
Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen 2020



Præsentationsrunde

Hvilken virksomhed kommer du fra og hvilken stilling har du?

Hvad skal du bruge uddannelsen til?



Introduktion til 
kurset

Om koordinatoropgaver, rolle og aftaler

Bygherrebekendtgørelsen om k-opgaver

tilhørende vejledninger

Bek.om projekterende og 
byggepladsbekendtgørelsen

De tilstrækkelige aftaler med bygherren om rolle og 
opgaver

Den praktiske øvelse torsdag – Du vil få udleveret en
PSS som skal rettes til

OBS! Krav for at bestå kurset:

• være tilstede alle 37 timer.

• lave en praktisk opgave.



Program for 5 dagskursus

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

Introduktion Repetition Repetition Repetition Repetition

Modul 1 AM-loven Modul 4 Bygherrepligter
og ansvar

Modul 7 Forebyggelses
metoder

Modul 11 Arbejdsskader Modul 13 Fysisk arbejdsmiljø

Modul 2 Byggeprojektets 
faser

Modul 5
Organisering af arbejdsmiljø
opgaver

Modul 8 
Byggejournalen

Modul 12 Den praktiske 
opgave

Modul 14 
Psykisk arbejdsmiljø

Modul 3 Aktører Modul 6 AMO Modul 9 PSS Fremlæggelse af den 
praktiske opgave

Evaluering

Introduktion til den 
praktiske opgave

Modul 10 Opstarts-
/sikkerhedsmøder



Modul 1: Arbejdsmiljølovgivningen generelt og i byggeriet



Kapitel 1 Formål og område

• §1 Formål

• �Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til 
enhver tid er i overensstemmelse med dent tekniske og sociale 
udvikling

• �Grundlag for at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og 
sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets parter og 
vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet

• �Loven omfatter det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø

• §2 Loven omfatter

• �Arbejde for en arbejdsgiver (med visse undtagelser om 
arbejdsgiverens private husholdning, egentlig militærtjeneste mv.)



Lovens opbygning

Arbejdstilsynets AT-vejledninger

Dansk arbejdsmiljølov

Arbejdets udførsel nr. 
559

Arbejdsstedets 
indretning nr. 96/1516

Tekniske hjælpemidler 
nr. 1109

Stoffer og materialer 
nr. 1793

Hvileperiode og 
fridøgn nr. 324

EU-direktiver



Gruppeopgave
Du skal selv søge information 
på Byggesagsstyring.nu

• Orientere dig i tjeklisterne / skabelonerne

• �BYGHERRE undersøgelser af ulykker og
nærved-ulykker (2.18 )

• �Ydelsesbeskrivelse for koordinator -
koordinators ydelser (2.17)

• �Vejledning og skabelon til udarbejdelse af
Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)(2.25)

• �Vejledning og tjekliste
til koordinator i Projekteringsfasen (1.3)

• �Indholdsfortegnelse med vejledning (2.26 )

• �BYGHERRE arbejdsgivers
risikovurdering (2.20 )

http://byggesagsstyring.nu/
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/2.18-xBilag-18-Bygherres-unders%C3%B8gelse-af-ulykker-og-n%C3%A6r-ved-ulykker.pdf
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/2.17-xBilag-17-Bygherre-koordinators-ydelser.pdf
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/2.25-yBilag-25-Skabelon-for-PSS-1805-2016.pdf
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/1.3-yBilag-A-Tjekliste-Projekteringsfasen.pdf
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/2.26-xIndholdsfortegnelse-med-vejledning-1.pdf
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/2.20-xBilag-20-Bygherrens-arbejdsgivers-risikovurdering.pdf


Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde1)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 med 
senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning 
SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse
• �nr. 1516 af 16. december 2010, der trådte i kraft den 31. december 

2010, og
• �nr. 115 af 5. februar 2013, der trådte i kraft den 15. februar 2013
• �nr. 1805 af 18. december 2015, der trådte i kraft den 1. januar 2016
• https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-

1516-sam/

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134806
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145006
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176577
https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-1516-sam/


Koordinators opgaver og redskaber
Byggepladsens størrelse er afgørende for hvilke kompetencer koordinatoren skal have. AT om koordinatorens opgaver

https://amid.dk/brancher/anlaegsarbejde/bygherrens-ansvar-og-pligter/koordinatorens-opgaver/%E2%80%8B


Bygherrens pligter = 
koordinatorens opgaver

• �Den 1. januar 2009 og igen den 5. februar 2013 blev
arbejdsmiljølovens krav til arbejdsmiljøkoordinatorer på byggepladser
skærpet på væsentlige punkter.

• �Siden 2009 har det bl.a. været et krav til bygherren om, at han
udpeger en arbejdsmiljøkoordinator allerede i projekteringsfasen.

• �Bygherren har ansvaret for, at den udpegede koordinator har 
mulighed for at udfører sit job, og bygherren skal sikre at 
koordinatoren udfører sine opgaver tilfredsstillende.

