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Område: Vand og kloak 
 
Dato 03-2015            _____HHJO__________               

       Arbejdsmiljørepræsentant                                                          
Dato _19-11-

2015_____          
  _____EKJO______________ 

Arbejdsmiljøorganisation/ledelse                                                          

 
Problembeskrivelse  Hvad/                                Løsningsforslag  Termin Status 

 

Ansvarlig 

 

RISIKO FOR ULYKKER 

     

Ulykkesfarer generelt  

 

    

     

FALD OG SNUBLEN     

Er der arbejdsområder og færdselsveje, der ikke er 

ryddede og ordentlige, eller hvor der ikke er nok 

lys?   

 

    

      

Er der arbejdsforhold, der gør, at medarbejderne 

har risiko for at træde forkert, fx genstande på 

gulvet eller ujævnt underlag? 

Gulv garage, Gram RA.  Ny gulv  Afsluttet 

Dec. 

Per 

     

Er der glatte gulve og underlag, fx på grund af 

spildte væsker?  

 

    

     

MANUEL HÅNDTERING     

Er der situationer, hvor medarbejderne foretager 

uhensigtsmæssige vrid eller drejninger i kroppen? 

 

    

 

 

    

ANDRE FARER FOR ULYKKER     

Gelænder forbehandling defekt 

 

 Gelænder forbehandling defekt. Skal laves  I gang   

Kaffemaskine 

 

 

Varm damp?    
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Problembeskrivelse  Hvad/                                Løsningsforslag  Termin Status 

 

Ansvarlig 

 

Resultatet af nærmere undersøgelse af 

ovenstående spørgsmål: 

 

     

Adgangsveje til pumpestationer     

     

Pumpestationer, Gram Mangler rist over ( hul )  Afsluttet 

Dec. 

Per 

Gram å Ingen afgangsforhold kun til fods     

DEC. 2014 Ingen lys, afstand til å i (regntid) få meter der 

er ingen gelænder, ikke godkendt galge noget 

hjemmelavet, ikke fast bund,  

 Igang  

     

   --  

   --  

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ 

TUNGE LØFT     

     

     

TUNGE SKUB OG TRÆK     

Er underlaget, dér hvor medarbejderne skal trække 

eller skubbe hjælpemidler, ujævnt, skråt, blødt, 

glat, eller er der trin 

    

     

Oplever medarbejderne, at de ting, de skubber eller 

trækker, er tunge? 

Ved pumper hvor der er runde guide rør  Ja  

     

ARBEJDSSTILLINGER     

Arbejder medarbejderne i ubekvemme 

arbejdsstillinger? 

 

    

Arbejder medarbejderne med bøjet eller vredet ryg 

eller bøjet eller vredet nakke 

    

     

Arbejder medarbejderne på hug, knælende eller 

knæliggende? 
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Ansvarlig 

 

Er der snævre pladsforhold på arbejdspladsen, der 

begrænser bevægelsesfriheden? 

 

    

Resultatet af nærmere undersøgelse af 

ovenstående spørgsmål: 

    

Manglende opmærksom og/eller planlægning     

   --  

Tunge riste/dæksler ved overløbsbygværk mv.     

     

STØJ     

Er der medarbejdere, der er udsatte for støj, der er 

så høj, at de må råbe for at kommunikere med en 

person, der står ½-1 m væk? 

 

    

     

Er der medarbejdere, der ikke bruger høreværn, 

selv om støjen er kraftig 

 

    

Resultatet af nærmere undersøgelse af 

ovenstående spørgsmål: 

    

     

PSYKISK ARBEJDSMILJØ     

     

Sker det ofte, at medarbejderne ikke når deres 

arbejdsopgaver? 

    

     

Arbejder medarbejderne fysisk alene?     

     

SYGEFRAVÆR     

Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til 

sygefravær 

    

Kan virksomheden ændre i arbejdsmiljøet, så 

sygefraværet mindskes 

    

DIV: Hvad gør vi når??    

Mulige sygdomme ved kontakt med spildevandet Følg gældende regler. Mere viden om 

gældende regler og sygdomsrisici. 

   

 


