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Gardit øger sikkerheden og belønnes med Arbejdsmiljøprisen 2018 

 

Gardit vinder årets arbejdsmiljøpris i kategorien Muskel- og skeletpåvirkninger. Virksomheden 
høster den store hæder på grund af en ny brugervenlig og driftssikker opfindelse, der øger 
sikkerheden og mindsker risikoen for nedslidning hos Gardits sandblæsningsoperatører. Resultatet 
er glade og tilfredse medarbejdere. 

Begejstringen var til at tage at føle på hos ledere og medarbejdere i virksomheden Gardit, da de fik overrakt 
beviset på, at virksomheden er vinder af Arbejdsmiljøprisen 2018 i kategorien Muskel- og skeletpåvirkninger. 
 

 
 

Prisuddelingen fandt sted på Axelborg i København, og Arbejdsmiljørådets formand, Lisbeth Lollike var fuld 
af rosende ord over for Gardits løsning.

”Hos Gardit har man gennem et vedholdende udviklingsarbejde løst en betydelig arbejdsmiljømæssig 
udfordring i branchen. Den nye magnetiske sikkerhedsafbryder er et godt eksempel på, at der nogle gange 
kan findes en meget bedre og relativt simpel løsning på et arbejdsmiljøproblem, når de rigtige aktører 
samarbejder, er vedholdende og tør afprøve nye ideer. Derfor er det også meget velfortjent, at Gardit nu kan 
kalde sig vinder af Arbejdsmiljøprisen 2018 i kategorien muskel- og skeletpåvirkninger”, siger Lisbeth Lollike. 
 
Klager ikke længere over fingerkramper 

 

De rosende ord skyldes, at Gardit har fundet en løsning på et stort problem i overfladebehandlingsbranchen. 
Tidligere fik medarbejderne ondt i hænder og arme, fordi de konstant skulle klemme på en 
sikkerhedsafbryder på sandblæsningsudstyret. Det gør de ikke længere. 

 

I samarbejde med blandt andet Arbejdstilsynet, Dansk Byggeri og Byggeriets Arbejdsmiljøbus ’BAMBUS’ har 
Gardit løbende testet og forbedret en sikkerhedsafbryder. Sikkerhedsafbryderen sikrer, at operatørerne ikke 
utilsigtet bliver ramt af sandblæsningsstrålen, hvis de falder eller får overbalance under arbejdet. Det har 
tidligere medført dødsfald i branchen, at strålen har ramt operatøren uden at blive stoppet ved afbrud af 
sikkerhedsafbryderen.  

 

”Sandblæsningsoperatørerne er blevet gladere og mere tilfredse, og de klager ikke længere over 
fingerkramper efter afsluttede sandblæsningsopgaver. Samtidig er risikoen ved utilsigtet brug og virke af 
sikkerhedsafbryderen til sandblæsning fjernet på grund af den store brugervenlighed og driftssikkerhed,” 
udtaler Morten Lindholt Laursen, adm. direktør i selskabet C G Group, som Gardit er en del af. 

 

Tidligere har operatørerne skulle betjene sandblæsningsanlægget ved konstant at klemme på en 
sikkerhedsafbryder under hele sandblæsningen. Det betød ofte kramper i fingrene og smerter i armen for 
operatørerne. 

 

De første nyudviklede sikkerhedsafbrydere fungerede med en magnetkontakt, som var forbundet med en 
snor. Den risikerede at blive opslidt og dermed knække. Det ville betyde, at sandblæsningsanlægget ikke 
blev afbrudt, hvis snoren knækkede og en operatør eksempelvis faldt.  

 

Med den nye løsning er snoren blevet erstattet af en fleksibel stålkæde, som sikrer, at denne risiko ikke 
indtræffer.  

  

Se filmen, hvor Gardit fortæller om virksomhedens arbejde med at udvikle den nye løsning: 
https://youtu.be/HCQNryyg4t4 

https://www.youtu.be/HCQNryyg4t4
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Kontakt til Gardit A/S: 
Morten Lindholt Laursen, CEO i C G Group A/S, T: 40 82 12 21 // E: ml@gardit.dk  
 
For yderligere information om Arbejdsmiljøprisen:  
Line Folke, specialkonsulent i Arbejdsmiljørådets sekretariat, T: 72 20 85 61 // E: lfk@amr.dk  
 
Fakta 
 
Om Gardit A/S 
Overfladebehandlingsvirksomheden Gardit, der er en del af C G Group, udfører overfladebehandling af 
primært store stålkonstruktioner, som vindmøller, skibe, broer og tankanlæg i Danmark og udlandet. 
 
Adresse: Krogsgårdsvej 6, 8620 Kjellerup 
 
Gardit er vinder af Arbejdsmiljøprisen 2018 i kategorien Muskel- og skeletpåvirkninger. 
 
Om Arbejdsmiljøprisen 
I 2018 er det 12. gang, at Arbejdsmiljørådet uddeler Arbejdsmiljøprisen. Prisuddelingen sætter fokus på 
landets bedste arbejdsmiljøindsatser ved at belønne fire danske arbejdspladser indenfor kategorierne: 
Arbejdsulykker, Muskel- og skeletpåvirkninger, Psykisk arbejdsmiljø og Forandringer og ny teknologi. I hver 
kategori nomineres tre arbejdspladser. 
 
Dommerkomiteen, der både nominerer og kårer vinderne, består af repræsentanter fra DA, LO, KL, FTF, 
Lederne og Akademikerne samt formand for Arbejdsmiljørådet Lisbeth Lollike. 
 
Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2018 er:  
 
Arbejdsulykker 
Dansk Supermarked Nonfood Lager 

Muskel- og skeletpåvirkninger 
Gardit A/S 

  
  
  
Psykisk arbejdsmiljø 
Børnecenter Solbo, Silkeborg Kommune 

Forandringer og ny teknologi 
Region Sjælland, Præhospitalt Center 

  
  

Om Arbejdsmiljørådet 
Arbejdsmiljørådet er det forum, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om den fortsatte udvikling 
af et bedre arbejdsmiljø i Danmark. Arbejdsmiljørådet har bl.a. til opgave at rådgive 
beskæftigelsesministeren om tiltag på arbejdsmiljøområdet. 
 
Læs mere på www.amr.dk. 
 
Læs mere om Arbejdsmiljøprisen på www.arbejdsmiljøprisen.dk  
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