
MØDE OM BYGGEPLADSKULTUR MED 
FOKUS PÅ PLANLÆGNING OG 

ARBEJDSMILJØ

Signe Mehlsen, 
Byggeriets Arbejdsmiljøbus



Program
Tid

9.00 Velkomst

9.15 Kort om Lean Construction-DK foreningen og Videntjenesten

9.45 HHM: Hvordan skaber man en byggepladskultur med fokus på planlægning og 
arbejdsmiljø?

10.30 Pause

10.45 Diskussion i grupper

11.30 Opsamling

12.00 Tak for i dag, sandwich



• Speeddating – 3 omgange: 
– Hvad indebærer en god byggepladskultur for dig?

God byggepladskultur



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



Videntjenesten om arbejdsmiljø

Hotline

• Handleplan: Knæk kurven, 2014-2015
• Hotline for rådgivere

Finansiering

• Videreførelse af hotline
• Finansiering: Byggeriets arbejdsmiljøbus og GI, 2016-2018 

Parterne bag

• Byggeriets Arbejdsmiljøbus
• Bygherreforeningen, Foreningen af rådgivende Ingeniører og 

Danske Arkitektvirksomheder



Hvad laver Videntjenesten?

Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering, 
projekterendes pligter og konkrete arbejdsmiljøforhold

Opsøgende aktiviteter

Møder og workshops

Vejledningsmaterialer

Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på 
tværs af aktører



Byggeriets aktører

Bygherre

Projekterende

Entreprenør 
Leverandør

Kilde: FRI



www.byggeproces.dk



Udfordringer for arbejdsmiljøet

• Lovgivning, men ikke særligt sexet
• Bureaukratisk
• Manglende aktørfokus
• Sund fornuft
• Arbejdsmiljøkoordinator langt nede i hierakiet
• Arbejdsmiljøaktiviteter er dekoblet fra 

produktionsplanlægning (sidevognen)



Forslag til løsninger

• Fokus på værdi
• Inddrag arbejdsmiljøkoordinators input
• Valg af entreprenør – ikke tilfældigheder
• Bygherrefokus
• …men alle aktører skal efterspørge det
• Konsekvens
• Virkemidler og værktøjer (facilitering)
• Evaluering og læring til næste byggeprojekt



Gruppedrøftelser

• 10 minutter pr. aktør
– Bygherre
– Rådgiver
– Hoved-/Totalentreprenør
– Underentreprenør

1. Hvad er deres incitament for at ville skabe en god 
byggepladskultur med fokus på planlægning og 
arbejdsmiljø?

2. Hvad kan de gøre?
3. Har I konkrete eksempler, hvor det er gjort?



Det videre forløb

• To og to: 
– Hvad skal jeg konkret hjem at gøre efter mødet i dag?



Sikkerhedshåndbog og 
materialer

www.bar-ba.dk

Alle materialer 
på telefonen!

Få nyhedsbrev 
her



Hjælp til ansvar og roller

Få vores nyhedsbrev



Netværk og møder

• Interessegruppe for koordinatorer
• Netværk for bygherrer
• Netværk om nedrivning – 5 + 8. februar
• Møder om korrekte stilladser i marts



Sociale medier

Vi er også 
på Twitter



Tak for i dag!

Kilde: Rasmus Klump bygger radiostation


