
Ulykkesforebyggelse 
i et lean-perspektiv
Onsdag den 25. januar



Program

09.00: Velkomst og kort om Lean Construction-DK Netværket og Videntjenesten om 
arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

09.10: Ulykkesforskningen og hvad der virker i ulykkesforebyggelsen i 
bygge- og anlægsbranchen v. seniorforsker Johnny Dyreborg, Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø

09.50: Pause

10.00: Planlægning af arbejdet og ulykkesforebyggelse 
v. arbejdsmiljøchef Rikke Kirkebjerg, Enemærke & Petersen

10.40: Fortælling om en ulykke og hvordan vi kan blive bedre til at undgå ulykker 
v. Mikkel Baagøe

10.55: Pause

11.00: Intro til og træning gennem spillet Fejlsikring
Facilitator: Randi M. Christensen, Sustainability Director, COWI

11.50: Refleksioner og afrunding

12.00: Netværk over en sandwich

12.30: Tak for i dag



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



Hvad laver Videntjenesten?
Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering, 

projekterendes pligter og konkrete arbejdsmiljøforhold

Projekter og indsatser

Møder og workshops

Vejledningsmaterialer

Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på 
tværs af aktører

Finansieret af:



Aktiviteter

Online spørgetimer:
• Plan for sikkerhed og sundhed 

PSS
• Journal for reparation og 

vedligehold

Find datoer og tilmeld på: 
https://byggeproces.dk/invitation
-til-moeder/

Nye episoder om 
arbejdsmiljøkoordinering 
under udførelsen på Nyt 
Aalborg Universitetshospital



Introduktion

• Arbejder for at udbrede og implementere Lean Construction 
i dansk byggeri samt formidle danske og internationale 
erfaringer fra den trimmede byggeproces

• Faciliterer 15-20 kurser, workshops, temamøder, 
studiegrupper og seminarier om året

• Udgiver rapporter, cases og vejledninger

• For alle aktører i byggeprocessen; bygherrer, rådgivere, 
entreprenører, leverandører, uddannelsesinstitutioner mv.

• Lean Construction-DK har været et Netværk under 
Værdibyg siden d. 1. januar 2020



VÆRDIBYG

Etableret i 2008 som et modsvar til et stort og uhensigtsmæssigt 
værditab i byggeriets mange processer, faseskift og grænseflader

Udvikler en ny fælles praksis for byggeprocessen på tværs af 
byggeriets aktører og udfordrer branchen med nye idéer

..fusionen mellem Lean Construction-DK og Værdibyg giver stor 
værdi begge veje



Følgegruppen

Morten Skaarup Jensen
Seniorprojektleder, Værdibyg

Rolf Simonsen 
Programdirektør, Værdibyg

Malene Raagaard Møller 
Senior Udviklingschef, NCC

Søren Wandahl 
Deputy Head of Department & Professor 
at Department of Civil and Architectural 
Engineering, Aarhus Universitet

Randi M. Christensen 
Sustainability Director, COWI

Jakob Lemming 
Lab Manager - Digital Transformation 
Lab, Aarhus Universitet

Sidse Buch
Politisk-økonomisk konsulent, BAT-
kartellet

Jan Buur Frederiksen 
Projektchef, Center for Ejendomme, 
Region H



AG Gruppen

BAT-kartellet

Boligselskabet Fruehøjgaard

Byg til Vækst

Byggeriets uddannelser

Bygningsstyrelsen

CG JENSEN

CH BYG A/S

COPI GROUP APS

COWI A/S

Danmarks Nationalbank

Dansk Håndværk

DI Byggeri

DPR Construction

DTU Management

EKJ rådgivende ingeniører A/S

ELINDCO Byggefirma A/S

Emcon A/S

Enemærke & Petersen a/s

Erhvervsakademi Aarhus

Exigo

G. Tscherning A/S

Hoffmann A/S

Hustømrerne A/S

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Juul & Nielsen A/S

KEA - Københavns Erhvervsakademi

Konstruktørforeningen

Københavns Kommune

Leif Hansen Bygherrerådgivning ApS

LetsBuild Denmark ApS

LivingLean

MT Højgaard A/S

NCC Construction Danmark A/S

Niras

Nordstern

Novo Nordisk A/S

Per Aarsleff A/S

RAMBØLL DANMARK A/S

SiteLog Denmark A/S

STATSBYGG (NO)

