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Et fælles partsprojekt i Danmark

Mobil konsulenttjeneste

Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Giver praktiske råd og vejledning

Opsøgende overfor byggepladser og -virksomheder

Baseret på OK-aftale mellem organisationerne

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherre og rådgivere

Byggeriets arbejdsmiljøbus



Arbejdstilsynet - Nedrivning
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Erfaringer i BAM-BUS

• Manglende/mangelfulde forundersøgelser
• Rækkefølge og varighed (tidsplan) ikke realistisk
• Der har ikke været en reel arbejdsmiljøkoordinering i

projekteringsfasen
• Ses ofte at der ikke ”genhuses” ved store

renoveringsopgaver, der indebærer nedbrydning
• Der mangler kommunikation mellem rådgiver og

entreprenør på pladsen
• Der er ikke taget stilling til støv og støj



Nedrivningsarbejde - Vilkår

• Betragtes ofte som kortvarigt/midlertidig arbejde
• Der er ikke den samme respekt for dette arbejde som

ved opbygningsarbejde
• Der er ikke de samme uddannelsestraditioner som ved

opbygningsarbejde
• Acceptniveau ved belastende og sundhedsskadeligt

arbejde meget højt
• Branchen kæmper ofte med dårligt ry



Strøm - Midlertidig



Spiseplads - Midlertidig



Toilet - Midlertidig



Bam-Bus ved nedrivning

• Bam-Bus får rigtig mange henvendelser fra ansatte,
arbejdsgivere og byggeledere der er ”stødt på” asbest
eller andre miljøfremmede stoffer

• Ofte har der været arbejdet i forurenede områder
• Bliver brugt som konfliktløsere når der, for sent, er

registreret forurenede materialer i bygninger
• Ofte tilkaldt på grund af støv til øvrige arbejder
• Bam-Bus har meget store erfaringer med fjernelse af

miljøfarlige stoffer og bekæmpelse af støv



Tilstandsvurdering/
forundersøgelser

• Alle nødvendige arbejder skal være forudset i
projektet og indarbejdet i en realistisk tidsplan

• Sundhedsskadelige stoffer og materialer, der er risiko
for at komme i berøring med, skal være identificeret

• konstruktioner, der er ustabile eller bliver ustabile på
grund af ændringer, skal være lokaliseret og
undersøgt

• konstruktioner, som de udførende skal færdes på og
udføre arbejde fra, skal være undersøgt for deres
bærerevne

• Installationer, fx el-installationer der kan frembyde
fare, skal være lokaliseret



Påvirkninger ved nedrivning

• Byggestøv
• Asbest
• PCB (ca. 1950 – 1977)
• klorerede paraffiner (ca. 1977 - )
• Bly
• Skimmel / råd / svamp
• Forurenet jord
• Afføring fra mennesker og dyr



Byggestøv
• Bearbejder og nedbryder man murværk, puds og

beton, kommer der store mængder støv. Støvet
indeholder kvarts. Når fint kvartsstøv indåndes, kan
det give forskellige skader på lungerne

• Lungefibrose skyldes at støvpartikler angriber
lungevævet og der danner sig arvæv, så lungerne
bliver stive

• Silikose forårsages af indånding af stenstøv i
forbindelse med bearbejdning af sten og beton.
Silikose kan ikke helbredes og har ofte dødelig
udgang. I Danmark anmeldes der hvert år ca. 40 nye
tilfælde af silikose.



Byggestøv

Udover de kendte dødelige
sygdomme (kræft) der skyldes
støv, lever 65.000 danskere med
KOL - Kronisk Obstruktiv
Lungesygdom, hvor et forurenet
arbejdsmiljø har været en stærkt
medvirkende faktor.
Der dør 10 personer af KOL hver
dag i Danmark (Statens Institut
for Folkesundhed)



Støvindsats 2014-2015-2016
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SOROTO MASKINER A/S - STØV-LIMINATOR TIL TVANGSBLANDER:

DUSTCONTROL, PULLMAN STØVSUGERE, LUFTRENSERE ETC.

STARK – STØVVÆG FRA SVALK A/S:

ZIPWALL® fjedermonterede
teleskopstænger
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http://www.dansk-procesventilation.dk/node/63

STØVREDUCERENDE FORANSTALTNINGER (AFSKÆRMNING OG RENGØRING)
STARK – STØVVÆG FRA SVALK A/S:
http://www.stark.dk/professionel/tema/indendors-renovering/spar-tid-pa-afdakningen/
http://www.ankas.dk/Products.aspx?GroupID=10297

SYDSJÆLLANDS SANDBLÆSNING – LUFTRENSER:
http://www.miljoesugeren.dk/

BOREHAMMER GBH 2-23 REA MED STØVSUGER
http://www.lemu.dk/borehamhttp://film.aogn.dk/youtube/toolpower/Dustwall.aspxmer-gbh-2-23-rea-med-stoevsuger/4419002906

STØVSUGERMODUL HILTI TE DRS-M: VARENR.: 00267769

http://www.carl-ras.dk/e-shop/vaerktoej/akku-vaerktoej/akku-multicutter/akkufugeskaereafsc18/
BETONSAV

http://www.carat-tools.dk/produkter/arbortech
SÆKKETØMMER

http://www.staring.dk/
SKÆREKASSE

http://www.itools.dk/produkter/
TOLUK

http://scandinova.dk/

Sugeadapter til mejselhammer

Batteri-skæremaskine med vandforstøver.

Fien FCS 1.6 med sug

Toluk støvudskiller



Bam-Bus Støvindsats



Tak for jeres opmærksomhed


