
Oticon høreapparater gennem tiden

Mechanical 
hearing trumpets

Multi Acousticon from 
1910

Acousticon model 30  
from 1933

1991 
MultiFocus

2001 Adapto

2004 Syncro

Oticon T3
from 1953

Oticons 
Grundlægger 
William Demant
1904

Over 2000 højt uddannede mennesker
arbejder for Oticon rundt I verden.
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Oticons nye domicil på Kongebakken

Reception

Residential Areas –
Arbejdspladserne (1.sal)

Down town Midterområderne 
(1.sal)

Speakers Corner -
Forbindelse til kælderetage
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Entreprenører, rådgivere og bygherren vil løse 
opgaven med utraditionelle metoder

� Vi vil være færdige d.14. 
oktober

� Uformel arbejdsform – intet 
juristeri

� Det er tilladt at begå fejl

� Tonen er god og vi ser fremad

� Rådgivere og entreprenører 
projekterer i fællesskab

� Vi projekterer mens vi 
bygger

� Vi accepterer at arbejde 
efter mundtlige aftaler og 
skitser

� Alle medarbejdere skal 
have grundig information

� Alles kompetencer skal 
bruges

� Produktionen skal 
inddrages i planlægningen

� En tæt styring af logistikken

� Vi prioriterer i fællesskab

� Alle er beslutningsdygtige

� Andre fag er medspillere –
ikke modspillere

� Vi skal udfordre hinanden –
kreativt og teknisk

� ” Work Smarter – Not 
Harder”
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” Med ombygningen af Kongebakken har vi stillet os selv og jer overfor 
en stor udfordring. Det er et krævende projekt, med høje krav til 
kvaliteten af arbejdet  ..... og vi skal nå i mål til oktober. I Oticon tager vi 
ansvar og forpligter os. Vores slogan er ”people first” og det gælder 
også på byggepladsen. Sikkerhed kommer først. Vores holdning er, at 
alle arbejdsulykker har en årsag der kan forklares og derfor forebygges. 
Vores holdning er, at en sikker produktion er forudsætningen for en 
sund produktion.”

Bygherren
Mads Kamp

Personalechef i Oticon

0 arbejdsulykker

Sikker produktion er sund 
produktion

Forudsætninger for sund produktion

Materiel
Er der plads til at påbegynde aktiviteterne 
Materialer
Ydre forhold som godkendelser fra bygherre, 
myndigheder mfl.
Afslutning af de foregående arbejder
Information 
Mandskab

Forudsætninger for sikker produktion

Det rigtige værktøj
Fornøden plads
Anvendelige materialer
Fornødne tekniske hjælpemidler
og sikkerhedsudstyr
Risikovurderet arbejdsmetode
Information/instruktion/uddannelse
Fornøden tid og mandskab
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Risikovurdering

Risikovurdering giver en mulighed for, at finde ud af hvor 
stor sandsynligheden er for, at en bestemt fare medfører 
en ulykke, og hvilken konsekvens denne ulykken vil 
have. 

Hvad er forskellen på fare og risiko?

Ø nr. 1: Vulkanudbrud hvert 20. år           Ø nr. 2: Vulkanudbrud hvert 200. år

Øerne har samme fare, men risikoen ved ø nr. 1 er 10 
gange så stor som risikoen på ø nr. 2.

Risikoen kan elimineres ved at:

� Ændre sandsynligheden for at en hændelse indtræffer

� Ændre konsekvensen hvis en hændelse indtræffer

Mønsterarbejdsplads

Ophængning af kabler

Maskin-sikkerhed

Afdækning 
1. sal

Rækværk på stillads

Personlige værnemidler

Oprydning

Uge 6Uge 5Uge 4Uge 3Uge 2Uge 1Målepunkter

Metode:

� Ugentlige målinger og registrering af sikkerhedsstandard

� Synliggørelse i ugerapport

� Synliggørelse i registreringsskema

� Grøn når der intet er at 
bemærke

�� Gul nGul nåår tilstanden ikke r tilstanden ikke 
er tilfredsstillende og der er tilfredsstillende og der 
skal foretages skal foretages 
forbedringerforbedringer

� Rød når der er fare og 
der skal foretages 
forbedringer her og nu
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Rygning på byggepladsen 
� øger risiko for brand
� kan skade bygningerne og forurene de nye lokaler

Så….

