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Overordnede fokusområder
(Anbefaling 1-8 = ABF)

1. Arbejdsmiljøparadigmer (ABF 1)

2. BAO (ABF 1)

3. Ydelsesbeskrivelser og hvem gør hvad, hvornår? (ABF 1)

4. Risikoworkshop vedr. arbejdsmiljø (ABF 1)

5. One-on-One med projektlederne (Bygherre) (ABF 3)

6. DUA (ABF 3)

7. Arbejdsmiljørelaterede byggepladsbesøg (ABF 3)

8. Arbejdsmiljøgranskning af projekter i de forskellige YBL-faser (ABF 1)

9. Påbud og ulykker (ABF 7)

10. Efterevalueringsmøder ang. arbejdsmiljø

11. Støttefunktion
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Øvrige områder:

A. Arbejdsmiljø ang. nedrivning af 1.100 minkfarme

B. NFA Ulykkesstandard (ABF 4+5)

C. NFA Arbejdsmiljø i kontrakterne (ABF 4)

D. Kommissorium ang. sanktioner og incitamenter (ABF 2+4)

E. Egenkontrol af de Sociale klausuler (ABF 8)

F. Kontrolenheden inkl. Efterbetalinger (ABF 8)

G. ID-kort-pilotprojekt

H. Halvårlige møder med Arbejdstilsynet (ABF 6)

I. Netværk (ABF 4)



1. Arbejdsmiljøparadigmer
Før: ca. 62 stk. og en YB på 48 sider!
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Skriftstørrelse 9,5

Nu: 1 YB (8 s.) + 
PSS + 11 bilag



1. Arbejdsmiljøparadigmer

2-delt PSS?

1) Sagsspecifik 

2) BYGST Byggeplads som arbejdsplads

Inspireret af idéen om ”vejen som arbejdsplads” og ”banen som arbejdsplads”

Paradigmer kan hele tiden gøres bedre i samarbejde med vores dygtige samarbejdspartnere fra rådgiver og entreprenører
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2. BAO
Bygningsstyrelsens Arbejdsmiljø Ordbog
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Teksten, definitionerne og opgavebeskrivelserne samt ydelsesbeskrivelserne er alt 
sammen blevet kogt ned til en ordbog, til opslag for den nysgerrige og interesserede.

Formålet med Bygningsstyrelsens Arbejdsmiljø Ordbog (BAO) er at tydeliggøre, hvad 
Bygningsstyrelsen forventer af arbejdsmiljø i byggeprocessen. Her er det muligt at 
slå alle ord omkring arbejdsmiljø op og få en klar beskrivelse af BYGST's definition.

BAO er ikke tænkt til at skulle læses fra A-Å, men som et samlet opslagsværk til brug 
for definitioner og ydelsesbeskriver samt forskellige tjeklister.

Pt. 113 sider, men er løbende under revision for at gøre den bedre, mere specifik og 
præcis.

Benytter adfærdsdesign for at få konkretiseret begreber og gjort det kortfattet.



3. Ydelsesbeskrivelse
og hvem gør hvad, hvornår? 
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4. Risikovurdering vedr. arbejdsmiljø

BYGST afholder 2-4 timers 
workshop om totaløkonomisk 
risikovurdering 1-2 gange i 
løbet af projekteringsfasen. 

Vil udarbejde et lignende 
tiltag ang. risikovurdering 
vedr. arbejdsmiljø evt. ved 
brug af samme skema?

Vi har bevidst valgt ikke at 
have et paradigme for dette, 
men vi kan også se, at vi 
bliver nød til at forbedre os 
på denne front for at få hvad 
vi vil have og betaler for.

21. MARTS 2022 7



5. One-on-One med projektlederne (Bygherre)
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6. DUA
Digital Undervisning i Arbejdsmiljø
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6 minikurser af 20-40 min, 
hjemmeopgave udløser diplom 
og klistermærke



7. Arbejdsmiljørelaterede byggepladsbesøg
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8. Arbejdsmiljøgranskning af 
projekter i de forskellige 
YBL-faser
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9. Påbud og ulykker

Håndtering af ulykker og påbud fra AT

Lægge flere opgaver over til AMK (B) fx ulykkes- og nærvedsanalyser
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10. Efterevalueringsmøder

Afholdes af projektlederen (Bygherre) og kan 
kombineres med andre efterevalueringsmøder.

Jeg skal med på møderne for vidensopsamling
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10. Støttefunktionsmøder

Typer af spørgsmål:

AMK (P) har sendt dette – vil du kigge på det?

AMK (B) har følgende udfordringer, kan du tage en snak med ham/hende?

AT har inviteret til møde om et SDI-projekt. Vil du tage med til det?

Projekteringslederen har nogle konkrete spørgsmål til din granskning – vil du tage et møde med ham/hende?

Vi skal starte et nyt projekt – hvad er vigtigt at have med i bygherrerådgiveraftalen?

Hvilken type handsker/hjelm skal vi bestille til projektlederne (byghere)?

Hvad gør vi i BYGST for at få flere kvinder/lærlinge på byggepladsen?

Hvordan udfylder man en praktikplan?

Hvordan håndterer vi AMK (B)’s sygemelding med stress udløst af entreprenørens persongalleri (psykisk 
arbejdsmiljø)? 
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D. Sanktioner og incitamenter
Indledende tanker

Sanktioner:

1. Misligholdelse af ydelsesbeskrivelse = Bod

1. Ved forbud fra AT

2. Manglende fremmøde men så kan du betale dig fra at 
deltage

3. Bod for rød i rundering x antal gange i træk

2. Udførelse på TE/HE/UE’s regning

3. Ophævelse af kontrakten

4. Mundlig og skriftelig advarsel og udsmidning

5. Blacklisting (ikke for offentlige)

6. Egenbetaling af instruktioner ved udskiftning af personer

7. Syn og skøn og voldgift

8. Mediation

9. I kommer ikke ud af mødet før løsningen er fundet

Incitamenter:

1. Bonusser fx puljer

1. Hvis I kan aflevere til tide, så får I en tur til Oslo

2. Pladsmand/skånejobber/multimand vs. akkord

3. Gode ideer / fejl /bevare nøglepersoner = 
fastholdelsesbonus

2. Pølsevogn/Fejring fx grøn rundering x antal gange, (0 
ulykker i x antal dage)

3. Reklamering
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