
Opførelse af Bella Hotel

Bella Centrets administrerende 
direktør Arne Bang Mikkelsen

Projektchef 
Kjeld Schrøder

”I Bella Center har godt 
arbejdsmiljø en høj prioritet”

”Det skal også gælde på
vores byggeplads”

Opførelsen af Bella Hotel betyder, at Bella Center fremover kan 
afvikle flere og større kongresarrangementer sideløbende og 
tilgodese den store efterspørgsel på overnatningsmuligheder i 
direkte tilknytning til mødefaciliteterne. 

Besøgstal i 2007: 1 mio. 
Antal medarbejdere: 239 
Største arrangement i byggeperioden: Klimatopmødet 2009
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Vi vil skabe en arbejdsplads med et godt arbejdsmil jø

�Sikker produktion er sund produktion

�Vi vil kende vores risici, så vi kan forebygge                            
farlige hændelser og ulykker

�Ingen skader eller gener fra røg, støj og møg

�Vi vil anvende tekniske hjælpemidler og gode arbejdsstillinger

�Sikkerhedsarbejde bliver kun et teamwork, hvis alle bidrager med
•Tillid, inddragelse og samarbejde
•Respekt for hinandens arbejdsopgaver 
•En god omgangstone

Et godt byggeprojekt – et fælles ansvar
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Højhusbyggeri 

Vindhastighed

Vindhastighed

Højde

76

38

Vinden øges betydeligt 
med højden

Vindhastighed

Vindtryk

Vindtryk Vindsug / undertryk

Vindsuget er kraftigst ved 
hjørnerne

I skal altid forholde sig til de helt lokale 
vindforhold. Vindforhold skal måles i de enkelte 
arbejdsområder. Der fastsættes grænser for, 
hvornår der ikke må arbejdes. 

Kulde og træk
Det føles koldere i højden pga. øget vindhastighed

�Mange tynde lag tøj

�Svedtransporterende undertøj

�Isolerende tøj, der holder på varmen

�Vindtæt tøj yderst

�Ingen ”bare” steder

Kulde øger risiko for ulykker og skader

Chill-faktor

Vindtrykket øges betydeligt 
med vindhastigheden 
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Højhusbyggeri 

Montage
Der er risiko for spin ved 
elementmontage i kraftig vind.

�Forsøg ikke at redde 
elementet på plads  

�Hejs elementet ned på jorden

Faldende genstande

Faldende genstande, fx værktøj kan opnå
en høj hastighed pga. højdeforskellen.

Elementmontage:

�Der hænges net ud fra etagerne og 
sættes fodlister op på alle rækværker

Facademontage: 

�Bind snor i værktøjet

�Afspærring i underliggende 
arbejdsområder  

Krankoordinering
Krankoordinering er meget vigtigt på
dette byggeprojekt. 

�Der udpeges en krankoordinator.

�Der afholdes koordineringsmøder 
mellem elementmontage, 
facademontage og aptering.
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Højhusbyggeri 

Højderedning
�Vi har lavet aftaler med brand 
og redning om procedurer for 
højderedning.

�Tiden er kritisk, hvis man 
hænger over kanten i 
faldsikringsudstyr.

Faldsikringsudstyr
Der skal anvendes faldsikringsudstyr, når man arbejder 
steder uden rækværk.

Der anvendes vest med påmonteret 1 plastbetrukken 
stålwire på 1-2 meter, derefter faldblok m/ falddæmper. 

Selen skal være en H-sele, hvis den benyttes som 
faldsikring sammen med falddæmper (jo-jo eller lign.)

-Fastgørelse skal ske, så længden af frit fald begrænses 
mest muligt 

-Sæt altid rækværk op hvor muligt
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Særlige forhold på byggepladsen – Bella Hotel 

Der er portvagt og reception ved 
Port 2. Portvagten er åben fra 
0530 – 17.30. 