Alkohol og rusmidler nydes i 
fritiden men…

I arbejdstiden kan det øge risiko for ulykker
� for den påvirkede person
� for de øvrige på pladsen

På Oticons byggeplads gælder :
Det er forbudt at ryge indenfor i bygningen 
på Oticons Byggeplads

Du må gerne ryge udenfor, 
men…

Det er forbudt at være påvirket af alkohol eller 
andre rusmidler 

Det er forbudt at medtage alkohol eller andre 
rusmidler 

Overtrædelse medfører
1. gang: Mundtlig advarsel!
2. gang: Skriftlig advarsel!
3. gang: Øjeblikkelig bortvisning!

Overtrædelse medfører
1. gang: Samtale med 

arbejdsgiver og skriftlig 
advarsel!

2. gang: Bortvisning fra 
Oticons område!

Indtagelse af alkohol og rusmidler kan påvirke evnen til 
at handle og tænke klart
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Koldt vand kan du 
drikke ubegrænset, 
og det findes på
pladsen! 



Støj, røg, møg – slid og slæb og brand!

Støj

Støv

Svejserøg

Tekniske hjælpemidler

Arbejdsstillinger

Varme arbejder

� Find løsninger og 
metoder der ikke støjer

� Udsæt ikke andre for 
unødig støjbelastning

� Brug høreværn når det 
støjer mere end 80 dB(A) 

� Find løsninger og 
metoder der ikke udvikler 
støv

� Fjern støvet ved kilden

� Brug skraber og 
støvsuger til rengøring

� Ud med kosten!

� Find løsninger der ikke 
udvikler røg og dampe

� Udsæt ikke andre for 
indånding af røg og dampe

� Sørg for udsugning ved 
kilden og ventilation i 
rummet

� Brug åndedrætsværn når 
det foregår indenfor

� Undgå at løfte, bære, holde, 
trække og skubbe tunge genstande

� Brug et teknisk hjælpemiddel

� Sørg for, at der er ryddet og 
plads til at bruge det

� Undgå eller begræns arbejde i 
foroverbøjede eller vredne 
arbejdsstillinger

� Undgå eller begræns arbejde 
med hænderne over skulderhøjde

� Søg for at underlaget er jævnt 
og sikkert

� Brug arbejdsplatform og lift –
undgå så vidt muligt arbejde på
stige

� Ved arbejde med åben ild, 
varme, svejse- og skæreudstyr skal 
der indhentes en arbejdstilladelse 
til varme arbejder hos 
byggeledelsen
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Byggepladsen

Oticon, Kongebakken 9, 2765 Smørum

Navn
Firma

Navneskiltet skal bæres synligt 
Tabte kort afleveres til Jakon

Ved alarmering (brand, redningshjælp, politi mm.):

Ring 112
Oplysninger ved alarmering:

Kongebakken 9, 2765 Smørum

Ved alarmering informer altid:
Martin Olsen 4076 0238 eller
Håkon Pettersen 4076 0202

Aftenvagt: 4090 9744 

Adgangskort
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Besøg på byggepladsen

Alle besøgende og håndværkere skal kunne færdes 
sikkert på byggepladsen, derfor skal

Alle besøgende introduceres til 
� byggepladspolitikker
� sikkerhedsregler
� hensigtsmæssig færdsel på pladsen

Større grupper besøgende ledsages rundt

Præmiering

Disse Oticon folk vil ofte være på pladsen:

Kenneth Sachse, 
Finansdirektør

Mads Kamp, 
Personalechef

Stig Plougmand, 
Projektleder

Bygherren vil understøtte det gode 
sikkerhedsarbejde gennem præmiering

Holdet kan få præmie når I 

� har en god rapport på
”mønsterarbejdsplads”

� arbejder aktivt på at finde og forebygge 
risici

� finder metoder og løsninger der fremmer 
både produktion, kvalitet og arbejdsmiljø

� tager ansvar for egen sikkerhed og viser 
ansvar og hensyn over for andre

Præmiering sker hver måned!
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Byggeledelsen:

Håkon Pettersen
Overordnet 
projektansvarlig 
Jakon

Martin Olsen 
Byggeleder     
Jakon

Michael Blem
Byggeleder          
Carl Bro

Hanne Nielsen 
Sikkerhedskoordinator 
Carl Bro

Svesken på disken! 

Oticon byggeriet har en kort tidshorisont. Dette betyder at:

� tegningerne udarbejdes løbende

� gode idéer modtages med tak under hele udførelsesfasen

� der er ikke tid til skjulte dagsordner

� vi lægger…

Katja Viltoft
Bygningsdelsansvarlig     
PLH

Jørgen Olsen           
Fagleder VVS og ventilation 
Carl Bro

Gregers Gamborg 
Fagleder El-instillationer
Carl Bro
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Finn Kaarsberg
Overordnet ansvarlig                            
KLR Entreprise 


