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Agenda

• Kort om Byggeriets Arbejdsmiljøbus og 
Videntjenesten

• Coronavirus som arbejdsmiljørisiko
• Bygherreansvar vs. Arbejdsgiveransvar
• Forslag til håndtering af Coronavirus

– Retningslinjer
– Konkrete tiltag



Hvad laver Videntjenesten?
Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering, 

projekterendes pligter og konkrete arbejdsmiljøforhold

Opsøgende aktiviteter

Møder og workshops

Vejledningsmaterialer

Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på 
tværs af aktører

Finansieret af:



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



Lovgrundlaget

Bygherre

Nr. 117

Entreprenør

Nr. 1516

Projekterende 
og rådgivere

Nr. 110
Ansatte



Bygherre

Hovedentreprenør Underentreprenør …

Arbejdsmiljøkoordinator

Bygherrens organisation ift
arbejdsmiljø

Tankegang: Den, som 
betaler, har ansvaret.

Ansvaret kan ikke overdrages til andre



Bygherrens ansvar er gennem planlægning og 
koordinering af sikkerhed og sundhed under 
projektering og byggeproces at sikre grundlaget for, at 
arbejdsgiverne på bygge- eller anlægspladsen kan 
planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet sikkerheds-
og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Koordineringsansvar

Kilde: At-vejledning om bygherrens ansvar – hvem, 
hvor og hvornår



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
• Særligt farligt arbejde?
• Medvirke til at arbejdsmiljøhensyn prioriteres



Arbejdsgiveransvar
Planlægning:
• Planlægge og tilrettelægge arbejdet
• Risikovurdering
• Udarbejde APV 
• Udarbejde skriftlig vurdering af særligt farligt arbejde

– Hvad skal vi drøfte med arbejdsmiljøkoordinator 
vedr. vores arbejde? Fx tidsplan, 
byggepladsindretning

Arbejdet udførelse:
• Sikre nødvendige foranstaltninger, personlige 

værnemidler mm
• Instruere medarbejdere  og føre tilsyn/opfølgning

Risikovurdering
Hvilke arbejdsopgaver er vi i gang med?
Hvordan udføres arbejdet ift. 

sted (inde/ude), 
afstand til kolleger, ndre håndværkere, beboere 
mm
Er det i fælles/arbejdsområde?

Hvordan med ankomst, pauser, leverancer, fyraften 
mm?
Hvordan kan vi udføre arbejdet, så 
sundhedsmyndighedernes anbefalinger og 
arbejdsmiljølovgivningen overholdes?

Nye arbejdsgange/rutiner – mere afstand, færre 
folk, skiftehold o.l.
Bruge tekniske hjælpemidler
Fælles værktøj, samkørsel
Transport til arbejdssted



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



Forslag til håndtering



Andre forslag
• 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)

• Omfang, frekvens, opfølgning (skema)
• Rengøring efter sigRengøring

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

Oplag

• PSS
• Direkte kontakt
• Udenlandsk arbejdskraft

Kommunikation



Arbejdsmiljøkoordinator

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

Arbejdsmiljøkoordinering indebærer passende 
tilstedeværelse på pladsen



Links

• Ovenstående forslag: 
https://byggeproces.dk/videntjenesten/

• Arbejdstilsynet: Forebyg coronasmitte på 
byggepladsen 
https://at.dk/nyheder/2020/03/forebyg-
coronasmitte-paa-byggepladsen-1/

• Dansk Byggeri: 
https://www.danskbyggeri.dk/nyheder-og-
presse/nyheder/aktuelt-for-
medlemmer/2020/coronavirus-spoergsmaal-og-svar/



Mere om bygherreansvar

• Hotline
• Tilbud til jer om 2-3 timers møde

– Gennemgang af bygherrens ansvar ift arbejdsmiljø 
– Drøftelse af håndtering i jeres organisation
– Online eller fysisk

• Gennemgang af skabeloner og paradigmer