Sweco Danmark A/S

UCL Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole

UCN Teknologi & Business

VIA University College

Wissenberg

Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og 
Anlæg, Byggeledelse

ZÜBLIN A/S

Priser fra 4.600 – 12.500 kr. ex. moms pr. år – inkluderer alle ansatte i medlemsvirksomheden 

Medlemmer



Kommende aktiviteter

Besøg i Brøndby Strand Parkerne d. 1/2:

Danmarks største nedrivningsprojekt
Online møde d. 8/2:

Studiekredsmøde om: De 7 strømme
Temamøde i København + online d. 23/3: 

Optimal logistisk indretning og styring på byggepladsen
Introkursus i København den 26/4: 

Effektive processer med Lean og Last Planner System
Årskonference d. 23/8 i København: 

Bygherren i front for den lean byggeproces



Lean Construction

 Maksimering af værdi (for kunden) -
minimering af spild

 Optimering, løbende læring og 
forbedringer: Stræb efter det perfekte

 Respekt for mennesker: Involver de, der 
ved mest
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Hvilken værdi håber jeg 
at få med fra dette møde?



Ulykkesforskningen og hvad der 
virker i ulykkesforebyggelsen i 
bygge- og anlægsbranchen
Seniorforsker Johnny Dyreborg, 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
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Hvad virker i forebyggelse af
arbejdsulykker

Fokus på bygge- og anlægsbranchen

Ulykkesforebyggelse
i et LEAN perspektiv

25 januar 2023
Århus

Seniorforsker, ph.d.
Johnny Dyreborg



Forebyggelse af arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen
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• TIDLIGERE – forebyggelsestiltag skal tænkes ind tidligere i byggeprocessen 
(jvf. Scymberski kurven)

• HØJERE - Der skal findes løsninger, der er højere oppe af forebyggelsestrappen 
(jvf. SIPAW review)

• BREDERE forankring af sikkerhedsarbejdet– organisatorisk og ledelsesmæssig 
indsats, hos medarbejdere og de forskellige faggrupper, men også udenfor 
organisationen – fx arkitekter, ingeniører, sikkerhedskoordinatorer, bygherrer … 

= det systematiske arbejdsmiljøarbejde (jvf. Forskning i virksomhedernes 
arbejdsmiljøindsats)

 – hvad skal der til?



SYSTEMATISK REVIEW = LITTERATURGENNEMGANG (SIPAW)

Denne forskning bidrager til
opfyldelsen af FN’s verdensmål:



SYSTEMATISK REVIEW - brancher og arbejdsskader
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015=Nålesti
kskader

018=øjenskade
r

030=Overbelas
tningsskader

700=Dødsulyk
ker 

888=Alle 
typer of 
skader

999=Andr
e typer

ARBEJDSSKADER

Erhvervsaktivitet ITS RCT CBA Samlet
A - Landbrug, Skovbrug og fiskeri 9% 25% 9% 12%
B - Råstofudvinding 2% 5% 0% 2%
C - Fremstillingsindustri 16% 25% 19% 18%
F - Bygge-og anlægsvirksomhed 12% 5% 5% 8%
G - Engros- og detailhandel 2% 5% 5% 3%
H - Transport og oplagringsvirksomhed 7% 5% 14% 9%
N - Administration og servicevirksomhed 0% 0% 2% 1%
O - Offentlig administration og forsvar 5% 0% 16% 8%
Q - Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 40% 30% 14% 29%
Alle eller blandet erhvervsaktivitet 7% 0% 16% 9%
ALLE studier 100% 100% 100% 100%

Studie design
Tabel: Andelen af sikkerhedstiltag fordelt på erhvervsaktivietet og studie design. 

