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Notat fra møde om Vejdirektoratets fokus på 
registrering af hændelser, 31/8 2022, online 
Camilla Carøe Christensen fra Vejdirektoratet fortalte om hendes rolle og deres fokus på registrering af 
hændelser. Det har været en lang proces, og de er endnu ikke i mål:  

- Der skal være enighed i topledelsen og igennem mellemlederlaget om, at arbejdsmiljø skal priorite-
res. Øget fokus på hændelsesregistrering er en del af Vejdirektoratets Arbejdspladser uden arbejds-
ulykker 

- Man skal have det rigtige mindset og kunne bedrive forandringsledelse for at kunne ændre kultu-
ren i virksomheden og fastholde fokus. Det gælder for arbejdsmiljøindsatsen generelt, men også for 
at opnå valid hændelsesregistrering 

- Man skal forstå formålet med ulykkesregistrering og -analyse, og der skal være en kultur, hvor man 
tør erkende fejl og lære af det. 

- Man skal søge årsager til, at ulykken skete – ikke stoppe, når man har fundet den første, og ikke 
blot pege på medarbejderen som problemet. 

- Først når man har valide data kan man begynde at analysere. Men det er givtigt, når man kan be-
gynde at se trends/mønstre. 

- Da Camilla startede, var det svært at få inddrevet ulykkesanalyserne – dels fordi der manglede fo-
kus og dels fordi der ikke var et effektivt system hertil. Derfor var der ikke valide data til at lave ret-
visende analyser, og derfor kunne de ikke skabe den læring, som de ønskede. 

- Der er udviklet paradigmer til ulykkesregistrering og -analyse og et it-system hertil baseret på Sa-
fety-Net, som kan bruges af alle leverandører på alle projekter. Alle hændelser, som har medført et 
myndighedsbesøg, skal registreres og analyseres. 

- Alle projekter og mindst én fra hver entreprenør (med beslutningsansvar) oprettes i VD Safety-Net, 
hvilket kræver nogle administrative ressourcer.  

- Der indberettes ingen persondata, så der er styr på GDPR. Derfor kan man ikke bruge EASY, hvor 
entreprenøren jo ellers indberetter. 

- Der er afholdt møder i hele organisationen, hvor det blev forklaret, hvorfor ulykkesregistrering og -
analyse er vigtigt, og hvordan de enkelte kan bidrage hertil. Især er der svært at skabe forståelse 
for, hvad en nærved-hændelse er, og hvad de skal bruges til. 

- Det var givtigt at lave opgørelser på afdelingsniveau og skadesmåde, da det gør, at man kan se sig 
selv i det. Der er brug for en erkendelse af, at man selv har et problem og skal medvirke til færre 
ulykker. Nogle kan føle sig udstillet, men der er ikke gået konkurrence i den.  

- Entreprenøren er ikke specialist i ulykkesanalyse, så derfor er der uddybende spørgsmål til årsager i 
paradigmet, så de kommer hele vejen rundt. De kan også komme med forslag til løsninger. De skal 
afsætte nødvendig tid og fokus til at få lavet en tilstrækkelig analyse.  

- Der er ligeledes krav om indberetning af timer, så der kan regnes frekvens 
- Processen for ulykkesregistreringen og -analyse er beskrevet, så det er tydeligt, hvem der har hvilke 

opgaver, så man når hele vejen rundt. Byggeleder/arbejdsmiljøkoordinator på projektet skal kvali-
tetssikre og godkende ulykkesanalysen, så man er sikker på, at data er valide. Der er en opgave i at 
oplære dem til at kunne foretage vurdering af, om ulykkesregistrering og -analyse er fyldestgø-
rende. I starten gøres det sammen med dem. 

- Det er en opgave at formidle læring internt i organisationen og til leverandører, fx også til rådgi-
vere. Udvalgte ulykker tages frem på møder med arbejdsmiljøtilsyn, arbejdsmiljøkoordinatorer og 
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intern projekteringsafdeling. Internt kan der også være behov for at ændre i procedurer og kon-
trakter fremadrettet, så bestemte forhold bliver krav. 
 

I erfaringsudveksling om emnet kom følgende frem:  

- Der er enighed om, at man er nødt til at understøtte forebyggelse af ulykker med valide data, hvis 
man ønsker en målrettet indsats. 

- Der opleves, at jo flere informationer man ønsker som bygherre i indrapportering, des færre ind-
rapporteringer får man. Det er bedre at få indrapporteringer, og så kan man efterspørge data efter-
følgende eller hjælpe med dybdegående analyser 

- Mellemlederniveauet i bygherreorganisationen og formænd på byggepladsen har stor indflydelse 
på, hvor meget fokus der gives til arbejdsmiljøindsatsen 

- Man kan bruge Dalux til sikkerhedsobservationer og data fra sikkerhedsrunderinger og analysere 
disse som tillæg til hændelser. På den måde kan man fange risici, før der opstår en hændelse 

- God erfaring med one-pager, der formidler analysen af ulykken, som deles i organisationen 
- Kvalitetssikring af ulykkesanalysen fra folk på pladsen bruges også af andre bygherrer, og flere ud-

trykker, at det er noget, som de vil se nærmere på 
- Det kan være svært at få timeregistreringer til brug for ulykkesfrekvens, især fra underentreprenø-

rer. Til nøds kan information fra sikkerhedsmødereferat af antal på pladsen anvendes. Det skal 
være et krav til entreprenører, at det skal indberettes 

