Vejledning om ophold i telt ved tordenvejr og risikoanalyse.

I forbindelse med genåbning, er der etableret flere alternative opholdssteder, såsom, at
der bruges telte, udearealer som legepladser, parker m.v.
I den forbindelse er der rejst spørgsmål om det sikkerhedsmæssigt forsvarligt at
opholde sig i telte og/eller ude, når der er tordenvejr og lyn.

Lovgivning
Der findes ingen lovgivning på området, hverken AT-bekendtgørelser eller stærkstrømsbekendtgørelser angående arbejde i lyn og tordenvejr.
I nogle brancher er der en hævdvunden ret til, at den enkelte selv vurderer, hvornår det
er vejrlig. Dette gælder også, når man skal vurdere, hvornår tordenvejret er faretruende
tæt på. Fx stilladsarbejde – som straks skal forlade stilladset ved optræk til tordenvejr.
Det kunne så her være nærliggende at sammenligne med pædagogers ophold i telte og
risici ved dette.
DMI forholdsregler ved tordenvejr.
Som udgangspunkt er det sikres at opholde sig indendørs når det er tordenvejr.
Søg ikke ly under et træ, heller ikke i et telt under et træ.
Generelt er rådet, at man skal gå indendørs for at være sikker i tordenvejr. Her er dilemmaet
så, at der evt. ikke er plads til alle indendørs, hvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer og
vejledninger skal overholdes med de 4 og 6 m2, og små grupper m.v.
Dette spørgsmål søges der et svar på fra Sundhedsstyrelsen.

Arrbejdstilsynets holdning til ophold i telte i tordenvejr er, at der skal gennemføres en
risikovurdering inden teltet tages i brug.
Alle forhold, farer m.v. skal kortlægges og vurderes.
Og hvis der er en risiko skal den forebygges.
APV og risikoanalyse.
De formelle krav til en APV er, at der skal udarbejdes en mindst hver tredje år, samt når der
sker væsentlige ændringer m.v.
Der kan være ændrede eller uventet arbejdsforhold der ikke er taget højde for i en APV, som fx
i disse tider med fx telte som arbejdsplads. Der bør her udarbejdes en konkret og aktuelt APV
med risikoanalyse.
Ved en risikoanalyse skal man forudse fremtiden. Man skal kunne forudse de hændelser der
kan resultere i ulykker.

Hvad er en risiko?
I princippet eksisterer der ikke ”hændelige” uheld. Der er altid en årsag. Årsagen kan være de
rammer eller de vilkår, som arbejdes udføres under.

Kig derfor på:
•
•
•

•

Kortlægning af farerne - hvad der kan gå galt eller blive farligt?
estimere alvorsgrader – worst case, hvor galt kan det gå?
estimere sandsynligheder – hvor let kan det gå galt?
Hvis der er mange ubekendte, så er det måske mere usikkert hvad der kan gå galt?

Hvis Risikoen er der, - skal den forbygges. Og det er arbejdsgiverens ansvar.
”Arbejdsmiljøledelse betyder beslutning, styring og konsekvens. Det vil sige, at ledelsen i
samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen tager klar stilling til hvilket sikkerhedsniveau, der
skal være i virksomheden, og på hvilken måde man skal nå dette niveau. Det er en
ledelsesmæssig opgave at sørge for en konsekvent reaktion, hvis beslutninger og retningslinjer
for sikkerheden ikke bliver efterlevet. ”

Beslutningen og retningslinjen bør være - ikke at opholde sig i teltet under tordenvejr.

Hvad gør jeg hvis:
der ingen risikovurdering er lavet og/eller handleplan ved ophold i tordenvejr, så skal man som
AMR gøre følgende:
1. gå til ledelse og opfordrer til at der laves en risikovurdering. og konkret handleplan ved evt risici,
hvad gør man?
-

der ikke er vilje til at lave en risikovurdering, eller arbejdsgiveren fastholder at man blot skal
opholde sig i teltet under tordenvejr så:
2. kontakt AT Call center 70121288 og indgiv en klage hvis I er utrygge ved det.
-

Det samme gælder ved ophold udendørs, hvor der ikke er mulighed for at søge ly indendørs.

