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Spilleregler

• Slukket kamera og mikrofon, mens der er oplæg
• Skriv i chatten, hvis du har spørgsmål/kommentar
• I erfaringsudveksling må alle meget gerne byde ind!
• Præsentation fås efterfølgende



Agenda

• Velkomst
• Safety first v. Hanne Ullum
• Opmærksomhedspunkter om bygherrens 

koordinering ift. Corona
• Erfaringsudveksling
• Næste møde



Opnå godt arbejdsmiljø på 
byggepladsen

Strategisk

• Hvilket arbejdsmiljøniveau vil vi have?
• Vision/politik

Taktisk

• Hvordan griber vi det an?
• Udbud, projektmodel

Operationelt

• Hvad gør vi konkret?
• Håndsprit, rengøring



Bygherrens koordinering ift. Corona
• Branchevejledning
• Notat https://byggeproces.dk/wp-

content/uploads/2020/03/H%C3%A5ndtering-af-Corona-
virus-for-byggepladser_Videntjenesten.pdf

• Film 
https://www.youtube.com/watch?v=qaF0nHJ7j
RA&list=PL_txmNYkq8-
wgPSeqCsUvzwuCJuDrXtet&index=14



Coronavirus er en biologisk 
arbejdsmiljørisiko, men påvirker 

også trivslen…



Hvorfor skal bygherren agere?

• Alle skal medvirke til at begrænse smitte og følge 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger – også ift. beboere

• Skabe rammerne for entreprenørernes arbejde –
medvirke til fremdrift

• Krav om koordinering og afgrænsning
• Det kan betale sig som bygherre at indtænke

arbejdsmiljø i bygge- og anlægsprojekter
– Skabe/pleje gode samarbejdsrelationer
– Skabe sikkerhed/tillid blandt håndværkere
– Undgå karantæne på din plads



Byggeriets aktører

Bygherre

Projekterende

Entreprenør 
Leverandør

Kilde: FRI



Bygherreansvar

• Sætte rammerne for arbejdsmiljøkoordinatorens 
opgaver

• Sikre at risici identificeres, undersøges og vurderes 
(=forundersøgelser)

• Medvirke til at fastlægge grænseflader ift. 
fællesområder og arbejdsområder

• Indgå aftaler om fælles sikkerhedsforanstaltninger
• Medvirke til at arbejdsmiljøhensyn prioriteres
= Koordinere den samlede indsats på pladsen



Retningslinjer på pladsen

• Fælles aftaler = fælles sikkerhedskultur
• Jo mere konkrete aftaler, des bedre overholdes de!
• Byg ovenpå de dialogformer og aftaler, som I allerede 

har
• Opfølgning på aftaler
• Fremgå af PSS, men nok også andre steder?



Forslag til tiltag
• Oversigt over hvem der er pladsen – hvor og hvornår
• Inddel i arbejdsområder – hvem har adgang hvornår
• Håndhævelse!
• Plan for håndtering hvis der konstateres smitte

Koordinering

• Videomøde eller udendørs – holdbart?
• Arbejdsmiljøkoordinator (B) tage sikkerhedsrundering alene eller med få
• Afstand og afspritning

Aktiviteter

• Prioritér udendørsarbejde
• Lokationsbaseret tidsplanlægning
• Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s involvering

Tidsplan

• Opdeling i arbejdsområder, tæt sammenhæng til tidsplan
• Flere indgange - Håndtag?
• Flere toiletter, spisesteder mm
• Skurvogn – fælles eller hver entreprenør? Opdeling ift arbejdshold

Byggepladsindretning 
(sprede folk)



Forslag til tiltag

• Omfang, frekvens, opfølgning (skema)
• Rengøring efter sig
• HåndspritRengøring

• Modtagelse og aflevering af materialer og lejemateriel
• Ingen leverandører på byggepladsen
• Just-in-time – så lidt håndtering som muligtOplag

• PSS
• Direkte kontakt
• Udenlandsk arbejdskraft
• Kampagne

Formidling

• Hvad virker?
• Hvad virker ikke?
• Overføre viden mellem pladser

Evaluering



Arbejdsmiljøkoordinator

• Nye vilkår for arbejdsmiljøkoordinering
– Hæve fokus på hygiejne = arbejdsmiljø
– Afstand og vanskeligt at samle folk

• Beføjelser/mandat
• Hvis de ikke kan komme på pladsen?

– Arbejdsmiljøkoordinering indebærer passende 
tilstedeværelse på pladsen

• Tænke ind under projekteringen af kommende 
projekter?



Erfaringsudveksling

1. Hvor stor er opmærksomheden på jeres pladser?
2. Hvad gør I konkret på jeres pladser?

– Hvilke tiltag har I succes med?
– Hvilke tiltag bøvler I med?

3. Er der positive sideeffekter af nye tiltag?
4. Har I plan for, hvis nogen bliver konstateret smittet?
5. Krav om mundbind?
6. Hvad gør I under projekteringen af kommende 

projekter?


