
Udenlandske bygherrers håndtering af arbejdsmiljøarbejdet

Møde i Interessegruppen for Arbejdsmiljøkoordinatorer

Mandag den 23. august



Erfaringsgrundlag

Kurt (NIRAS)

• Amerikanske bygherrer (Pharma og IT)

• Britiske eller irske projekterende og byggeledelser

• Danske og udenlandske entreprenører (irske, 
hollandske, tyske, engelske)

Mette (MJ Eriksson)

• Internationale bygherrer

• Danske og udenlandske medarbejdere og
underleverandører (irske, engelske, tyske, polske og
rumænske)



Udenlandske
Bygherrer

• Medfører ofte

➢ Udenlandsk Projekterende

➢ Udenlandske Byggeledelser

➢ Udenlandske Entreprenører

➢ Udenlandske Håndværkere



Bygherrens kendskab til eget ansvar?

• Det afhænger meget af den information de får fra projekterende/bygherrerådgiver

• Udenlandske projekterende og byggeledere (eller totalentreprenører) har selv nærmest intet 
kendskab til bygherrens ansvar – dansk rådgiver kommer ofte til ret sent i projekteringsprocessen

• Viljen er der – og de er ofte meget ambitiøse. Motiv: beskyttelse af brand (og så har de råd til det!)

• Det er svært for bygherrerne at forstå at de har et ansvar for at koordinere byggeaktiviteterne –
men også regler omkring arbejdsmiljøjournalen, obligatoriske opstartsmøder og opdeling i 
fællesområder og arbejdsområder er svært at få interessenterne til at forstå og købe ind på. 

• Bygherrerne har svært ved at forstå at koordineringen skal overdrages til en person (og ikke en 
virksomhed), og tror at de overdrager ansvaret!

• Udenlandske bygherrer har stor respekt for myndigheder!

• Krav om koordinator ved hovedentreprenører?



Kendskab til danske
arbejdsmiljøregler?

• Desværre er både bygherrens, byggeledelsens
og entreprenørernes kendskab ret begrænset
– og det kan være en kamp at få dem til at 
forstå og respektere dem! 

• Arbejdsgiveransvaret i DK er nyt for mange (ikke
noget kædeansvar) - stort fokus på ansvars-
minimering

• Forståelse af forskellen imellem indhyret
arbejdskraft og underleverandører?

• At få entreprenørerne til at forholde sig til
sikkerhedsorganisationens etablering, 
uddannelse og rolle kræver konstant
opmærksomhed!

• Håndbogen på engelsk er faktisk en stor hjælp.



Sikkerheden på Byggepladsen

• Sikkerhed har VÆSENTLIG højere prioritet. Safety First - og ikke kun
ved båltalerne!

• Target ZERO en udbredt tilgang (ambition om NUL ulykker)

• Mange sikkerhedskrav – og meget detaljeret beskrevet (PSS er 
oftest et digert værk!)

• Prioriteringen er ikke altid logisk

• Der viges ikke tilbage for at kræve både livrem og seler!

• Antallet af fuldtids sikkerhedsprofessionelle er stort (min. 1:40)

• Utilsigtede hændelser: Fokus på årsagsanalyse, forebyggelse og
læring/deling af viden

• Større krav til træning (fx brug af lifte,  faldsikring, vinkelsliber. 
arbejde i snævre rum)



Store kulturforskelle

• Ansvaret for sikkerhed ligger reelt hos ledelsen

• Negativ feedback (ofte indirekte)

• Beslutninger (leder/konsensus)

• Håndtering af uenigheder (finder ikke at uenighed/konflikter
kan skabe gode løsninger)

• Mere konsekvens (fx sanktioner)

• Bureaukratisk og meget tidskrævende processer

➢ Der er en del danske medarbejdere der siger fra



Sproglige
udfordringer

• Sproget på byggepladsen er oftest engelsk. PSS 
og andre centrale dokumenter foreligger normalt
også på dansk (og evt. andre sprog)

• Entreprenører er normale ansvarlige for 
oversættelse af centrale dokumenter til andre 
sprog (polsk, rumænsk osv.).

• Sikkerhedsmøder må om nødvendigt afholdes
tosproget (engelsk og dansk). Tolkning til andre
sprog kan være nødvendig.

• Toolboxmøder og andre møder: Entreprenører
ansvarlig for tolkning



Processerne
• LANGT flere krav til planlægningsfasen. 

• Fokus på forebyggelse (“se ulykken før den sker”).

• De vigtigste processer i forberedelsesfasen er ofte

• udarbejdelse af risikovurdering og metode-
beskrivelse (RAMS) og/eller løfteplaner,

• udstedelse af arbejdstilladelser og 

• udarbejdelse SPAer. 

• Meget papirarbejde – digitalisering er en by i Rusland!

• Obligatorisk sikkerhedsintroduktion meget udbredt

• Toolboxmøder obligatoriske (ugentlige). BL og AK giver 
input

• Observationer spiller en stor rolle (mål: min. én per 
medarbejder pr. dag)



Særlige
opmærksomhedspunkter

• Særdeles mange Covid-19 restriktioner

• Mere fokus på værnemidler (fx er 
sikkerhedsstøvler, sikkerhedsbriller og
handsker normalt obligatoriske)

• Misbrug af alkohol og stoffer kan være et 
reelt problem

• Vold og trusler findes desværre

• Supervisorer er obligatoriske – krav til
uddannelse

• Krav om spottere ved brug af lifte

• Stort fokus på beredskabsplaner og -øvelser



Koordinatorrollen

• Søg organisatorisk placering i bygherreorganisationen

• Skab en tidlig direkte dialog med bygherren – og udarbejd et 
overdragelsesdokument (Letter of Assignment).

• Koordinator skal også sikre at danske regler er integreret og
respekteres. Rollen som ”rådgiver” for udenlandske entreprenører 
tager mange ressourcer

• Veludviklede koordineringsprocesser integrerede i byggeledelsen -
koordinator sikrer at koordineringsprocesserne er på plads – og
fører tilsyn med at de virker.

• Arbejd for integration af koordinatoropgaverne i koncepterne
– ellers bliver de til tillægsopgaver (sikkerheds- og opstartsmøder, 
sikkerhedsrundering, mv.)



Koordinatorrollen

• Koordinator er nødt til at købe ind på 
konceptet - alle er nødt til at 
håndhæve samme regelsæt

• Løbende projektering og
leverandørprojektering giver 
udfordringer

• Koordinator er den rette
kontaktperson til Arbejdstilsynet

• Skriftlige aftaler er desværre ind
imellem nødvendige

Er du 
interesseret?

- Så er der mange 
jobmuligheder i øjeblikket!



Hvad kan vi lære af
de udenlandske
bygherrer?
• Antallet af ulykker på danske

byggepladser kan reduceres!

• Ledelsen skal tage mere 
ansvar for sikkerheden

• Mere fokus på planlægning

• Mere konsekvens

• Mere fokus på uddannelse