Uden for åbningstid kan pladsen 
åbnes efter aftale  med 
byggeledelsen.

I løbet af 2009 indføres 
personlige adgangskort til 
pladsen. 

Pladsen er vægterrunderet og 
videoovervåget.

Alt affald skal sorteres på
pladsen. Fejlsorteringer 
modregnes.

Pladsens miljøcontainer er 
åben i pladsens åbningstid.

Pladsen serviceres af en fælles 
byggepladsentreprenør, der 
koordineres af byggeledelsen v/ 
Carsten Møller og Andreas Hougaard

Besøgende på pladsen skal 
anvende hjelm, 
sikkerhedsfodtøj og 
sikkerhedsvest og være 
ledsaget af en 
besøgsansvarlig.

Vi skal tage hensyn til Bella 
Centrets aktiviteter og 
gæster. I 2009 vil der være 
2 store arrangementer der 
vil kræve udvidede 
sikkerhedsforanstaltninger

Adgangsforhold Fælles byggepladsentreprenør

Affald

Bella CenterBesøgende
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Særlige forhold på byggepladsen – Bella Hotel 

Indtagelse af alkohol og 
rusmidler er forbudt på
pladsen og i skurbyen. 

Rygning er ikke tilladt i 
skurby og i bygninger efter 
facadelukning. Der indrettes 
særlige rygeområder.

Rusmidler

Rygning

Alle opfordres kraftigt til at indberette 
”nærved hændelser” til 
sikkerhedskoordinatoren. Der ligger 
anmeldeskemaer i skurbyen

Nærved-hændelser

Der opstilles en 
førstehjælpscontainer på pladsen.

Der er mobile førstehjælpsstationer 
rundt på pladsen.

Der findes førstehjælpsudstyr i 
skurbyen.

Førstehjælp

7



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

Støv

Kemiske stoffer og materialer

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!

� Få styr på kemien – lav 
arbejdspladsbrugsanvisninger for alle 
faremærkede stoffer og materialer

� Udsæt ikke andre for påvirkninger

�Brug produkter med lavest mulig 
MAL kode.

�Brug de påkrævede personlige 
værnemidler for alle produkter med 
MAL kode > 0-1. Ved sprøjte 
anvendes altid værnemidler.

� 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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Mønsterarbejdsplads

Vi fastsætter standarder for den daglige sikkerhed
Vi måler evnen til at leve op til standarden

Vi gør som vi siger

Rød – der er fare, og der skal 
foretages forbedringer her og 
nu

Ugentlige målinger og registrering af sikkerheden

Synlige resultater i ugerapporter

Synlige resultater i registreringsskema

Grøn – sikkerheden er 
tilfredsstillende

Gul – sikkerheden er ikke 
tilfredsstillende, og der skal 
foretages forbedringer

Sikkerheds-
koordinator

Entreprenør

Byggeledelse

Arbejdsleder Sikkerheds-
repræsentant
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Brug sikkerhedsudstyret

Du skal bruge 
åndedrætsværn, 
hvis dette tal er 
større end nul

Du skal 
bruge andre 
personlige 
værnemidler, 
hvis dette tal 
er over 1. 

Find MAL koden 
på produktets 
emballage

Når det kræves:

Faldsikring – arbejde i højden

Briller – fx støbning, slibning, varme arbejder, arbejde 
med sømpistol

Høreværn – stort set al eldrevet og luftdrevet 
håndværktøj

Åndedrætsværn – alle støvende arbejder, samt 
produkter, hvor MAL kodens første tal er større end 0 

Handsker – alle produkter hvor MAL kodens andet tal 
er større end 1 

ALTID:

Hjelm,  

Sikkerhedssko, 

Sikkerheds- og reflekterende 
arbejdstøj (EN 471)
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Plan over byggepladsen

Beredskabshændelser:

-Brand
-Terror
-Personulykker
-Miljøhændelser

Alarmering:
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