Mønsterarbejdsplads
- i bygge- og anlægsbranchen
Mønsterarbejdsplads er en metode til intern dokumentation
af virksomhedens sikkerhedsstandard, som sætter
virksomhedens ledelse og ansatte i stand til nøje at følge
med i, i hvilken grad virksomheden lever op til sin egen
sikkerhedsstandard.

Metoden er velegnet til at opsamle information om
sikkerhedstilstanden og melde denne tilbage til såvel ledelse
som medarbejdere. Den viser dels hvilket behov
virksomheden har for aktiv ulykkesforebyggelse og dels om
virksomheden kan holde den kurs, der er udstukket.

Metoden hjælper til at udpege de områder, hvor effekten af
en forebyggende indsats er størst og afslører hurtigt, hvis
der i et område er en væsentlig afvigelse fra den vedtagne
sikkerhedsstandard.

Mønsterarbejdsplads er
praktisk og enkel i sin
opbygning og kan med et
begrænset forbrug af
ressourcer anvendes til, at:
•

Fastlægge
virksomhedens
sikkerhedsstandard

•

Identificere risici

•

Kontrollere i hvor høj
grad virksomheden lever
op til sin egen
sikkerhedsstandard

•

Afsløre afvigelser fra
den vedtagne standard

•

Dokumentere om
forholdene bliver rettet
op igen og hvor hurtigt
det går

•

Udpege de områder,
hvor effekten af en
forebyggende indsats
er størst

•

Påvirke adfærden på
arbejdspladsen

Mønsterarbejdspladsen er sikker og ryddelig

Mønsterarbejdsplads
- i bygge- og anlægsbranchen
Virksomheden kan anvende metoden på sine egne
præmisser. Det er ikke en metode der er styrende for
sikkerhedsarbejdet, men en metode, der understøtter det.

Metoden består af følgende
hovedelementer:
•

Mønsterarbejdspladsen kræver begrænsede ressourcer ved
forberedelse og opstart og meget få ressourcer til
gennemførelse.

En kortlægning af
arbejdsprocesser og
fysiske forhold

•

Når metoden er i gang kan resultaterne af registreringen
løbende synliggøres i virksomheden på en opslagstavle eller
anden måde.

En risikovurdering af
de kortlagte
arbejdsprocesser og
aktiviteter

•

Fastlæggelse af et
begrænset antal
målepunkter ud fra de
bedømte risikoniveauer

•

Udarbejdelse af manual
med beskrivelse af den
ønskede
sikkerhedsmæssige
daglige standard i de
enkelte målepunkter

•

Regelmæssige målinger
og registreringer af
sikkerhedsstandarden

•

Synliggørelse af
registreringerne

Målepunkter

Uge 1

Uge 2

Uge 3

Uge 4

Uge 5

Uge 6

Oprydning
Personlige
værnemidler
Rækværk på
stillads
Afdækning
1. sal
Maskinsikkerhed
Ophængning af
kabler

Carl Bro as har mange års erfaring i gennemførelse af
arbejdsmiljøforbedringer og ulykkesforebyggelse. Vi er
derfor en professionel samarbejds- og sparringspartner ved
indsatser, der skal forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden.
Carl Bro as kan assistere virksomheden ved:
• Analyse og vurdering af arbejdsmiljøforholdene
• Strategi for ændringer i arbejdsmiljøet
• Opstart og gennemførelse af indsatsen