Dyreborg, J., Lipscomb, H. J., Nielsen, K., Törner, M., Rasmussen, K., Frydendall, K. B., Bay, H., Gensby, U., Bengtsen, E., Guldenmund, F., & Kines, P. (2022). 
Safety interventions for the prevention of accidents at work: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, e1234. https://doi.org/10.1002/cl2.1234



Antal studier fordelt på seks kontinenter
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Alle 58

RCT 6

CBA 17

ITS 35

Alle 0

RCT 0

CBA 0

ITS 0

Alle 1

RCT 0

CBA 1

ITS 0

Alle 27

RCT 5

CBA 8

ITS 14

Alle 7

RCT 1

CBA 2

ITS 4

Alle 7

RCT 4

CBA 2

ITS 4

HELE VERDEN

Alle 100

RCT 16

CBA 30

ITS 55

Dyreborg, J., Lipscomb, H. J., Nielsen, K., Törner, M., Rasmussen, K., Frydendall, K. B., Bay, H., Gensby, U., Bengtsen, E., Guldenmund, F., & Kines, P. (2022). 
Safety interventions for the prevention of accidents at work: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, e1234. https://doi.org/10.1002/cl2.1234



Hvad er et sikkerhedstiltag?

 Vi har defineret det sådan:

 Ethvert tiltag, der bevidst 
anvendes for at fremme 
sikkerheden og mindske 
hyppigheden eller alvorligheden 
af arbejdsulykker (Robson et al., 2001).

 Dvs. også alle de tiltag som I sætter i værk
inden for bygge-anlægsbranchen. 

HVILKE TYPER AF SIKKERHEDSTILTAG HAR VI I 
VÆRKTØJSKASSEN?

The Great Belt Link



Holdningsbearbejdning

 Fokus på ændring af viden og
holdninger som tiltag til
forebyggelse (Lund &
 Aarø, 2004).

 Forklarer hovedsageligt (sikkerheds-) 
adfærd med personers viden, erkendelse 
og tænkning – også kendt som KAP-
modellen: Knowledge-Attitudes-Practice
model.

The Great Belt Link



Fysiologiske tiltag

 Fokus på at forbedre individers 
fysiologiske kapacitet gennem 
forskellige træningsmetoder for at 
reducere risikoen for skader:

 Udholdenhedstræning, såsom løb, 
cykling, svømning osv.;

 Styrketræning, såsom push-ups, pull-ups, 
vægttræning, intervaltræning osv.;

 Fleksibilitetsøvelser, såsom udstrækning
for at forbedre ledfleksibiliteten;

 Andre typer, fx vægttab.

The Great Belt Link



Adfærdsbaserede tiltag
Såkaldt ‘Pisk & Gulerod-metoder’
Handler om at ændre adfærd ved 
påvirkning fra omgivelserne, fx 
brug af tilskyndelser til sikker 
adfærd (‘gulerod’) eller straf (‘pisk’) 
for uønsket adfærd (Luthans & 
Kreitner, 1985). 

 Denne tilgang stammer fra B. F. Skinner, som
foreslog, at en ønsket adfærd (fx en sikker
arbejdspraksis) er betinget af bestemte
incitamenter eller konsekvenser af handling. 
Denne betingethed er er formuleret som
Antecedent-Behavior-Consequence (A-B-C) 
modellen.

The Great Belt Link



Sikkerhedsklima tiltag

 Rettet mod at ændre de fælles 
opfattelser blandt ledere og 
medarbejdere i en organisation, eller 
i en gruppe (sjak), for at påvirke den 
relative prioritering af sikkerhed, der 
er vedtaget i organisationen eller i 
gruppen (Zohar, 2010). 

 Vi taler om et godt sikkerhedsklima i byggeriet, 
når ledere og medarbejdere i høj grad prioriterer
de vedtagne sikkerhedsstandarder, også når der er
travlt!

The Great Belt Link



Organisatoriske tiltag omfatter:

 De organisatoriske rammer, forstærke 
det systematiske arbejdsmiljøarbejde, 
nye politikker, procedurer, mv.

 Tekniske foranstaltninger, såsom 
maskinafskærmning, faldsikring, 
eliminering af farlige stoffer eller 
materialer.

 Flerstrengede tiltag, integrerer to eller
flere typer af tiltag i forebyggelsen af
arbejdsulykker. The Great Belt Link



Flerstrenget indsats

Hvad virker i virksomhedernes indsats for forebyggelse af arbejdsulykker?

Organisatoriske 
tiltag 

Tiltag rettet mod normer klima 
& kultur

Bearbejde viden og 
holdninger

Fysiologiske tiltag

Viden og 
holdninger

Adfærd

PERSON

Normer, klima og kultur

Substitution og tekniske 
tiltag  

ORGANISATION Effekt: Ingen-lille

Fra ingen til stor 
effekt

Effekt: Ingen-lille

Effekt: middel-stor

Conceptual model based on: Lund, J. and Aarø, L. E., (2004) Accident prevention, Safety Science
Johnny Dyreborg, Kent Nielsen, Pete Kines, Angelika Dziekanska, Karen Bo Frydendall, Elizabeth Bengtsen og Kurt Rasmussen. Review af ulykkesforebyggelse - - review

af den eksisterende videnskabelige litteratur om effekten af forskellige typer sikkerhedstiltag til forebyggelse af arbejdsulykker.

