Kloaksektionens elektroniske nyhedsbrev for medlemmer 2/2009
Bekendtgørelse nr. 589 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder, TV-inspektion
af privates kloakker, Ulykkesforebyggelse, Kloaksektionens generalforsamling, den 6 ugers
kloakrørlæggeruddannelse på Bornholm, Studenterhue og svendebrev – i et hug.
Bekendtgørelse nr. 589 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder
Ovennævnte bekendtgørelse er blevet ændret på enkelte punkter. Blandt andet er § 8 blevet
udvidet. Denne paragraf har ofte betydning for gravearbejder (ved dybder over 1,7 meter).
Til jeres orientering vil bekendtgørelsen blive udskiftet i Kloakmestrenes Sikkerheds- og
Sundhedshåndbog ved udsendelse til de sektionsmedlemmer, der har erhvervet sig håndbogen
og derved har tegnet et abonnement.
Endvidere kan den fås ved at aktivere ordet bekendtgørelse.
TV-inspektion af privates kloakker
I forlængelse af det seneste nyhedsbrev kan det oplyses, at Kloaksektionen arbejder videre med
etableringen af en certificeringsordning.
Ud fra tilkendegivelser fra de fremmødte medlemmer på sektionens generalforsamling er
holdningen til en certificeringsordning langt overvejende positiv, hvilket støtter bestyrelsen i det
videre arbejde med etableringen af en certificeringsordning.
De initiativtagende organisationer har bedt Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S om at udarbejde
et udkast til kravspecifikationer til en sådan ordning. Disse kravspecifikationer har været til
udtalelser og vil snart være færdige.
Herefter henstår der en beslutning om sekretariatsopbygning, udarbejdelse af vedtægter, samt
fastlæggelse af økonomien for ordningen og andre praktiske gøremål.
Kloaksektionen har justeret sin holdning til ordningens ikrafttrædelse, således at dette tidligst
kan ske i løbet af efteråret 2009.
Kloaksektionen vil fortsat løbende orientere medlemmerne om arbejdet med
certificeringsordningen. En orientering der vil ske gennem nyhedsbrevet. Kloaksektionens
bestyrelse opfordrer fortsat medlemmerne til at fremkomme med forslag, kommentarer og ideer til
en Certificeringsordning.
Kloaksektionens generalforsamling
Som det fremgik af det seneste nyhedsbrev blev Kloaksektionens generalforsamling, afholdt den
5. marts 2009.
Du kan se formandens beretning samt referatet fra generalforsamlingen ved at aktivere ordet
generalforsamling.

Bestyrelsen besluttede på sit seneste bestyrelsesmøde, at generalforsamlingen i 2010 skal
holdes øst for Storebælt. Datoen for generalforsamlingen er den 4. marts 2010.
Endnu en tragisk ulykke i byggebranchen
Kloaksektionens bestyrelse er meget opmærksom på arbejdsmiljøet hos sektionsmedlemmerne
og deres forebyggelse af arbejdsulykker. Dette arbejde varetages i sektionens ”Teknik- og
miljøudvalg”, hvortil sektionen har knyttet en ekstern konsulent, arbejdsmiljørådgivere Torben
Klostergaard fra ALECTIA A/S.
Efter anmodning fra udvalget har Torben Klostergaard udarbejdet nedennævnte notat.
Endnu en tragisk arbejdsulykke i byggebranchen.
Er det en naturlov, at byggebranchen skal være skyld i sådan en overskrift hver eneste måned?
Det mener jeg ikke! Ulykker kan ikke altid forhindres, men ulykker kan forebygges.
Er det et brancheproblem?
- et virksomhedsproblem?
- et medarbejderproblem?
- et ledelsesproblem?
Ja, Ja, Ja og Ja!!!!
Brancheorganisationerne er opmærksomme på problemet, og en række af initiativer er gennem
årene blevet gennemført. I øjeblikket rejser BAM-bussen rundt til byggepladserne, og filmen om
Bent E bliver også kendt af flere og flere. Det er godt, men slet ikke tilstrækkeligt. Den største
udfordring ligger hos de enkelte virksomheder og deres medarbejdere.
1. Medarbejdere og ledere skal tale om sikkerhed - jo oftere des bedre
2. Medarbejdere og ledere skal blive bedre til at forstå, at ulykker kan forebygges, og at det
ikke behøver være farligt at gå på arbejde.
3. Medarbejdere og ledere skal blive bedre til at vurdere risici
- og tale om dem (start igen ved punkt 1.)
I Arbejdsmiljølovgivningen peges på mindst 3 redskaber, som kan og skal bruges i det
forebyggende arbejde:
1. Arbejdspladsvurdering (APV)
2. Instruktion
3. Tilsyn
I Arbejdspladsvurderingen indgår en vurdering af de risici, som medarbejderne udsættes for herunder naturligvis også de forskellige ulykkesrisici. Det er gennem Instruktionen, at
medarbejdere gøres bekendt med dem. Ved Tilsynet kan mester konstatere om aktuelle
forebyggelsestiltag er tilstrækkelige, eller der skal andre handlinger til, - altså en revidering af
APV´en (start også her igen ved punkt 1.)
Bruger man disse tre redskaber aktivt i virksomheden er jeg sikker på, at man i den enkelte
virksomhed vil reducere både sandsynligheden for ulykker og alvorligheden.
Arbejdspladsvurderingen er virksomhedens redskab til at arbejde med forebyggelse på lidt

