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Endnu tre dødsulykker – nu 8 i år… 
D.29.juli døde en tagdækker under sit arbejde på en byggeplads i Grenå. Han faldt 5 meter ned 
på et betongulv. Årsagen til faldet var fejl ved montagen af nogle trapezplader. Trapezpladerne 
kollapsede, hvilket medførte, at tagdækkeren faldt ned. Han var iført faldsikringsudstyr, men 
udstyret var ikke monteret korrekt. Derfor fangede det ham ikke, og han ramte derfor gulvet. 
D.11.august døde en betonarbejder under sit arbejde på en byggeplads i Middelfart. Indtil videre 
har man ikke fastslået dødsårsagen, da der ikke umiddelbart ser ud til at være sket nogen 
påvirkning udefra. Man afventer nu nogle undersøgelser for at kunne fastslå dødsårsagen.  
D.20.september omkom endnu en tagdækker. Han var ved at fjerne en afdækningsplade, hvor der 
skulle føres noget ventilation op på taget. Tilsyneladende har han mistet balancen, måske ved at 
vinden har taget fat i pladen. Han var ikke iført faldsikringsudstyr, og der var ikke lavet 
foranstaltninger under hullet. I alt er der sket 8 dødsulykker på byggepladser i 2022, heraf er de 
to sket på Grønland. Af de seks, der er sket i Danmark, er to af de afdøde udlændinge, en rumæner 
og en polak. Der er nu indkaldt til diverse møder for at diskutere nye tiltag mod ulykkerne. 
 
Enighed om autorisationsordning for asbest 
I maj blev der indgået en politisk aftale på Christiansborg om 12 nye initiativer, der skal mindske 
risikoen for at ansatte og andre udsættes for asbest. Et af punkterne var at spørge 
arbejdsmarkedets parter, om det vil være en god ide at indføre en autorisationsordning for firmaer, 
der arbejder med asbest. Hertil var svaret fra arbejdstagersiden et klart JA, men arbejdsgiverne 
synes mærkeligt nok i første omgang ikke, at det ikke var en god ide. De ændrede heldigvis 
holdning, så nu er der enighed blandt byggeriets parter om, at der skal indføres en 
autorisationsordning. Denne skal nu besluttes politisk, og derefter skal detaljer, omfang og hvornår 
den skal indføres, drøftes mellem parterne og Arbejdstilsynet. Det arbejde går snarest i gang.  
Hvad der slet ikke er med i aftalen, er bl.a. et forbud mod indkapsling af asbest og en national 
handleplan for fjernelse af al asbest i danske bygninger. Det arbejder videre for.  
 
Arbejdsmiljøtræf i 9 byer de næste to måneder  
Vil du se det seneste nye indenfor tekniske hjælpemidler, vil du møde både Bam-bus, BFA-BA, 
Arbejdstilsynet og flere relevante aktører indenfor arbejdsmiljø, så kom til et Arbejdsmiljøtræf nær 
dig. I alt besøges 9 af landets byer i oktober og november. Træffet foregår på tekniske skoler, hvor 
der om formiddagen er arrangement for eleverne, som kan komme og se og prøve forskellige 
tekniske hjælpemidler og få andre input til et godt arbejdsmiljø. Om eftermiddagen er det tanken 
og håbet, at firmaerne og deres arbejdsmiljøorganisationer vil komme på besøg. Man kan gøre de 
samme ting som eleverne om formiddagen, men man kan også høre oplæg fra Arbejdstilsynet og 
få snakke med arbejdsmiljørådgivere og andre som forhåbentlig kan inspirere til bedre forebyggelse 
af dårligt arbejdsmiljø i virksomhederne. Vi håber, at mange 3F’ere – også fra afdelinger og 
relevante udvalg vil deltage. Se vedhæftede fil eller følg linket her for tilmelding. 
 
Regeringen foreslår flere penge til arbejdsmiljø 
Hvis der ikke tilføres nye midler til Arbejdstilsynet, skal der fyres op mod 40% af de ansatte ved 
årsskiftet. Regeringen har spillet ud med et forslag om, at der skal tilføres over 1,3 mia. kr. til 
arbejdsmiljøet over de næste fire år, nemlig knap 318 mio. kr. pr. år. Blandt andet skal disse 
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midler sikre et effektivt Arbejdstilsyn. Vi håber regeringen lykkes med udspillet. Det er faktisk også 
lykkedes Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) at blive enige med Dansk Arbejdsgiverforening 
(DA) om en fælles udtalelse om nødvendigheden af et stærkt og effektivt Arbejdstilsyn. 
 