Årsags kæde

Fysiologisk styrke og 
fleksibilitet 

Adfærds-tiltag

Effekt: Ingen

Effekt: middel til 
Stor (meget stor)

Effekt: lille til 
middel

Administrative og 
flerstrengede tiltag



Virkemidler i virksomhedernes ulykkesindsats

Resultaterne understøtter forebyggelseshierarkiet, 

forebyggelsestrappen og S.T.O.P.-princippet

• Increased 
participation and 
supervision needed

8. Information, kampagner, oplysning, mv. For at ændre viden og holdninger

7. Tilskyndelser, instruktion, træning, opfølgning mv (adfærds-
relateret)

6. Tilpas arbejde og hjælpemidler til mennesket, fx
maskiner, værktøj, metoder, redskaber mv.

5. Organisatoriske tiltag, såsom ændringer i arbejdets 
organisering, politikker, procedurer, APV mv.
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4. Øvrige tekniske tiltag (ad-on løsninger)

3. Bekæmp risici ved kilden

2. Udskift farligt med mindre farligt

1. Fjern risiko
Substitution 

(eliminering)

Organisatoriske 
tiltag

Person-
rettede 
tiltag

Tekniske 
tiltag 

Johnny Dyreborg, Ulrik Gensby, Hans-Jørgen Limborg og Flemming Pedersen (2020), Fra forskning til praksis i forebyggelsen af 
arbejdsulykker (R2P-projektet), Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA (AMFF-projekt nr.: 38-2015-09)



FOREBYGGELSESTRAPPEN



37 (52) indsatser i BA – hvor ligger de på forebyggelsestrappen

Implementerede 
tiltag (37)

4 10 %

8 22 %

25 68 %

Flemming Pedersen, Hans Jørgen Limborg, Rikke Voss Andersen og Marchen Winding Pedersen, Evaluering af samtlige 50 indsatser –
programteorier og de enkelte indsatser, Team Arbejdsliv og Cowi, December 2016

8. Information, kampagner, oplysning, mv. For at ændre viden og holdninger

7. Tilskyndelser, instruktion, træning, opfølgning mv (adfærds-
relateret)

6. Tilpas arbejde og hjælpemidler til mennesket, fx
maskiner, værktøj, metoder, redskaber mv.

5. Organisatoriske tiltag, såsom ændringer i arbejdets 
organisering, politikker, procedurer, APV mv.
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4. Øvrige tekniske tiltag (ad-on løsninger)

3. Bekæmp risici ved kilden

2. Udskift farligt med mindre farligt

1. Fjern risiko
Substitution 

(eliminering)

Organisatoriske 
tiltag

Person-
rettede 
tiltag

Tekniske 
tiltag 

HØJERE - Der skal vælges sikkerhedstiltag højere oppe i 
forebyggelseshierarkiet



Arbejdsmiljøkoordinatorer hvad implementerer de?

Implementerede 
tiltag (280)

2 (0,7 %)

8 (2,9 %)

98 (35 %)

151 (53 %)

21 (7,5 %)

Ajslev, J.Z.N. ; Møller, J.L.; Andersen, M.F.; Pirzadeh, P.; Lingard, H. The Hierarchy of Controls as an Approach to Visualize the Impact of 
Occupational Safety and Health Coordinators at Work Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 2731.

8. Information, kampagner, oplysning, mv. For at ændre viden og holdninger

7. Tilskyndelser, instruktion, træning, opfølgning mv (adfærds-
relateret)

6. Tilpas arbejde og hjælpemidler til mennesket, fx
maskiner, værktøj, metoder, redskaber mv.

5. Organisatoriske tiltag, såsom ændringer i arbejdets 
organisering, politikker, procedurer, APV mv.
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4. Øvrige tekniske tiltag (ad-on løsninger)

3. Bekæmp risici ved kilden

2. Udskift farligt med mindre farligt

1. Fjern risiko
Substitution 

(eliminering)

Organisatoriske 
tiltag

Person-
rettede 
tiltag

Tekniske 
tiltag 

HØJERE - Der skal vælges sikkerhedstiltag højere oppe i 
forebyggelseshierarkiet



Szymberski kurven – TIDLIGERE INDSATS!

