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FOREBYGGENDE TILTAG PÅ FLERE NIVEAUER

Rolle Handling

Bygherre Kan sætte krav og iværksætte tiltag

Arbejdsmiljøkoordinator
Koordinere og afgrænse (især fællesområder). 
Udarbejde fælles retningslinjer og aftaler.

Byggeledelse
Tilrettelægge og planlægge.
Ansvar iht. PSS

Arbejdsgiver (for timelønnede 
og funktionærer)

Vurdering af risiko for om de ansatte kan blive udsat for 
smittepåvirkning og iværksætte forbyggende tiltag. 
Gøre ansatte opmærksom på evt. risiko og skabe forståelse for 
vigtigheden af at den enkelte beskytter sig (oplyse og instruere). 



SUNDHEDSSTYRELSENS RETNINGSLINJER

I A. Enggaard følger vi overordnet Sundhedsstyrelsens til enhver tid anbefalede retningslinjer.



PÅ BYGGEPLADSERNE - INDIVIDUELLE TILTAG

Ledelsesskur
Mandskabs-

skure
Mødetider/ 

pauser
Ude på 
pladsen

Skiltning
Afholdelse af 

møder
Leverandører/

gæster

Individuelle tiltag kan afhænge af fx.: 
- Antal aktører og arbejdstagere på pladsen
- Stadie i byggeriet
- Lokal smittestigning 



IDEKATALOG MED EKSEMPLER PÅ FOREBYGGENDE TILTAG

-Byggeledelsen/ledelsesskur

-Mandskabsskure

-Mødetider/pauser

-Ude på pladsen

-Skiltning

-Afholdelse af møder

-Leverandører/gæster



EKSEMPLER FRA IDEKATALOG



AMK’S PRAKTISKE OPGAVER

• Mindske risiko for smitte ved sikkerhedsmøder 
• fx reducere antal deltagere /mødet holdes opdelt /hold mødet udenfor

• Corona er et fast punkt på sikkerhedsmøde

• Fordeling/opdeling i skurvogne og på pladsen, så sundhedsstyrelsens retningslinjer kan følges

• Minimere antallet af fællesområder/ fælleskontaktpunkter

• Aftaler, herunder om ekstra rengøring, skal indskrives i PSS (afsnit om andre særlig risici samt i 
uddybning af ansvarsområder)

• Hænge info-plakater op (hvis nødvendigt på flere sprog)

• Holde sig orienteret om aktuelle (lokale) retningslinjer



UDFORDRINGER SOM KOORDINATOR

• Bygherreansvar – Arbejdsgiveransvar 

• Den enkelte skal beskytte sig selv

• Velfærdsforanstaltninger (der ikke er fælles)

• Opblussen af smitte (lokalt)

• Anbefalinger vs. krav

• Byggepladser er privat og undtaget 

forsamlingsforbud

• Andre sendt hjem – byggeplads 

fortsætter

• Vandrende arbejdstagere

• Bekymrede danske ansatte, der skal dele 
skur med udenlandske (der kommer 
tilbage fra ferie)

• Kun få eller ingen kender nogen, der har 
været smittet 

• Manglende oprydning i skurvogne, så 
rengøring ikke kan komme til


