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»Hvor er de største ulykkesrisici i en
forsyningsvirksomhed.

Jesper Klevang Thomsen
Seniorkonsulent
Tlf: 53 54 09 94

JKTH@alectia.com

1. Udgravning -Arbejde under terræn.

2. Brøndarbejde.

»Indhold
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Hvad er det der gør gravearbejdet farligt?

Bag en tilsyneladende stabil jord kan der være sandårer, vandførende lag (flyd) og 
tidligere opgravning med løsere fyld.

»Udgravninger

Risikofaktorer ved gravarbejde:

1. Sammenskridning af siderne i udgravningen pga. løst materiale, sten, vand, 
frost/tø.

2. Ned-skridning af oplagt materiale – tættere end 1 meter fra kanten af 
udgravningen.

3. Ophold i udgravningen, samtidig med nedhejsning af materialer mv.

4. Trafik tæt på arbejdsområde - både trafikken men også rystelserne som 
stammer fra rystelserne.

Og sikkert meget mere….

»Udgravninger
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Hvordan imødegås risikoen for sammen styrtning:

Der er to principper:

1. Skråningsanlæg, der svarer til jordens beskaffenhed og dybden på 
udgravningen.

2.  Afstivning, med plader, strækplanker, gravekasse eller spuns

»Udgravninger

Skråningsanlæg:

»Udgravninger – standart udgravning!
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Afstivning til en max dybde på 2,5 meter

»Udgravninger

»Udgravninger

Afstivning til en max dybde på 3,5 meter 
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Gravkasse

»Udgravninger

Så - når I graver dybere end 1,7 m ved vi hvad vi skal…
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Men hvad med udgravninger under 1,7 meter?

»Udgravninger

Snak om hvordan I planlægger opgaver, når i arbejde i en udgravning, som er 
under 1,7 meter dyb. 
Forgår der arbejde under overfladen, f.eks knæliggende arbejde.

Lad os høre….

»Lille opgave
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Min er faring er at holdninger på pladserne er at

Hvis udgravningen er under 1,7 meter dyb, så skal der ikke sikres…

Men i ”Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge/anlæg”

Undtagelsesvis kan det være forsvarligt at arbejde i udgravninger uden anlæg i en 
dybde af 1,7 m – hvis det vurderes, at jorden er stabil.

Dog skal der normalt foretages sikring mod sammenskridning ved arbejde i smalle 
udgravninger, hvor der fx skal arbejdes knæliggende.

Kilde: Sikkerhedshåndbogen, Bygge/anlæg

»Udgravninger

»Brøndarbejde – Ja vi er i Danmark
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»Brøndarbejde

Kunne det være et billede fra Jeres hverdag?

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger gennemgår I, inden arbejdet på begyndes.

»Brøndarbejde
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Grundlæggende sikkerhed inden arbejde påbegyndes.

Før arbejdet begynder:

1. Kontrollér, om brøndsider og lejdere m.v. er intakte.

2. Eventuelle skader skal straks udbedres.

3. Brønden skal være udluftet effektivt – indblæs frisk luft om nødvendigt.

4. Inden nedstigning kontrolleres om luften i brønden er ren og tilstrækkelig 
iltholdig. Gentag målingen, mens der arbejdes i brønden.

5. Mål for iltindhold, svovlbrinte og eksplosionsfarlige stoffer.

6. Personer, der arbejder i brønde, skal kunne reddes op. Brug altid løftesele og 
line. Linen skal være forbundet til et treben med spil eller lignende.

7. De ansatte skal være instrueret og oplært i brugen af rednings-
udstyr m.v.

»Brøndarbejde

Hvad nu hvis….

»Beredskabsplan
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Et eksempel fra min virkelighed

»Exit-plan/ Beredskabsplan

Hvad indeholder Jeres Beredskabsplan/Exit-plan– hvad 
skal den indeholde?

Tænk praktisk…

»Hvad gør I?
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»Oplys os…

Så - når I arbejder under terræn ved vi, hvad vi skal…

»Arbejde under terræn.
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Follow ALECTIA

www.linkedin.com/company/alectia

www.alectiajoblife.com

»Tak for nu


