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Projekt "Indsats mod arbejdsulykker ved offentlige bygge-anlægsprojekter, hvor der beskæftiges udenlandsk arbejdskraft" 

 

›  B&A-projekter i Danmark udføres under anvendelse af udenlandsk 
arbejdskraft. 

› AT-tal: Statsborgere fra de nye EU-lande generelt hyppigere udsat for 
arbejdsulykker end danske statsborgere.  

› Hver anden dødsulykke i byggeriet i 2012 ramte en udenlandsk 
bygningsarbejder.  

› En ny dansk undersøgelse peger på, at migrantarbejdere (udenlandsk 
arbejdskraft) ofte udfører manuelt, tungt arbejde, har en anderledes arbejds- 
og sikkerhedskultur og oplever en øget ulykkesrisiko, (se slide 2). 
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Migrantarbejdernes særlige forhold udmønter sig ifølge undersøgelsen bl.a. i:  

› Arbejde i højt tempo.  Forståelse af kvalitet. Arbejde udført på (en ofte ringe) akkord.  

› Stor arbejdsvillighed.  Lange arbejdsdage => træthed og manglende koncentration.  

› Tilfredsstille   Hierarkisk arbejdsdeling "hjemme". Angst for at blive fyret.   

arbejdsgiveren.  Siger ikke "fra"  

› Sikkerhedsviden.  Job uden for eget fag => manglende viden om jobbets sikkerhedsforhold. 

   Hyppige jobskifte => nye på arbejdspladsen. Arbejder alene/med andre 
   migrantarbejdere =>manglende kollegiale videndeling.  

› Sikkerhedsopfattelse. Mindre fokus på at praktisere sikkerhed "hjemme". Fokus på at udføre  

   arbejdet hurtigt, sikkerhedsforanstaltninger et forsinkende element. 

› Sprogvanskeligheder. Manglende fælles sprog =>ringe instruktion. Ringe social integration på 

   arbejdspladsen. 
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›  del af byggeopgaverne udføres for off. bygherrer => de har en nøgleposition for at 
sætte rammerne for en god og sikker planlægning og udførelse.  

› Stigende fokus på fair konkurrence og sikring af ordentlige arbejdsvilkår - pres på 
de off. bygherrer for at sikre overholdelse af dansk lovgivning og gerne fremstå som 
”mønsterarbejdsgiver”. 

› En måde at påvirke arbejdet på er ved at indskrive arbejdsklausuler i udbud, 
videreføre/detaljere kravene i kontrakterne og følge op på kravefterlevelse.  

› ILO konvention nr. 94: Arbejdsklausulerne skal tilsikre arbejdere, der udfører off. 
B&A-opgaver, en løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, 
som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden 
for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. 
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Baseret på eksisterende viden om årsagerne til den udenlandske arbejdskrafts øgede 
ulykkesrisiko vil projektet tage initiativ til at udvikle, afprøve og modificere et værktøj, som 
skal bistå de off. bygherrer i at anvende arbejdsklausuler der  

› ansporer entreprenører,  
der beskæftiger udenlandske  
arbejdskraft, til at skabe  
arbejdsvilkår, der mindsker  
risikoen for arbejdsulykker. 
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› Mindske risiko for arbejdsulykker  

› Undgå unfair konkurrence fra entreprenører, der ikke overholder 
gældende sikkerhedsregler 

› Foregribe forsinkelser pga. AT eller faglige organisationers 
reaktion på sikkerhedsmæssige brud på reglerne 
 

for arbejdsmiljøkoordinatorerne  

› Præcise krav at henvise til 

› Tilsynskontrolplan => forventningsafstemning 
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Opbygning af værktøjet: 
 

› Baggrund og motivation for at bruge værktøjet 

› Sikkerhedsmæssige krav til at "fylde ind i" arbejdsklausul, se slide 7 

› Vejledning til bygherre før klausulen tages i anvendelse, herunder 
- Overvejelser vedr. ligebehandling, proportionalitet og håndhævelse 
- Uddybning af de enkelte sikkerhedsmæssige krav, se slide 9 