Arbejdsmiljøkrav til OK23 kan følges på ny facebookside 
D.1.september var fristen for indsendelse af krav til fornyelse af overenskomsterne ved OK23. 
Blandt temaerne man kunne sende forslag til, var arbejdsmiljø, og der er også indsendt adskillige 
forslag. For eksempel at arbejdsmiljøet og AMR styrkes gennem overenskomsten, alle ansatte 
skal på sikkerhedskursus fx hvert 5. år, særlig uddannelse til udlændinge, at branchevejledninger 
ophøjes til lov eller kunne behandles fagretligt. Det foreslås også, at protokollaterne styrkes og 
med indførsel af konsekvens. Omvendt er der også forslag om, at arbejdsmiljø slet ikke håndhæves 
via overenskomsterne. Byggegruppen har oprettet en ny facebookside, hvor man kan komme med 
input og i øvrigt følge debatterne om OK-forhandlingerne det næste halve års tid. Kun 3F-
medlemmer kan komme ind i gruppen, som man kan tilmelde sig via dette link. 
 
3,5 mio. til forskning i ulykker på erhvervsuddannelser 
Ifølge det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) oplever 8 ud af 10 lærlinge på bygge- 
og anlægsfagene (mindre) ulykker under deres lærepladsforløb. Det vil man nu prøve at undersøge 
med henblik på, hvordan man under læreforløbet kan blive bedre til at forebygge ulykker bl.a. 
gennem en bedre sikkerhedskultur. Der fokuseres både på undervisningen under skoleopholdene 
og opholdene i praktikvirksomhederne. Forskningen vil omfatte elever indenfor bygge-anlæg, 
landbrug og industri, hvor der pt. er ca. 40.000 elever i gang. 
 
Arbejdstilsynet har fokus på støv og ergonomi 
I andet halvår af 2022 har Arbejdstilsynet særligt fokus på støv og ergonomi i bygge- og anlæg. 
Mange former for byggestøv er kræftfremkaldende, og derfor er det supervigtigt, at støvet fjernes. 
Det bedste er jo at fjerne det ved udviklingsstedet fx ved sug på maskiner og ved skæresteder, og 
ellers ved støvsugning og evt. luftrensere. Når vi snakker ergonomi, handler det selvfølgelig om at 
undgå unødig manuel håndtering af tunge byrder. Det handler om ordentlig planlægning af 
arbejdet og særligt om brug af tekniske hjælpemidler. Besøg evt. Arbejdstilsynets temasider. 
 
Byggegruppens regionale arbejdsmiljøkonsulenter – og andre tips 
Byggegruppens kampagne ”Er du sikker” er startet op med ny kraft her efter sommerferien, og 
gruppens 5 konsulenter er parate til at bakke sjak og afdelinger op på byggepladser, til 
fyraftensmøder og evt. andre behov. Deres kontaktoplysninger er her: 
Region 1: Dennis Karlsen Tlf. 22422085 
Region 2: Jacob Sørensen Tlf. 27773630  
Region 3: Jan Engelø  Tlf. 40737140 
Region 4:  Claus Illemann Tlf. 28113476 
Region 5: John Kongeskov Tlf. 27509139 
Besøg også kampagnens hjemmeside www.3f.dk/erdusikker 
Byggegruppens har også Facebook-siden ”3F Arbejdsmiljø i Byggeriet”, hvis du er på den platform. 
 

 

Brug AT og Bambus: Husk at hvis man i afdelingens område opdager problemer med 
arbejdsmiljøet på byggepladser, og man ikke selv kan tage sig af dem, så sørg venligst for 
videre kontakt til enten Arbejdstilsynet på 70121288 eller til branchens egen 
arbejdsmiljøtjeneste Bambus på 72170013. 
Kontakt: For spørgsmål til nyhedsbrevet eller til andre forhold indenfor arbejdsmiljø i bygge-
anlæg, kontakt Flemming Hansen 88920233 eller Anton Christiansen 88920213 i 
Byggegruppen.  
Til- eller framelding af nyhedsbrevet: leyla.s@3f.dk. 
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