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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



Tidligere møder



Tidligere møder



Formål

• Bidrage med basisviden om stilladser
• Give en forståelse af udfordringer i processen 

omkring valg af stilladser
• Præsentere eksempler på gode stilladsløsninger



Program
Velkomst og formål

Opsummering fra tidligere møder

Byggeriets arbejdsmiljøbus: Basisviden om stilladser og de gode stilladsløsninger med 
udgangspunkt i www.korrektestilladser.dk

Dansk Byggeris Stilladssektion: Oplevede udfordringer i processen omkring valg af 
stilladser, samt bud på, hvordan det rigtige stillads vælges

Pause

Erfaringsudveksling i grupper

Opsamling

Tak for i dag



Opsamling fra tidligere møder

• Behov for øget fokus hos alle i byggeprocessen
• Viden om stilladser skal bringes i spil
• Fællesstillads – involvering af 

arbejdsmiljøkoordinator (P)
• Stilladsarbejde er særligt farligt arbejde = PSS
• Valg af stillads = projekterende
• Stilladsopstiller skal have øje for det arbejde, som 

skal udføres på stilladset
• Arbejdsgiver er ansvarlig for, at det er det rigtige 

stillads til opgaven, instruktion og tilsyn



Bygherren

• Interessere sig for, hvilke arbejder der skal foregå fra 
stillads og med hjælp fra arbejdsmiljøkoordinator (P) 
få lavet risikovurdering og PSS.

• Efterspørge viden om stilladser hos de andre i 
projektet



Bygherrerådgiver

• Rådgive bygherren om at få aftalt ansvarsfordelingen
tidligt, som grundlag for et godt samarbejde mellem 
alle parter. Rådgive om udbudsformer og hvordan 
arbejdsmiljø bedst tilgodeses i udbudsprocessen

• Overveje om der er flere arbejdsgivere, som skal 
bruge samme stillads. Medvirke til risikovurdering af 
arbejderne



Bygherrerådgiver



Projekterende

• Beskrive hvilket arbejde der skal foregå på stilladset 
(funktionsbeskrivelse) i udbudsmaterialet og 
synliggøre arbejdsmiljørisici. Sørge for lige vilkår i 
udbudsprocessen

• Overveje særlige forhold eller begrænsninger, fx 
gennem tjekliste på 
http://www.korrektestilladser.dk/hvem-er-
du/projekterende. Tag nødvendige beslutninger i 
stedet for at overlade det til entreprenøren.



Projekterende



Byggeledelse

• Dialog med stilladsopstiller, så det rigtige stillads 
vælges fra start af og den mest optimale løsning 
vælges ved evt. tilretninger

• Afholde opstartsmøde med alle parter omkring 
rækkefølge af opgave, samt spilleregler for 
kommunikation og samarbejde. Stilladsopstiller bør 
og vil gerne deltage.



Byggeledelse



Arbejdsgiver

• Planlægge arbejdet og sørge for, at stilladset er egnet 
til det pågældende arbejde før opstart. 

• Stille krav til stilladsopstiller og ordregiver – hold 
forhandlingen åben. Sige fra, hvis arbejdet ikke kan 
udføres forsvarligt



Arbejdsgiver



Ansatte

• Medvirke til at planlægge arbejdet, så forholdene er i 
orden før opstart

• Sige fra, hvis arbejdet ikke kan udføres forsvarligt. 



Ansatte



• To og to: 
– Hvilke overvejelser har de to første oplæg givet anledning 

til?

Kort refleksion



Erfaringsudveksling

• Grupper à 4-5 personer

1. Udveksle jeres erfaringer omkring valg af stilladser. 
2. Tag udgangspunkt i aktuelt projekt fra en i gruppen
3. Input til den bedste løsning fra stilladsfirma



Sikkerhedshåndbog og 
materialer

www.bar-ba.dk

Alle materialer 
på telefonen!

Få nyhedsbrev 
her



Hjælp til ansvar og roller

Få vores nyhedsbrev



Sociale medier

Vi er også 
på Twitter



• To og to: 
– Hvad gør du anderledes i morgen – på baggrund af mødet 

i dag?

Afrunding



Tak for i dag!


