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Agenda

• Velkomst
• Introduktion til byggeplads Sjælland Universitetshospital v. 

arbejdsmiljøkoordinator Vijay Kumar fra KHPT
• Gennemføre en art sikkerhedsrundering i hold
• Opsamling og drøftelse af brugen af sikkerhedsrundering, 

herunder metoder, involvering og opfølgning
• Næste møder



Et fælles partsprojekt i Danmark

Mobil konsulenttjeneste

Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Giver praktiske råd og vejledning

Opsøgende overfor byggepladser og -virksomheder

Baseret på OK-aftale mellem organisationerne

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Byggeriets arbejdsmiljøbus



Hvad laver Videntjenesten?
Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering, 

projekterendes pligter og konkrete arbejdsmiljøforhold

Projekter og indsatser

Møder og workshops

Vejledningsmaterialer

Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på 
tværs af aktører

Finansieret af:



Sikkerhedsrundering - organisering

• Store byggepladser: Sikkerhedsrunderinger skal 
gennemføres mindst én gang hver 14. dag

• Bygherren fastlægger rammerne, 
arbejdsmiljøkoordinator gennemfører

• Skal gennemføres i samarbejde med virksomhederne 
og deres arbejdsmiljøorganisationer på byggepladsen

• Det aftales, hvem der deltager fra entreprenører
– Opstartsmøde
– Sikkerhedsmøder 



Sikkerhedsrundering – omfang, 
formidling og opfølgning
• Kun fællesområder eller også forhold i 

arbejdsområder?
• Formidling af problemer –

straks/sikkerhedsmøde/rapport
• Opfølgning på håndtering
• Konsekvens?



Sikkerhedsrundering – metoder

• Mønsterarbejdspladsmetoden
• Byggeriets Sikkerhedsmåling
• Blanding?

• Mere eller mindre digital



Sikkerhedsrundering i hold

• Fokusområder
– Adgangsveje
– …

• Fotos
– Ikke af folk
– Slettes efterfølgende



Opsamling

• Hvad lagde I mærke til på sikkerhedsrunderingen?



Opsamling

• Hvad lagde I mærke til på sikkerhedsrunderingen?
• Var der noget, som I så forskelligt på?
• Har I forslag til løsninger på konkrete udfordringer?



Drøftelse om 
sikkerhedsrunderinger
1. Hvilken metode anvender I til sikkerhedsrundering? 

Fordele/ulemper
2. Hvordan involverer I andre på pladsen?
3. Hvordan følger I op på anmærkninger?
4. Hvad er det sværeste ved at gennemføre en god 

sikkerhedsrundering?



Drøftelse om 
sikkerhedsrunderinger
1. Hvilken metode anvender I til sikkerhedsrundering? 

Fordele/ulemper
2. Hvad er i dine øjne formålet med 

sikkerhedsrunderingen?
3. Hvad er succeskriteriet for en god sikkerhedsrundering?
4. Hvordan placeres sikkerhedsrundering ift. 

sikkerhedsmøder?
5. Hvordan involverer I andre på pladsen?
6. Hvordan følger I op på anmærkninger?
7. Hvad er det sværeste ved at gennemføre en god 

sikkerhedsrundering?



Afrunding

• Hvad tager du med fra mødet i dag?



Hjælp til ansvar og roller

Få vores nyhedsbrev



BFA Konsulenttjenesten



Videonyhedsbrev

Tilmelding på: www.bam-bus.dk



Find os på sociale medier
Videntjeneste for bygherrer og rådgivere - https://www.linkedin.com/showcase/videntjeneste/
Arbejdsmiljøkoordinering - https://www.linkedin.com/groups/4949241/

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere - https://www.facebook.com/videntjeneste

Videntjeneste for bygherrer og rådgivere - https://twitter.com/Videntjenesten

Tilmelding til vores nyhedsbrev på www.byggeproces.dk



Næste møder

• 28/11 kl. 9-12 i Jylland
• 7/12 kl. 13-16 på Sjælland

• Forslag til emner?