Szymberski (1997) Construction project safety planning. TAPPI Journal 80 (11): 69–74.

Behm (2005) Undersøgte 
224 amerikanske dødsulykker 
i Bygge-anlæg – 42% kunne 
være forebygget ved tidlig 
indsats.



Virksomhedernes amø indsats

Virksomhedernes systematiske 
arbejdsmiljøindsats

Virksomhedernes konkrete 
arbejdsmiljøindsats

 Prioritering af arbejdsmiljøet: Fx at 
have større ambitioner for arbejdsmiljøet 
end blot at overholde reglerne

 Integration af arbejdsmiljøarbejdet:
Fx at arbejdsmiljøet integreres i 
virksomhedens øvrige funktioner

 Risikohåndtering: Fx eftersyn og 
vedligeholdelse af maskiner på 
arbejdspladsen

 Sikkerhedsinstruktion: Fx at 
medarbejderne får vejledning og instruktion, 
og der bliver fulgt up på det

 Ulykkesindsats: Fx forebygge fald og 
snuble ulykker eller foretage 
sikkerhedsrunderinger

BREDERE forankring: Arbejdsmiljøindsatsen skal prioriteres i øverste ledelse 
og integreres i de daglige ledelses- og arbejdsprocesser med inddragelse af 
medarbejderne:

Sammenhængende systemer af 
politikker, planer og procedurer, samt 
koordinerede aktiviteter, der skal 
systematisere virksomheders 
samlede arbejdsmiljøindsats.

De konkrete forebyggende indsatser 
der gennemføres i praksis for at 
eliminere eller reducere konkrete 
arbejdsmiljørisici, herunder konkrete 
tiltag til ulykkesforebyggelse.

Johnny Dyreborg, Sannie Vester Thorsen, Line Leonhardt Laursen og Ebbe Villadsen (2021), Sammenhænge 
mellem virksomheders arbejdsmiljøindsats og anmeldte arbejdsulykker, NFA-rapport, NFA 2021. 
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Virksomhedens arbejdsmiljøindsats (VAI) og arbejdsulykker

Statistical model:
• Multi-level model

(Arbejdsplads og individ)

• Negativ binomial regression 
model

• Risikotid er beregnet for hver 
medarbejder (register data, 
DST), som vi følger i 2 år.

Arbejdsmiljøindsats Anmeldte arbejdsulykker



Hvordan er sammenhængen mellem VAI og alvorlige arbejdsulykker?

Hvad er virksomhedernes arbejdsmiljøindsats (VAI)?

• Johnny Dyreborg

2 dimensioner af
virksomhedernes

arbejdsmiljøindsats

Konkret indholdsorienteret AMØ indsats

‘HVAD’
3 dimensions

Systematisk
procesorienteret AMØ
indsats

‘HVORDAN’

2 dimensions

LAV 
score

HØJ 
score

LAV score HØJ score
VAI-data

Inaktiv
Karakteriserer virksomheder der har 

lav grad af både systematisk og 
konkret indsats

Reaktiv
Karakteriserer virksomheder der har 
lav grad af systematisk indsats, men 

høj grad af konkret 
arbejdsmiljøindsats

Dekoblet
Karakteriserer virksomheder der har 
høj grad af systematisk indsats, men 

lav grad af konkret indsats

Proaktiv
Karakteriserer virksomheder der har 
en høj grad af både systematisk og 

konkret arbejdsmiljøindsats



Hvad er virksomhedernes arbejdsmiljøindsats (VAI)?

• Add presentation 
title in Header and 
Footer

• 34

2 dimensioner af
virksomhedernes

arbejdsmiljøindsats

Konkret indholdsorienteret AMØ indsats

‘HVAD’
3 dimensions

LAV score HØJ score

Systematisk proces
procesorienteret AMØ
indsats

‘HVORDAN’

2 dimensions

LAV 
score

Inaktiv

(IRR=1)

Reaktiv (+2 %)

(IRR=1,02; KI: 0,64-1,65)

HØJ 
score

Dekoblet (-22 %)

(IRR=0,78; KI: 0,59-1,04)

Proaktiv (-33 %)

(IRR=0,67; KI: 0,52-0,88)

Hvordan er sammenhængen mellem VAI og alvorlige arbejdsulykker?

