
IDA Arbejdsmiljø  
Interessegruppe for arbejdsmiljøkoordinatorer 

Netværksmøde den 11. marts 2015 hos Bam-bus 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Koordinator-netværk, marts 2015 



Dagsorden 

1. Velkommen 

2. Udlændinge i byggeriet v. Anders, Bam-bus 

3. Praktiske erfaringer v. Ester, COWI 

4. Gruppearbejde 

5. Arbejdsklausul og sikkerhed v. Marchen, COWI 

6. ISHCCO årsmøde v. Signe og Anders, IDA-AM 

7. Næste møder: Emne og sted 
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Udlændinge i byggeriet 

• 22.000 udlændinge i  DK  
– Svarende til ca 15% af arbejdsstyrken 

• 60% af Dansk Byggeris medlemmer har ansat udlændinge 

• Tidligere:  
– Byggefirmaer fra Tyskland, Sverige, Polen og Litauen 

• Nu især: 
– Tyske og polske specialfirmaer fx facadepuds, stålmontage, flisemuring mv. 

– Lavtlønsarbejdere fra Bulgarien, Rumænien og Grækenland 
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Hvor og hvordan? 

• Udenlandske specialfirmaer, der udfører afgrænsede mindre opgaver  

• Udenlandske underentreprenører, der udfører arbejde, der ikke er 
attraktivt for danske bygningsarbejdere eller virksomheder 

• Udenlandske virksomheder, der udfører almindeligt arbejde på linje 
med danske byggevirksomheder 

• Udenlandske hoved- eller totalentreprenører valgt efter EU-udbud, 
eventuelt med både danske og udenlandske underentreprenører 

• Udenlandske ”arme og ben”-enkeltmandsfirmaer, som fungerer som 
underentreprenører – eventuelt hyret gennem et bureau.  

• Udenlandske bygningsarbejdere ansat i danske byggevirksomheder 

• Uorganiserede (uregistrerede?) udenlandske virksomheder, der 
udfører (sort) arbejde for især private velhavere og landmænd 
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Typiske problemer 

• Regelgrundlaget 
– Danske arbejdsmiljøregler er uigennemskuelige 

– Meget reguleres via aftaler og vejledninger 

– EU reglerne er ikke dækkende for dansk AM-regulering 
 

• Dansk AM-kultur er uforståeligt for udlændinge:  
– Medarbejderinddragelse og samarbejde 

– Uddelegering af ansvar 

– AMO  
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Bam-bus generelle erfaringer 

• Ledelse 
– Instruktion og tilsyn er mangelfuldt ift. udlændinge 

– Arbejdsgiverne tager ikke ansvar for de sproglige udfordringer  

– De får ingen info fra sikkerhedsmøder og er ikke repræsenteret ved møder 

– Tolkning gennem flere led eller fælles (fremmed-)sprog giver let forståelsesfejl 

– Bygherrerne forholder sig ikke til de særlige udfordringer udlændinge giver 
 

• Kultur og samspil 
– Udenlandske bygningsarbejdere er isoleret fra øvrige grupper på byggepladsen 

– De fleste udenlandske bygningsarbejdere ønsker at passe sig selv   

– Udlændinge tør ikke vælge AM-repræsentanter 

– Udlændinge bidrager ikke med egne forslag og erfaringer 

– Problemer med at kommunikere med resten af byggepladsen 

– Udlændinge inddrages ikke i socialt fællesskab på byggepladsen 

– Virksomheder med både danske og udenlandske arbejdere fungerer ofte bedre 
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Hvad kan man gøre? 

• Info møder med sikkerhedsinformation for alle på byggepladsen  

• Særligt målrettet introkursus for udenlandske bygningsarbejdere 

• Alle sjak skal kunne forstå informationer, herunder tegninger, plakater osv. 

• Fælles café mv., uformel morgenmad, ”brunsviger-møder” (toolbox) mv. 

• Krav om tolke bør fastlægges allerede ifm udbud 

• Dansksproget person i sjakket, der også mestrer udlændingenes sprog 

• Adgangskort, sikkerhedskort eller andet ID-kort 

• Uddannelse og certifikater fx truck, kran, stillads osv. 

• Brugsanvisninger, opstillingsvejledning, anvisninger om arbejdets udførelse mv. 

• APV for det pågældende arbejde på eget sprog – specielt ifm ’særligt arbejde’ 

• Oplæring og instruktion – eventuel mentor-ordning 

• Information fra bygge- og sikkerhedsmøder 

• Effektivt tilsyn med de ansattes arbejde 

• Vagtmand eller kontaktperson, hvis udlændinge arbejder alene på pladsen 

• Koordinator kan lære lidt sprog 
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Værktøjer mv 

• BAR Bygge & Anlæg 
– ”Håndbogen – Arbejdsmiljø i bygge og anlæg” på polsk, engelsk og tysk 

– Apps til smartphone og iPad 

– Faktaark ”Hvordan virksomheden passer på udenlandske medarbejdere” 

• Arbejdstilsynet 
– Arbejdstilsynets emne-websted: ”Udenlandsk arbejdskraft”  mv. 