længere sigt. I forhold til den enkelte opgave er APV ikke hensigtsmæssig. Arbejdsmiljøloven
foreskriver, at ”arbejdet skal planlægges, så det kan gennemføres sikkerheds- og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.”
Det er derfor vigtigt under planlægningen af opgaven at vurdere aktuelle risici (risikovurdering)
og beslutte hvordan de skal imødegås, - det kan være
-

skaffe og benytte særlige hjælpemidler, grej eller sikkerhedsudstyr

-

sørge for at opgaven løses af kompetente medarbejdere (med den nødvendige
uddannelse, viden og erfaring)

-

lave en grundig instruktion, der sikrer at alle ved hvordan opgaven løses - sikkert.

-

sørge for at alle har og bruger nødvendige personlige værnemidler (handsker, briller,
høreværn etc.), så også småskader og langtidspåvirkninger undgås.

Jeg tror på, at den daglige vurdering af risici - og at tale om dem - kan gøre netop den forskel,
der betyder, at der bliver meget længere imellem de tragiske ulykker.
I Kloakmesterens sikkerheds- og sundhedshåndbog findes tjeklister over de typiske
arbejdsprocesser med angivelse af tilhørende risici. Dem kan man forholde sig til på enhver
opgave - og handle derefter.
Torben Klostergaard
Arbejdsmiljørådgiver
ALECTIA A/S
Den 6-ugers kloakrørlæggeruddannelse
I februar 2009 færdiggjorde 18 kursister ovennævnte uddannelse på Bornholms Erhvervsskole.
Forløbet havde involveret mange foreninger og instanser og viser, at med en god idé samt den
nødvendige stædighed og indsats, kan mange udfordringer og ”sådan plejer vi at gøre” ændres
til noget konstruktivt og praktisk.
Ved at aktivere ordet kloakrørlægger kan du læse om forløbet mv.
Studenterhue og svendebrev – i et hug
Dansk Byggeri har i et samarbejde med 3F og TIB været primus motor på en ny uddannelse, der
kombinerer det bedste fra håndværksuddannelserne og htx-uddannelsen.
De håndværksuddannelser der pt. kan kombineres med htx’en er bygnings- og
anlægsstruktøruddannelsen samt tømreruddannelsen.
Kloaksektionens bestyrelse er meget positive overfor denne uddannelse, da bestyrelsens
forventninger er, at de uddannede personer langt tidligere i deres videre forløb og uden yderlig
nævneværdig videreuddannelse, vil kunne ansættes i ledelsesmæssige funktioner.
Vil I orientere jer mere om uddannelse kan I aktivere ordene – i et hug.
Undgå tunge løft
Lauridsen Handel & Import A/S har udviklet et komplet program af topringe, kegler og dæksler til
gavn for både miljøet og arbejdsmiljøet.

Ønsker du at indhente yderligere oplysninger, kan du finde disse på www.lauridsen-hi.dk. .
Kommende elektroniske nyhedsbreve
Kloaksektionen har hermed udsendt det 5. elektroniske nyhedsbrev. Og vi skal endnu engang
henstille til, at de sektionsmedlemmer, der endnu ikke har oplyst deres e-mailadresse, snarest
belejligt oplyser denne til Kloaksektionens sekretær.
Nyhedsbrevet vil efter næste udgave (nr. 3 i 2009) udelukkende blive udsendt elektronisk.
Kontaktmuligheder til Kloaksektionen
Kloaksektionens formand Jørn Berner Pedersen kan træffes på mobil 21 24 34 54 eller emailadresse: email@bernerpedersen.dk.
Kloaksektionens sekretær Hans Henrik Kristensen kan træffes på tlf. 72 16 02 92 eller emailadresse: hhk@danskbyggeri.dk.

