
 

Gode råd om arbejdsmiljø til byggeledelse 
 

1. Byggeleder – Brug din position 
og tilstedeværelse på pladsen til 
at holde en høj arbejdsmiljø-
standard. 

 

Byggelederen er ikke nævnt i arbejdsmiljølovgivningen, men som en central aktør på byggepladsen, har du stor 
indflydelse på, hvordan arbejdsmiljøstandarden, fx oprydning, er på pladsen. Brug denne indflydelse til at få 
entreprenører til at prioritere arbejdsmiljøforhold og skab et godt samarbejde om arbejdsmiljø. 
 
Hav øje for arbejdsmiljørisici når du går runder på byggepladsen og reagér med det samme.  
 
Se denne korte film om betydningen af bygherrens synlighed på byggepladsen – det samme gælder for bygge-
lederen: https://www.youtube.com/watch?v=do4x-NqLpwk&list=PL_txmNYkq8-wgPSeqCsUvzwuCJuDrX-
tet&index=7  

2. Byggeleder som også er ar-
bejdsmiljøkoordinator (B) skal 
prioritere rollen. 

 

Ofte er byggelederen også udpeget af bygherren som arbejdsmiljøkoordinator (B), men det kan være svært at 
have flere kasketter på samtidigt. Derfor er det vigtigt at være tydelig omkring, hvornår du agerer i den ene og 
anden rolle. Der skal ligeledes være afsat tid til at udfylde rollen, fx afholde opstarts- og sikkerhedsmøder. 
 
Se en liste over fordele og ulemper ved at byggelederen varetager arbejdsmiljøkoordinator (B)-rollen på: 
https://byggeproces.dk/bygherre-organisering-af-arbejdsmiljoekoordineringen/  
 
Se denne korte film, som præsenterer roller og ansvar i bygge- og anlægsprojektet: https://www.you-
tube.com/watch?v=ZNNZKvg660o&list=PL_txmNYkq8-wgPSeqCsUvzwuCJuDrXtet&index=28  

3. Byggeleder – Skab en god rela-
tion til arbejdsmiljøkoordinator 
(B) og forventningsafstem om 
rollefordeling. 

 

Som central aktør på byggepladsen kan du hjælpe arbejdsmiljøkoordinator (B) ind i byggeteamet. Introducer 
arbejdsmiljøkoordinatoren for samarbejdspartnerne, og få aftalt hvem der gør hvad. 
 
Det er en fordel, hvis du deltager på sikkerhedsrunderinger og -møder for at vise, at arbejdsmiljøkoordinerin-
gen er vigtig. 
 
Det er en god ide, at I har aftalt, hvordan du kan støtte op, hvis entreprenører ikke følger anvisninger fra ar-
bejdsmiljøkoordinator (B). 
 
Læs mere om samarbejdet mellem byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator (B) på https://byggeproces.dk/ar-
bejdsmiljoekoordinator-b-samarbejde-med-byggeledelsen/  
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4. Byggeledelsen kan også være 

projekterende – og skal i så til-
fælde også overholde bekendt-
gørelsen om projekterendes 
pligter. 

 
 

En opgørelse af Arbejdstilsynets reaktioner viser, at fx totalentreprenører, også er omfattet af bekendtgørelsen 
– og får påbud. 
 
Opgørelsen over reaktioner til projekterende efter bek. 110 om projekterende og rådgiveres pligter er udarbej-
det af Videntjenesten, og der vil senere på året komme mere information om denne. 
 
I mellemtiden så start med at afklare hvilke dele af projektmaterialet, hvor der mangler at blive taget beslutnin-
ger, og om de valg vil blive opfattet som projektering. Det gælder fx ved funktionsudbud og ændringer af pro-
jektet. Valg af stillads vil bl.a. opfattes som projektering.  
 
Læs mere om funktionsudbud og ændringer i projektet nederst på: https://byggeproces.dk/projekterende/  
 

5. Byggeleder og arbejdsmiljøko-
ordinator (B) har brug for at af-
klare, hvem der opdaterer 
bygge- og tidsplaner. 

 

Ofte er det uklart, hvem der står for ajourføring og distribution af bygge- og tidsplaner under udførelsen.  
 
Byggepladsplan og tidsplan er bilag til plan for sikkerhed og sundhed PSS, som arbejdsmiljøkoordinator (B) står 
for. Men det er samtidigt en del af byggestyringen at planerne er opdaterede.  
 
Derfor er det vigtigt at afklare, hvordan samarbejdet skal være omkring opdateringen, og hvem der konkret står 
for ajourføring og distribution. 
 
Læs om ajourføring af PSS på: https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b-ajourfoering-af-plan-for-
sikkerhed-og-sundhed/  

6. Byggeleder – hjælp arbejdsmil-
jøkoordinator (B) med at følge 
op på aftaler om fælles sikker-
hedsforanstaltninger 

 

Det er arbejdsmiljøkoordinator (B)’s opgave at følge op på aftaler om fælles sikkerhedsforanstaltninger, fx ad-
gangsveje og fælles stilladser, men da byggelederen forestår den økonomiske og tidsmæssige styring og sikrer 
koordineringen af fælles byggepladsmæssige aktiviteter, må det ske i et samarbejde. 
 
Især hvis aftaler ikke overholdes, er det vigtigt, at byggeleder bistår i forhold til krav og evt. sanktioner anført i 
udbudsmaterialet. Der kan fx være behov for at sætte arbejde i gang på entreprenørens regning, fx ved mang-
lende oprydning. 
 
Aftaler om opfølgning kan med fordel drøftes på et afklaringsmøde mellem byggeleder og arbejdsmiljøkoordi-
nator (B) ved projektets start – se https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b-samarbejde-med-bygge-
ledelsen/  
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