Aktiviteter 2018
Følgende nye vejledninger er under udarbejdelse i 2018:
•
•

Brug af faldsikring
Vejledning om arbejdsplatforme

•

Vejledning på malerområdet

Følgende vejledninger er under opdatering i 2018:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Beredskabsplan ved falddæmpende udstyr
Indretning af skurvogne
Oplægning af beton- og tegltagsten
Klorerede paraffiner
Opmuringsarbejde
Tunge løft, tungt arbejde og belastende arbejdsstillinger i murerfaget (revision)
Faktaark om murerarbejde
Faktaark om APV for murerarbejde
Faktablad om stilladser til brug for opsætning af facadeplader/-lameller og efterfølgende pudsning
Håndtering og transport af stenhoveder
Fakta om opsætning og nedtagning samt brug af bukkestilladser
Faktaark om rullestilladser
Håndtering af letklinkerblokke og udstøbningsblokke
Aflæsning og midlertidig oplagring af betonelementer
Montage af betonelementer og letbetonelementer
Eftersyn, læsning og aflæsning af betonelementer på flats
Opstilling og nedtagning af stilladser
Standardblade for systemstilladser
Gravearbejde ved eksisterende ledningsnet
Fugning med epoxy og PU-skum fra lukkede emballager
L-AUS lommebogen
Belysning og elforsyning på byggepladsen
Tagdækning
Lommebog for afmærkning af vejregler
Lovpligtige kurser i B&A
Anhugning af skurvogne
Montage af træelementer

Tværgående aktiviteter (fx med øvrige BFA, Arbejdsmiljørådet og Videncenter for Arbejdsmiljø):
•
•
•
•

Kampagne om anmeldelse af arbejdsulykker
DM i Skills
Kampagne om samarbejde om arbejdsmiljø
Aktiviteter om epoxy og isocyanater
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Indsats og aktiviteter til integration af arbejdsmiljø i planlægning og udførelse af arbejdet:
•
•
•
•
•
•

Gennemførelse af workshops på nedriver-, tagdækker- og malerområdet
Formidling af vejledning om arbejdsplatforme
Indsats for udbredelse af tekniske hjælpemidler i murerfaget- planlægning
Indsats om skæreskader på tømrerområdet
Indsats om isætning af vinduer og døre
Indsats om adgangsveje

Bygherrer, projekterende m.fl.:
•

Opdatering af byggeproces med nye metoder til at opfylde reglerne.

Andre opgaver:
•
•
•
•

Integration af viden om arbejdsmiljø og tekniske hjælpemidler ved salg af byggematerialer
(udredningsprojekt)
Webudvikling og – opdatering
Opfølgning på den gennemførte kommunikationsundersøgelse
Færdiggørelse af hjemmesiden bygergo.dk
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