VAI + register data

BEMÆRK: Proaktiv er bedst! Men den dekoblede indsats ser ud til at være bedre end den reaktive 
arbejdsmiljøindsats. Og måske er det bedre at være reaktiv end inaktiv – hvis indsatsen skal forbedres
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Opsummering!

•TIDLIGERE – forebyggelsestiltag skal tænkes ind tidligere i 
byggeprocessen (jvf Scymberski kurven)

•HØJERE - Der skal findes løsninger, der er højere oppe af 
forebyggelsestrappen (jvf SIPAW review)

•BREDERE forankring af sikkerhedsarbejdet– organisatorisk og 
ledelsesmæssig indsats, hos medarbejdere og de forskellige faggrupper, 
men også udenfor organisationen – fx arkitekter, ingeniører, 
sikkerhedskoordinatorer, bygherrer … 

= det systematiske arbejdsmiljøarbejde (jvf. Forskning i 
virksomhedernes arbejdsmiljøindsats)

Er det muligt at nå længere med dette i bygge- og 
anlægsbranchen?



Tak for jeres opmærksomhed!

Med støtte fra AMFF Projekt: 48‐2010‐09 og Arbejdstilsynet

Kontakt: Johnny Dyreborg
jdy@nfa.dk

#36
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Pause



Planlægning af arbejdet og 
ulykkesforebyggelse 
Arbejdsmiljøchef Rikke Kirkebjerg, 
Enemærke & Petersen A/S
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Planlægning af arbejdet og arbejdsmiljøet 

- ud fra De Syv Strømme
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Rikke Kirkebjerg.

• 1995 Højgaard & Schultz – senere MT Højgaard
• 2003 Thule Air Base

• 2004 Enemærke & Petersen
• 2007 Arbejdsmiljøafdelingen
• 2014 – Ansvarlig for arbejdsmiljø

Hvem er jeg ?
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Hvem er Enemærke & Petersen? 

• Entreprenør 

• Renovering af almene boliger

• Projektudvikling og nybyggeri 
af boliger

• Skoler, daginstitutioner og 
erhverv 

• Strategiske partnerskaber

• To datterselskaber:            
Raunstrup og NemByg

• 700 medarbejdere 

• Omsætning: Kr. 2,3 mia.  

Renovering Strategiske 
partnerskaber

Datter-
selskaber

Projekt-
udvikling

Nybyg

Kultur og 
værdier
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Her finder du Enemærke & Petersen, Raunstrup og NemByg

Ringsted
Enemærke & Petersens hovedkvarter

Glostrup
Enemærke & Petersens byggefabrik

Aarhus
Enemærke & Petersen 
Raunstrup hovedkvarter

Esbjerg
NemByg hovedkvarter

Odense
Enemærke & Petersen

Projektkontorer for ByK med TRUST, 
&os Byggepartnerskab og LIVA
- og ca. 50 byggepladser rundt om i landet
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Strategiske partnerskaber 
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• Risikovurdering - med en 
masse tekst, jeg ikke forholder 
mig til – ikke tager ejerskab for

• Når vi har en ulykke, har en 
håndværker ikke forholdt sig 
eller er blevet tilstrækkelig 
instrueret i sin 
risikovurdering/arbejdsopgave

Planlægning af arbejdet og arbejdsmiljøet 
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Starten på en ny tilgang

Vi kigger ikke på den enkelte opgave men arbejder med 
nogle overordnet risikovurderinger – på den måde får vi 
ikke set de ting der kan være årsag til at ulykkerne sker
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Vi gør det på ”min måde”, så jeg aktivt passer på mig selv - Det giver ejerskab
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Dialogværktøj 

– vi er sammen om at skabe rammerne for at løse opgaven.
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Der er stadig brug for at præcisere
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• Vi ser ikke en direkte indvirkning på 
vores ulykker, men vi ser et større 
fokus fra håndværkerne til at 
efterspørge et sikkert arbejdsmiljø

Hvordan virker det i forhold til vores ulykker
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Synlighed og adgang fra alle
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• Fredagsmøder på byggepladserne en gang 
om min måneden.

