert år anmeldes ca. 4.500 ulykker i byggeriet, herunder ca. 1.100 alvorlige ulykker
• Byggeriet står for 13 % af alle alvorlige arbejdsulykker og 20 % af alle dødsulykker,
selvom kun 6 % er ansat i branchen
• Hvert år rammes over 10 % af en eller flere arbejdsulykker
• En arbejdsulykke koster virksomheden ca. 30.000 kr. Virksomheden skal omsætte for
ca. 2 mio. kr. for at dække de direkte omkostninger ved en arbejdsulykke

Sikkerhed starter med dig selv, men sikkerheden bliver størst, når alle løfter i flok.
Du og dine kolleger kan gøre en forskel.

Hvor går det galt?
De hyppigst anmeldte alvorlige ulykker i byggeriet er:
•
•
•
•
•

Fald til lavere niveau, fx ved tagarbejde og stigearbejde
Fald i niveau, fx ved fald pga. rod og uorden eller fald over materialer
Akut overbelastning, fx ved løft af tunge materialer
Skæreskade, fx ved arbejde med rundsav, vinkelsliber eller kniv
Ramt af faldende genstande, fx værktøj eller løse stilladsdele

Det tager tid at udvikle en stærk tradition for sikkerhed, men uanset om arbejdspladsen er lille eller stor, er det aldrig for sent at gå i gang. Et godt samarbejde er vejen til
høj sikkerhed.

3 årsager til ulykker
Årsagerne til de alvorlige arbejdsulykker i byggebranchen fordeler sig cirka sådan her:
• 1/3 skyldes fejl og mangler i projektering og planlægning hos bygherre og rådgiver
• 1/3 skyldes fejl og mangler i planlægningen hos det udførende firma
• 1/3 skyldes manglende sikkerhedshensyn under udførelse af arbejdet på byggepladsen

5 hurtige om sikkerhed
1.
2.
3.
4.
5.

Skal vi gå en sikkerhedsrunde?
Hvordan undgår vi fald fra højden og andre farlige situationer?
Er du oplært, så du kan udføre opgaven forsvarligt?
Hvordan fører din arbejdsgiver kontrol med sikkerheden?
Deltager din arbejdsmiljørepræsentant i byggepladsens sikkerhedsmøder?

Sikkerhed hver dag - sådan gør vi det!
•
•
•
•

Tal om sikkerhed hver dag
Sæt mål for sikkerheden
Få styr på instruktion og oplæring
Støt din makker - især når det er en
lærling
• Husk, at god planlægning giver øget sikkerhed
• Hjælp din sikkerhedskoordinator med at
hjælpe dig
• Gå ikke på kompromis med sikkerheden

Organisér arbejdsmiljøarbejdet
• Vælg arbejdsmiljørepræsentant, så snart det er muligt
• Sæt fokus på sikkerheden i den årlige drøftelse om arbejdsmiljø