› Vejledning til bygherre, opfølgning og kravefterlevelse 
- Tilsynskontrolplan 

› Skabeloner, worddokumenter af arbejdsklausul og tilsynskontrolplan 
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Eksempler 
på krav: 
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OPFØLGNING – TILSYNSKONTROLPLAN, EKSEMPEL 

Entreprise: Entreprenør: Side: 

 Arbejde: Dato og udgave: 

 

OPFØLGNINGSPLAN OPFØLGNINGSRAPPORT 

LØBENR. REF.TIL 
KONTRAKT 

EMNE OPFØLGNINGSMETODE OPFØLGNINGSFREKVENS ACCEPTKRITERIUM DOKUMENTATION ANSVA

RLIG 

BEMÆRK- 

NINGER 

DATO INI. BILAG REF. 

 
1 

  
Arbejdssprog 

Byggepladsbesøg kl.7-15 Ved besøg med 2 ugers 
interval 

Sprogkyndig tilstede og opfylder kvali?kationskrav Opfølgningsrapport     

Byggepladsbesøg kl.15-7 Ved besøg med 4 ugers 

interval 

Sprogkyndig tilstede og opfylder kvali?kationskrav Opfølgningsrapport     
 

2 
  

Arbejdsmiljøansvarlig 
 
Dokumentgennemgang 

 
Koordinerende 

sikkerhedsmøde 

 
Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse, hvis mere end 4 på 

pladsen 

 
Opfølgningsrapport 

   Kopi af 

udd.-

bevis 
 
 

3 

  
 

Brug af 

underentreprenør 

Dokumentgennemgang Hver ansøgning Oplysninger anført i ansøgning om brug af underentreprenør 
er fyldestgørende 

Opfølgningsrapport     

Opstartsmøde Hvert opstartsmøde Oplysninger anført i ansøgning om brug af underentreprenører 

fundet korrekte 

Opfølgningsrapport     
 
Byggepladsbesøg 

 
Ved besøg med 1 uges 
interval 

Nye på pladsen er beskæftiget hos godkendt 

underentreprenør og kan fremvise adgangskort 

 
Opfølgningsrapport 

    

 

4 

  

Deltagelse i 
opstartsmøde 

Byggepladsbesøg Ved besøg med 2 ugers 

interval 

Underentreprenør kan udpege sin sprogkyndige Opfølgningsrapport     
 
Registrering af fremmødte 

 
Hvert opstartsmøde 

Alle entrprenører deltager med: Entreprenør/rep. herfor, 

arbejdsmiljøansvarlig, AMO-medlemmer/rep.  for ansatte 

 
Opfølgningsrapport 

    

 
5 

  
Sikkerhedsintroduktion 

Byggepladsbesøg Ved besøg med 1 uges 

interval 

Adgangskort udleveret ved sikkerhedsintroduktion kan 

fremvises 

Opfølgningsrapport     

Byggepladsbesøg ved besøg med 2 ugers 
interval 

Spotinterview indikerer at sikkerhedsintroduktion er forstået Opfølgningsrapport     
 

6 
 Koordinerende 

sikkerheds- møder 

 
Registrering af fremmødte 

 
Koordinerende 

sikkerhedsmøde 

Alle entrprenører deltager med: Entreprenør/rep. herfor, 

arbejdsmiljøansvarlig, AMO-medlemmer og sprogkyndig 

hvor relevant 

 
Mødereferater 

    

 

7 

  

Sikkerhedsrunderinger 

 

Registrering af fremmødte 

 

Sikkerhedsrunderinger 
Entreprenør deltager med arbejdsmiljøansvarlige og 

arbejdsmiljørepræsentant/rep. for ansatte. Udpegede 

underentreprenør deltager med arbejdsmiljørepræsentant/ 

rep. for ansatte. 

 
Udfyldt 

runderings- 

skema 
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Vi indsamler i øjeblikket erfaringer fra bygherrer, som har 
anvendt beta-versionen af værktøjet. 
 
Har DU kendskab til kommende udbud, hvor det vil være 
relevant at anvende en arbejdsklausul suppleret med 
sikkerhedsmæssige krav, så kontakt os gerne. 
 
Kontakt:  Projektleder Marchen Petersen, COWI 
  mvp@cowi.dk 
  tlf. direkte: 5640 8024 
  

mailto:mvp@cowi.dk