Vidensdeling til alle i virksomheden
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• Skal vi kigge ulykker eller skal vi kigge på fokus og adfærd.

Er vi så i mål – vi udvikler os hele tiden

Vision Zero – Arbejdsmiljø i verdensklasse – De 4S’er

Tiltaget de 4 S’er (Smil, samarbejde, sundhed og sikkerhed) skal 
igangsættes – handler om brobygning ml fag, bedre samarbejde, en 
anden kultur og en ny måde at snakke arbejdsmiljø på.
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Spørgsmål?
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Fortælling om en ulykke og 
hvordan vi kan blive bedre til at 
undgå ulykker 
Mikkel Baagøe
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Idéer til 
forebyggelse af 
hændelser på 
byggepladser 
v/Mikkel Baagøe 

”Se dig for”



Arbejdsulykke #4

• 14. marts 2022 

• Fod i klemme mellem to jernkøreplader

• Overrevet ledbånd i højre ankel og nerveskader

• Fortsat sygemeldt



Kunne det være 
undgået?

• Ordentlig introduktion til
byggepladsen

• Holde byggepladsen ryddelig – et 
spørgsmål om kultur

• Krav til byggepladsen om stabilt
underlag

• Plane ujævnheder ud



OBS punkter

• Valg af uafhængig 
arbejdsmiljørepræsentant 
(AMR)

• Dialog og gensidig respekt
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Intro til og træning gennem 
spillet ‘Fejlsikring’
Facilitator: Randi M. Christensen, 
Sustainability Director, COWI
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27 January, 2023
COWI PPT Master Layout62

Fejlsikring



International Group of Lean Construction 

27 January, 2023
COWI PPT Master Layout63

Edmonton



Introduktion

27 January, 2023
COWI PPT Master Layout64

• Formål: at ”se” og genkende forskellige fejlsikringsprincipper for at gøre arbejdspladsen 
så sikker som muligt!

• Introducer jer til hinanden ved bordene

• Diskuter: 

• Hvad er der er synonymer for ”fejl”? 

• Er der små forskelle i betydningen?



Før og efter fejlen

27 January, 2023
COWI PPT Master Layout65

Tidslinje for arbejdsgangen



Vi har ikke en universel løsning!

27 January, 2023
COWI PPT Master Layout66

Vi kan forudse at noget kan
gå galt – en fejl kan opstå

Bekymring

En foranstaltning giver en ny
status – andre bekymringer
kan dukke op!

Foranstaltning



Kort nr. 49

27 January, 2023
COWI PPT Master Layout67

• Beskriv kortet!

• Hvor passer kortet ind? Før eller efter fejlen?



Runde 1

27 January, 2023
COWI PPT Master Layout68

• 6 kort per gruppe – alle skal gerne have mindst ét kort

• Tag en runde i gruppen: 

• Læs kortet op

• Beslut hvor det skal ligges på tidslinjen: før eller efter fejlen?

• Forklar hvorfor



Udførelse af
arbejdet

27 January, 2023
COWI PPT Master Layout69



Fejlsikrings-
principper

27 January, 2023
COWI PPT Master Layout70



Fejlsikrings-
principper

27 January, 2023
COWI PPT Master Layout71

Reducer risiko for fejl mekanisk
1. Eliminer: Gøre eller bruge noget andet, så fejlen ikke kan ske. 
2. Forebyg: Sikre, at fejlen ikke kan ske - men opgaven udføres 

stadig. 

Reducer risikoen for menneskelige fejl:
3. Erstat: Planlæg at gøre noget andet, så den menneskelige fejl ikke 

kan ske
4. Understøt: foranstaltninger der guider til at gøre det rigtige - men 

fejlen kan stadig ske

Minimer konsekvensen af fejl:
5. Opdag: opdag fejlen så hurtigt som muligt så det kan korrigeres 

inden der sker skade
6. Reducer: sikre at konsekvensen af fejlen reduceres



Runde 2

27 January, 2023
COWI PPT Master Layout72

• Placer fejlsikringsprincipperne korrekt på bordet i forhold til ”Fejl”

• Læg jeres kort ud for det fejlsikringsprincip, der passer bedst
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Tak for i dag!

Reflektioners over sandwichen:

- Hvad tager jeg med mig 
fra dagens møde?

- Hvad fik jeg ud af spillet 
‘Fejlsikring’?


