Aktiviteter 2019
Følgende nye vejledninger er under udarbejdelse i 2019:





Vejledningsmateriale om årlig drøftelse, uddannelse og krav til AMO.
Gravid maler
Klargøring til malerarbejde
Malerarbejde

Følgende vejledninger er under opdatering i 2019:
















Revision af Håndbogen
Asbesthuset m.v. (anbefalinger fra arbejdsgruppe nedsat af ministeren)
Fugning med epoxy og PU-skum fra lukkede emballager (vejledning)
Opmuringsarbejde (vejledning)
Tunge løft, tungt arbejde og belastende arbejdsstillinger i murerfaget (faktaark)
Håndtering og transport af stenhoveder (faktaark)
Oplægning af beton- og tegltagsten
Fakta om opsætning og nedtagning samt brug af bukkestilladser
Håndtering af letklinkerblokke og udstøbningsblokke (faktaark)
Opstilling og nedtagning af stilladser (vejledning)
Standardblade for systemstilladser (vejledning)
Faktablad om stilladser til brug for opsætning af facadeplader/-lameller og efterfølgende pudsning
(faktaark)
Gravearbejde ved eksisterende ledningsnet
L-AUS lommebogen (færdiggøres i 2019)
Belysning og elforsyning på byggepladsen.

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








DM i Skills
”Fortidens synder”
Safety observer
Ung med Job
Gravid med job
Fælles stand på AM 2019
Ungdommens folkemøde

Indsats og aktiviteter til integration af arbejdsmiljø i planlægning og udførelse af arbejdet:
Tømrere:
 Indsats om skæreskader med fx knive og rundsave
 Indsats om isætning af døre og vinduer

Murere:
 Arbejde med bukkestilladser
 Indsats om søjleplatforme
 Løft, skub, træk og bæring af materialer
 Guidelines til bygherrer
Tagdækkere:
 Montering af tagpap
 Indsats om flugtveje
 Udvikling og formidling af smartmover til transport af tagpap
Nedrivere:
 Instruktion ved inddragelse af medarbejdere
 Finde og formidle løsninger på 3 områder: Håndtering af vinduer ved nedrivning, indvendig
nedrivning og hjælpemidler/robot til nedrivning/knusning af vinduer
Stilladsområdet:
 Indsats om manuel håndtering ved opstilling og nedtagning af stilladser
 Indsats om sikring i højden
Malere:
 Arbejde i højden/fra stiger
 Skæreskader
 Styrkelse af arbejdsmiljøkultur
 Gentagne og belastende arbejdsstillinger (ofte i højt tempo)
 Transport/bæring af materialer
 Adgangsveje og arbejdsområder
Asfaltområdet:
 Nedbringelse af MSB ved asfaltarbejde.
 Nedbringelse af ulykker og MSB ved arbejde med brønde og riste.
 Nedbringelse af ulykker og MSB ved ind- og udstigning af asfaltmaskiner, rullemaskiner og
skurvogne
Tværgående indsats om adgangsveje:





Indsats om ansvarsfordeling af konkrete opgaver ift. byggepladsveje/fællesarealer
Revision og opdatering af vejledning og tjekliste
Små korte film om gode eksempler på bygge- og adgangsveje
Evt. udarbejdelse af virtuel bygge- og anlægsplads

Tværgående indsats om stilladser:


Stilladser

Bygherrer, projekterende m.fl.:


LinkedIn-kampagne

Andre opgaver:




Integration af viden om arbejdsmiljø og tekniske hjælpemidler ved salg af byggematerialer.
Ny hjemmeside samt omlægning af materialer.
God modtagekultur

