Varmt arbejde
Varmt arbejde skal anmeldes til byggeledelsen før opstart. Fagentreprenøren skal
selv medbringe slukningsudstyr. Risikovurdering ved varmt arbejde skal udføres
og håndteres jf. lovgivningen ”Varmt arbejde” og fsbHJEM ”Aftale om
udførelse af varmt arbejde”.
Overflyvning med drone
Der kan forekomme overflyvning med drone ift. staderegistrering, opmåling eller
fotografering af projektet. Droneflyvning varsles via pladsen infomationstavle.
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Alarmering
Hvis der på arbejdsstedet sker ulykke eller brand, skal denne procedure følges:

Projekt adresse
Alarm
Oplys følgende:
Hvor er ulykken sket
Ulykke
Hvad er der sket
Antal skadede personer
Er der fastklemte
Pludselig sygdom
Højde- eller dybderedning

Ring 112
Lygten 3A
2400 København NV

Lygten 3, 2400 København NV

fsbHJEM Sikkerhedsfolder

Brand
Hvor brænder det
Hvad brænder
Trykflasker / kemikalier i området
Antal skadede personer

Aftal at der står en person ved indkørsel byggeplads og send en person til
mødestedet for at vise vej.
Husk - Altid at sende en person med skadelidte til hospitalet.
Nærmeste skadestue: Ring 1813
Akuthjælp anviser skadestue med kortest ventetid
Alarmeringsprocedure er opsat på pladsens infomationstavle.
Byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinatoren skal straks informeres ved
ulykke mv. på byggepladsen:
Navn:
Mobil nr.:
Projektleder:
Steffen Brandt
20 29 51 01
Arbejdsmiljøkoordinator:
Daglig sikkerhedsleder:
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Information om projektet:
Udskiftninger vindues- og dørpartier samt pudsearbejde på facaden.

fsbHJEM målsætning og leveregler
fsbHJEM mål er nul-ulykker gennem et operativt arbejdsmiljøarbejde med
inddragelse af alle på arbejdspladsen. Mærkedage fejres for 100, 200 og 365
dage uden arbejdsulykker med fravær.
Vores 3 leveregler skal hjælpe os til at opnå Nul-ulykker:
• Tag vare på hinanden.
• Tænk fremad – hvad nu hvis?
• Sig fra!
Sikkerhedsintroduktion
Alle der skal færdes på pladsen, skal have gennemført E-learning og deltage ved
sikkerhedsintroduktionen der afholdes af arbejdsmiljøkoordinatoren.
Alkohol, rusmidler og rygning
Det er forbudt at indtage eller færdes påvirket af alkohol eller rusmidler på pladsen.
Synligt påvirkede personer bortvises øjeblikkeligt uden varsling.
Det er KUN tilladt at ryge foran mandskabsvogne eller bygningen, hvor der er
opstillet askebægre – Der kan forekomme lokale skærpelser.
Spisning og toiletforhold
Spisepause og nødtørft skal forgå i mandskabskurer – og ikke i lejlighederne
hos beboerne. Der må ikke benyttes radio i opgange og lejlighederne.
Mønsterrundering og arbejdsmiljømøde
Alle har pligt til at deltage aktivt i arbejdsmiljøarbejdet på pladsen.
Mønsterrundering gennemføres hver uge. Fagentreprenørerne deltager i
turnusordning. Arbejdsmiljømøder afholdes hver anden uge. En arbejdsgiver- og
arbejdsmiljørepræsentant fra hver fagentreprenører deltager.
Ulykker og tæt-på ulykker
Alle har pligt til at gøre opmærksom på forhold som ikke er i orden.
Udbedre fejlen - Er det ikke muligt, så meddele det til byggeledelsen eller
arbejdsmiljøkoordinatoren, så fejlen kan udbedres.
Anvende Synergi til anmeldelse alle hændelser og observationer på pladsen.
Ved alle ulykker underrettes strakt byggeledelsen eller
arbejdsmiljøkoordinatoren (se ligeledes bagsiden af denne folder).
Førstehjælp
Der forefindes førstehjælpsudstyr iht. byggepladsplanen.
Varsling
Alle skal overholde de gældende sikkerhedsregler. Hvis de overtrædes,
kan det medføre advarsel eller bortvisning fra byggepladsen.
Personlige værnemidler
Hjelm med 3- el. 4-punkts hagerem, visir eller beskyttelsesbriller,
sikkerhedssko, reflekstøj på over- el. underkroppen gennem hele
byggeperioden, på hele byggepladsen. Derudover skal der anvendes
værnemidler i forhold til det arbejde, der udføres.
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Orden og ryddelighed
Den enkelte entreprenør skal dagligt foretage oprydning og grov støvsugning efter
egne arbejder samt fjerne affald fra bygningerne.
Alle borende og skærende værktøjer skal, hvis det er muligt, være forsynet med
sug. Der etableres affaldsplads iht. byggepladsplanen.
Adgangsveje og afspærring
Adgangsvejene må ikke blokeres af materiel, materialer, affald eller lignende.
Afspærringer skal respekteres. Der skal udføres afspærring af et arbejdsområde,
hvis det er nødvendigt af hensyn til sikkerhed for øvrigt personel på byggepladsen.
Afspærringer skal være tydelige og let forståelige. Afspærringer skal være aftalt
med byggeledelsen.
Kørselsreglement
Parkering iht. byggepladsplanen. Hastighed på pladsen er max. 20 km/t. ved
aflæsning må lastbiler mv. ikke stå i tomgang. Placering af materialer skal
aftales med byggeledelse.
Stillads og stiger
Gældende regler for anvendelse af stilladser og stiger skal efterleves. Herudover
skal krav om rækværk på stilladser med dækhøjde over 1 meter følges.
Kran- eller liftarbejde
Gældende regler for anvendelse af kran og lift skal følges, herunder afspærring af
arbejdsområder.
Instruktion, tilsyn og uddannelse
Alle ansatte skal instrueres i deres arbejdsopgaver, og den ansattes leder skal føre
tilsyn med, at arbejdsinstruktionerne bliver fulgt. Ved farlige arbejder, som fx
montage og arbejde i højden, skal der udarbejdes en specifik
ArbejdsPladsVurdering (APV). Herunder for anvendelse af faldsikring, hvortil der
også skal foreligge en evakueringsplan.
Stoffer og materialer
Hvis der skal anvendes kemiske stoffer, skal der foreligge en Kemisk
ArbejdsPladsVurdering (Kemisk-APV).
Ved krav om uddannelse for anvendelse af et produkt, skal den pågældende
kunne fremvise gyldigt certifikat.
Støj og støv
Støjende arbejde skal udføres, så det ikke udsætter andre for støj. Støjende og
støvende arbejde må kun udføres, hverdage kl. 7–15 (70 dB), Der må ikke
arbejdes lørdag og søndag. Særligt støjende arbejde skal planlægges med
byggeledelsen før opstart.
Eftersyn og godkendelser:
Udstyr, fx løftegrej, lifte, kraner, elektriske håndværktøjer, forlængerledninger mv.,
der anvendes på pladsen, skal være efterset og i orden og have de krævede
godkendelser og brugsanvisninger.