– Arbejdstilsynets folder ”Til dig der vil arbejde i Danmark” 

• Sprog 
– Mulighed for gratis ”Lær dansk” -kursus på sprogcentret 

– App’en ”Voice Translator” (fx til polsk, tysk, engelsk, litauisk osv.) 

• Bam-bus og Dansk Byggeri 
– Bam-bus’ 3-sproget info-folder 

– Bam-bus ordlister og standard-APV’er for typisk farligt arbejde 

– Dansk Byggeris netværk af byggekyndige tolke 

– Dansk Byggeris pjecer og websted på udenlandsk 
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Praktiske erfaringer 

• Ester Jensen, COWI 
– Organiseringen af sikkerhedsarbejdet 

– Håndtering af sprogforskelle 

– Koordinering og handlingsplan 

Koordinator-netværk, marts 2015 Byggeriets Arbejdsmiljøbus 



Gruppearbejde 

• Mange småentreprenører eller mange UE-niveauer 
– Intromøder mv. 

– Sikkerhedsmøder 

– Koordinering i øvrigt 
 

• Udenlandske virksomheder og bygningsarbejdere 
– Intromøder mv. 

– Sikkerhedsmøder 

– Koordinering i øvrigt 
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Gruppearbejde 

• Spørgsmål 
– Hvilke møder kan bruges til hvad? 

– Håndtering af sprogproblemer ved møder 

– Sproglige udfordringer ved information og instruktion mv. 

– Hvilke krav bør bygherren stille fra starten? 

– Hvordan formidler man helt ud til den enkelte arbejder? 

– Hvad kan AM-koordinatoren gøre for at skabe samling og samarbejde på 
pladsen? 
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Arbejdsklausuler og sikkerhed 

• Marchen Vinding Petersen, COWI 
– Projektet 

– Værktøjet 

– Praktisk afprøvning 
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ISHCCO – årsmøde 2015 

• 20-21. marts 2015 i Wien 
– Signe Mehlsen og Anders Kabel deltager som IDA Arbejdsmiljø repræsentanter 

 

• Vigtigste dagsordenpunkter 
– Revision af EU byggepladsdirektivet 

– Certificering af AM-koordinatorer 

– ISHCCO’s egen rolle 
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ISHCCO – EU-direktivet 

• Revision af EU byggepladsdirektivet 
– Forsvar for at bygherren fortsat skal sikre AM-koordineringen 

– Modstand mod Stroiber-udvalgets ideer om deregulering for virksomheder 
med < 10 ansatte (dvs. ca. 92% alt bygningsarbejde i EU) 
 

• ISHCCO-konklusioner 
– AM-koordinering er nødvendig for at byggeriet kan leve op til EU-

rammedirektivets generelle forebyggelsesprincipper 

– AM-koordinatorens opgave er at bidrage til de byggende og vedligeholdende 
aktørers arbejdsmiljøindsats 

– AM-koordinatoren skal kunne agere uafhængigt af de øvrige aktører i 
byggeriet og uden interessekonflikter 

– AM-koordinatoren bidrager til AM-forebyggelsen gennem sin tværfaglige 
erfaring og tilgang – dvs. byggeprocesledelsesmæssigt, byggeteknisk og 
arbejdsmiljøfagligt 
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ISHCCO – certificering 

• Tre niveauer af AM-koordinatorers grunduddannelse 
– Niveau 5: Kortere videregående uddannelse: Byggetekniker og byggekoordinator 

– Niveau 6: Bacheloruddannelse: Bygningskonstruktør, diplomingeniør og arkitekt(B) 

– Niveau 7: Master- eller kandidat uddannelse: Ingeniør (byggeledelse eller bygge- 
og anlægskonstruktion) og arkitekt (K) 
 

• Beskrivelse af nødvendig/anbefalet ift. varetagelse af AM-koordinering 
– Viden 

– Opgaver 

– Kompetence 
 

• Implementering 
– National oversættelse  

– EU-anerkendelse (ESCO) 
 

• EU ID-kort for AM-koordinatorer (European Professional Card - EPC ) 
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ISHCCO  

• ISHCCO’s egen rolle 
– Alene AM-koordinatorer eller også andre AM-professionelle fra byggeriet 

(måske problem ift. ENSHPO)? 

– Alene EU (pga. EU byggepladsdirektivet) eller også hele verden (som navnet 
lægger op til)? 

– Register over AM-koordinatorer (certificerede?) 

– Mere professionelt sekretariat eller fortsat ”fritidsarbejde”? 
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Næste møder 

• 8. april 
– IDA Arbejdsmiljø medlemsmøde i Ingeniørforeningens Hus 

– Jeppe Z. N. Ajslevs PhD-projekt om MSB og byggearbejdets organisering 
 

• 10. juni 
– Hos: Grontmij, Glostrup 

– Emne: Bygherrens krav og rammer for AM-koordinering 

– Oplæg: Anne Sofia Lønvig, SLKE, support: Cathrine og en RUC-studerende 
 

• 9. september 
– Hos Strunge Jensen, Solrød strand 

– Emne: Opstartsmøder 

– Oplæg: Ib Stejlborg, Strunge Jensen 
 

• Andre ideer til emner 
– ”Når koordinatoren har (for) mange kasketter på. 
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Tak for denne gang 
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