Jeg besøgte Wakefield og District Housing (WDH) i Leeds, som er et blandet firma. Primært er de
den tekniske afdeling i et boligselskab for 31.000 boliger. Samtidig er de også et byggefirma der
bygger nye boliger og så er de også en slags teknisk skole der underviser arbejdere i bl.a. at
håndtere asbest. Vi fik oplyst, at hver 5. time dør der en arbejder på grund af asbest. Så der er
stadigvæk al mulig grund til at være opmærksom det farlige stof. Men de laver også kurser for de
etniske borgere der kommer til England og som ikke ved ret meget om hvordan de tekniske
installationer fungere. Kurserne er gratis, men er medvirkende til at mindske reparationer og slid på
boligen.
De nye boliger som WDH bygger, er bygget ud fra ønsket om et lille energiforbrug. De lever
allerede nu op til de krav som regeringen har sat til at skulle virke i 2018. Det betyder bl.a. en
omfattende isolering. Men også solceller på taget for at skabe strøm og regnvandet renses for at
blive brugt til at skylle ud i toilettet.
Byggepladsen var præget af, at der blev arbejdet med arbejdsmiljøet. Der var en god adskillelse af
gående og kørende trafik. Med god skiltning.

Og der var også mange informationer om arbejdsmiljø. Et helt skur var indrettet til materialer,
mapper, tegninger og oversigter om planlægningen og sikkerheden.

Her viser sikkerhedskoordinator Rob Seaman en oversigt om nærvedulykker. Det virkede som om
de var gode til at få noteret nærvedulykker. De har ca. 18 nærved ulykker om måneden og der er ca.
70 ansatte ved byggeriet. En af nærvedulykker var f.eks. at lågen ikke var låst, derved kunne
uvedkommende komme ind på byggepladsen. Der er mulighed for sanktioner, hvis
sikkerhedsbestemmelserne ikke bliver overholdt. De opererer med et gult og et rødt kort. Det gule,
så er man advaret men forsætter overtrædelserne, så får man et rødt kort, som betyder, at arbejderen
sendes hjem i en uge uden løn.
Alle ansatte har et identifikationskort, som oplyser om den enkeltes kvalifikationer.
Vi fik også en kort snak med sikkerhedsrepræsentanten Deaman Row, som kun havde godt at sige
om byggeriet, men ledelsen stod jo også lige ved siden af. På billedet (bag ved
sikkerhedsrepræsentanten) kan man se solcellerne, som er en del af taget.

Der var ikke den store fokus på ergonomi. Murerne laver f.eks. ikke 1 meter løft.

Som det fremgår af billedet af stilladset, er det heller ikke noget man sådan lige hæver 1 meter.
I sikkerhedsskuret lå der små laminerede kort, lige til at putte i lommen med informationer om støj
og hånd arm vibrationer. Gode råd om, hvad hånd arm vibrationer er og hvordan man kan beskytte
sig i mod det. Bl.a. ved ikke at udsætte sig for, for meget arbejde med hånd holdte vibrerende
maskiner. Kortet omkring støj informerer bl.a. om, at støj kan forårsage stress. Byggepladsen havde
en høj standard i vedrørende ulykkesforebyggelse information skiltning etc. Det virkede også som
om de afholdt de nødvendige møder og reelt diskuterede problemerne.
WDH har gjort sikkerheden til at et varemærke i forhold til andre byggefirmaerne og det mærke
behøver de ikke skamme sig over.
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