• �Det er væsentligt, at både bygherre og koordinatorer er up to date 
med de nyeste regler og praksis på området.



Krav til koordinator
Små byggepladser (under 5 ansatte)

�På små byggepladser skal koordinatoren have sagkyndig viden om bygge- og 
anlægsområdet, fx kendskab til byggeriets aktører. Det kan fx være en 
håndværksmester.

Mellemstore byggepladser (5- 10 ansatte)

På mellemstore byggepladser skal koordinatoren yderligere have fornøden 
viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål indenfor bygge- og 
anlægsområdet. Det kan fx være en arbejdsleder fra en virksomhed med 
arbejdsmiljøorganisation.

Store byggepladser (mere end 10 ansatte)

�På store byggepladser skal koordinatoren yderligere have praktisk erfaring i 
ledelse af bygge- og anlægsarbejde og have gennemført 
arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer.

Der gælder de samme krav til koordinatoren, når udenlandske virksomheder
og udenlandske ansatte arbejder på byggepladsen.

https://amid.dk/brancher/anlaegsarbejde/bygherrens-ansvar-og-pligter/koordinatorens-opgaver/koordinatorens-opgaver-udfoerelsesfasen-store-byggepladser/


Koordinators opgaver
(Uanset byggepladsens størrelse)

• �At planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som man skal udføre 
samtidig eller efter hinanden.

• �At arbejdsgiverne bruger forebyggelsesprincipperne på en sammenhængende 
måde, bl.a. i forbindelse med planlægningen af de forskellige arbejdsprocesser.

• �At arbejdsgiverne bruger plan for sikkerhed og sundhed, PSS, når de skal gøre det.

• �Arbejdsgivernes kontrol med, at arbejdsprocesserne bliver gennemført efter 
forskrifterne.

• �Samt opdatere Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt journal.

https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/bygherrens-pligter-117/bilag-2/
https://amid.dk/brancher/anlaegsarbejde/bygherrens-ansvar-og-pligter/plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss/


Redskaber

• Bygherres pligter, bekendtgørelse nr. 117

• Bygherrens ansvar ved store byggepladser At-vejledning 25.3

• PSS, hvornår?

• Udarbejdelse af PSS

• Indholdet I PSS

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygherrens-pligter
https://at.dk/regler/at-vejledninger/bygherrens-ansvar-store-byggeprojekter-25-3/
https://www.bfa-ba.dk/planlaegning/plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss%E2%80%8B
https://amid.dk/brancher/anlaegsarbejde/bygherrens-ansvar-og-pligter/plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss/saadan-udarbejder-koordinatoren-pss/%E2%80%8B
https://amid.dk/brancher/anlaegsarbejde/bygherrens-ansvar-og-pligter/plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss/indholdet-i-plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss/


Gruppeopgave
Hvordan er opgave og rollefordelingen mellem aktørerne i
projekteringsfasen (store byggepladser)?

• �Bygherre

• �Bygherres koordinator

• �Bygherrerådgiver

• �Projekterende

• �Hvad er de enkelte aktørers hovedopgaver?

• �Hvordan vil du som koordinator samarbejde med 
bygherren?

• �Hvordan vil du påvirke holdningerne til arbejdsmiljø
allerede i projekteringsfasen?

• Tag udgangspunkt i Bekendtgørelse om bygherrens pligter, 
117 - 5. feb. 2013, 
, Byggeproces.dk samt Byggesagsstyring.nu og
evt. Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter 
nr. 110 af 5. februar 2013

https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/bygherrens-pligter-117/
http://www.byggeproces.dk/
http://byggesagsstyring.nu/
https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/projekterendes-raadgiveres-pligter-110/


Aktører

• Branchefællesskab

• Det Nationale
Forskningscenter
for Arbejdsmiljø (NFA)

• Arbejdsmedicinske klinikker

• Beskæftigelsesministeren

• Autoriserede arbejdsmiljørådgivere

• Arbejdstilsynet (AT)

• Arbejdsmiljørådet (Rådet)

• Arbejdsmiljøklagenævnet

• Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

https://www.bfa-web.dk
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133159
https://amid.dk/om-os/om-aktoererne-paa-arbejdsmiljoeomraadet/arbejdsmedicinske-klinikker/
http://www.bm.dk/
http://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn/find-din-arbejdsmiljoradgiver.aspx
http://www.at.dk/
https://www.amr.dk/
http://www.amr.dk/
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133159
https://ast.dk/naevn/arbejdsmiljoklagenaevnet/arbejdsmiljoklagenaevnet
http://www.aes.dk/


Modul 2 Byggefaser



Byggefaser

Initiativfasen: analyse 
og beslutning

Programfasen: 
Beskrivelse og 

funktion

Opstartsfasen: Det 
konkrete byggeri

Udførelsesfasen: 
Håndværkerne går i 

gang.
Afleveringsfasen Ibrugtagning



Projektering

• Hovedprojektet danner grundlag for at indhente tilbud og indgå 
entrepriseaftaler. Der udarbejdes byggesagsbeskrivelse og 
arbejdsbeskrivelser.
• Bygherren skal udpege arbejdsmiljøkoordinator (P), senest når 

projekteringen igangsættes.
• Arbejdsmiljøkoordinatoren skal på vegne af bygherren koordinere i 

forbindelse med projekteringen, undersøgelse og udarbejdelse af 
byggeprojektet.
• Planlægning af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, og vurdere den 

periode der skal afsættes til udførelse af dem.
• Derudover udarbejde PSS og journal.