- Nogle bruger Safety-Net til hændelsesregistrering internt i organisation. Kan have internt og eks-
ternt modul. Entreprenør har adgang til egne data, så de har mulighed for at trække læring ud selv 

- Fremover vil en bygherre stille krav om månedlig indrapportering af antal hændelser – også hvis 
der ikke er ske nogle for at holde fokus 

- Andre bygherrer er ikke så langt med ulykkesregistrering, da de enten ikke har kulturen på plads, 
topledelsens fokus eller et veludbygget koncept for arbejdsmiljøkoordinering. Det er typisk ikke 
først step ift. overholdelse af bygherrens arbejdsmiljøansvar at sætte fokus på ulykkesregistrering 
for læring på tværs af byggepladser.  

Det mindste man som bygherrer kan gøre ift. registrering af hændelser er:  

- Skriv krav til hændelsesregistrering og -analyse ind i PSS 
- Italesæt krav til og formål med registrering af hændelser på opstartsmødet 
- Hav paradigme/hændelsesnotat, som entreprenøren kan benytte 
- Sørg for at arbejdsmiljøkoordinator tager hændelser op på sikkerhedsmødet 
- Spørg selv ind, når ulykken er sket 

Spørgsmål om deltagelse på sikkerhedsmøder for virksomheder med under 5 beskæftigede 
på byggepladsen 
Videntjenesten har hjulpet Susanne Nejst Lørup fra DTU med nedenstående spørgsmål, der godt kunne 
være interessant for andre. 

Spørgsmål: 

Når man på en stor byggeplads har en entreprenør, som har under 5 ansatte, hvilke krav er der så til den 
person (arbejdsleder, ansat), der deltager på sikkerhedsmøder i stedet for arbejdsgiver? DTU oplever tit, at 
arbejdsgiver beder en anden person deltage.  
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Svar fra Arbejdstilsynet:  

 På store byggepladser, hvor bygherren via sin koordinator skal afholde sikkerhedsmøder for alle virk-
somheder, der udfører selvstændige arbejdsopgaver på byggepladsen, skal alle virksomhederne være 
repræsenteret på sikkerhedsmøderne. Jf. § 16, stk. 2 i bygherrebekendtgørelsen og § 32, stk. 3 i AMO-
bekendtgørelsen gælder det, at arbejdsgiverne eller disses repræsentanter skal deltage i bygherrens 
koordinerende sikkerhedsmøder. Pågældende repræsentanter forventes at have tilstrækkelig ledelses- 
og økonomisk kompetence, på niveau med arbejdsgiveren, når de repræsenterer arbejdsgiveren. Der 
er jf. reglerne ikke krav om AMO-uddannelse for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. 

 Dem der skal have gennemgået / eller gennemgå AMO-uddannelsen er arbejdstager- og arbejdsle-
derrepræsentanterne i virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation. 

 På byggepladser skal virksomhederne oprette AMO, når der mindst er beskæftiget 5 ansatte/indlejede i 
mindst 14 dage på byggepladsen. Der skal mindst være valgt en arbejdstagerrepræsentant af de an-
satte og udpeget en arbejdsleder. 

 Arbejdsleder- og arbejdstagerrepræsentanten skal deltage i bygherrens koordinerende sikkerhedsmø-
der – i princippet sammen med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Er det arbejdslederen, der 
repræsenterer arbejdsgiveren, har vedkommende altså to kasketter på samtidigt. Kasketten – arbejds-
lederrepræsentant i virksomhedens AMO på byggepladsen kræver AMO-uddannelse, mens det ikke 
gælder for den anden kasket som repræsentant for arbejdsgiveren. 

 

DTUs reaktion: 

Der udarbejdes en prokura-seddel, som arbejdsgiveren skal skrive under på, når han udpeger en anden til 
arbejdsgiverrepræsentant. Den udpegede skal have samme prokura som arbejdsgiver til at tage beslutnin-
ger om foranstaltninger, økonomi mm. Der vil blive opfordret til, at arbejdsgiveren udpeger en repræsen-
tant, som kan deltage på alle sikkerhedsmøder, frem for skiftende repræsentanter.  

Forslag til nye emner 
- Oplæg om ulykkesregistrering fra andre bygherrer 
- Fordele og faldgrupper ved brug af den nye ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering (når 

den udkommer) 

Næste møder 
15. september 2022 kl. 9.00-12.00.  

- Sted: Danmarks Tekniske Universitet, byggesag B208, Kolonnevej, 2800 Kongens Lyngby.  
- Emne: Hvordan kan bygherrer og rådgivere hjælpe med at få mere teknologi ind i bygge- og an-

lægsbranchen? Der er gang i den teknologiske udvikling i bygge- og anlægsbranchen til gavn for 
blandt andet arbejdsmiljøet, da teknologi såsom robotter bl.a. kan give bedre arbejdsstillinger og 
mindre nedslidende arbejdsprocesser. Med Kobots som case vil vi undersøge, hvordan bygherrer 
og rådgivere kan hjælpe med at få mere teknologi ind på byggepladsen? 

10. november 2022 kl. 9.00-12.00 

- Forslag til sted og emne modtages gerne 

 