Opgaverne, koordinator P

• Have en koordinerende rolle i projektorganisationen og understøtte, at arbejdsmiljøaktiviteter 
planlægges, gennemføres og følges op. 

• Understøtte, at de projekterende vælger de mindst belastende løsninger for arbejdsmiljøet og 
beskriver de risici, der er tilbage.

• Spørge ind til, om projekteringsorganisationen får kendskab til nye erfaringer og ny viden om 
risikoforhold vedrørende projektet.

• Udarbejde grundlaget for en plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

• Udarbejde en journal for de vedligeholdelsesopgaver i det færdige byggeri, hvor sikkerhed og 
sundhed har en særlig betydning.



Overlevering fra P til B

• Det er i denne fase, sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver 
planlagt. Bygherre skal nu udpege en koordinator for 
sikkerhedsarbejdet under udførelsen, og det er vigtigt der skabes en 
god sikkerhedskultur i hele byggeorganisationen.
• Bygherren skal sikre en fyldestgørende overdragelse af opgaverne 

mellem koordinator (P) og koordinator (B).
• OBS. Se forrige slide med koordinator P´s opgaver, koordinator B 

sikrer sig at disse er udført.



Koordinering i opstartsfase

• Bygherren skal – inden projekteringen af et bygge- eller anlægsprojekt sættes i gang –
vurdere, om projektet er omfattet af reglerne om store byggeprojekter.

https://amid.dk/regler/at-vejledninger/bygherrens-ansvar-store-byggeprojekter-25-3/
• Planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt 

eller efter hinanden.
• Tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem arbejdsgiverne, herunder arbejdsgivere der 

efterfølger hinanden på pladsen.
• De konkrete aktiviteter, der har til formål at beskytte de ansatte imod sundhedsrisici og 

forebygge ulykker.
• At arbejdsgiverne på pladsen anvender de generelle forebyggelsesprincipper på en 

sammenhængende måde.
• At arbejdsgiverne anvender plan for sikkerhed og sundhed, når det er påkrævet.
• Arbejdsgivernes kontrol med, at arbejdsprocesserne udføres efter forskrifterne

https://amid.dk/regler/at-vejledninger/bygherrens-ansvar-store-byggeprojekter-25-3/


Koordinering i udførelsesfasen

På pladser med mere end 10 beskæftigede skal koordinatoren (B) kontrollerer følgende:

• At aftaler vedrørende fællesområder bliver overholdt.

• At beslutninger på sikkerhedsmøderne bliver ført ud i livet som aftalt og overholdt.

• Samarbejde om sikkerhed mellem arbejdsgivere i fællesområder.

• At kun beføjede personer får adgang til byggepladsen

• Koordinatoren skal bl.a. personligt komme på pladsen.

Til det kan koordinatoren fx anvende Mønsterarbejdspladsen eller Byggeriets 
Sikkerhedsmålinger.



Gruppeopgave

Spørgsmål

• Hvad skal koordinator i byggefasen være opmærksom på 
når han overtager opgaven fra koordinator i 
projekteringsfasen?

• hvordan kan koordinator i byggefasen samarbejde med og 
påvirke holdningerne hos arbejdsmiljøaktørerne –
herunder entreprenørerne?

• Tag udgangspunkt i:

• Bekendtgørelse om bygherrens pligter, 117 - 5. feb. 
2013, Byggeproces.dk

• samt Byggesagsstyring.nu

• og evt. Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres 
pligter nr. 110 af 5. februar 2013

https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/bygherrens-pligter-117/
http://www.byggeproces.dk/
http://byggesagsstyring.nu/
https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/projekterendes-raadgiveres-pligter-110/


Arbejdsstedets indretning i den 
færdige bygning, afgrænsning 
af koordinators opgaver

• Det skal ved projekteringen så nøje 
som muligt klarlægges, hvilke 
aktiviteter der skal foregå på 
arbejdsstedet, herunder hvilket 
produktionsudstyr og hvilke 
arbejdsprocesser og 
arbejdsmetoder der vil blive 
anvendt.

• https://amid.dk/regler/at-
vejledninger/planlaegning-faste-
arbejdssteders-indretning-a-1-14/

https://amid.dk/regler/at-vejledninger/planlaegning-faste-arbejdssteders-indretning-a-1-14/


De almindelige arbejdsfunktioner bygningen

• Indretning af arbejdssteder i f. til organiseringen af arbejdet (faste, skiftende 
arbejdssteder mv.)

• Faste arbejdssteders indretning – hele bedriftsområdet A.0.2
• Arbejdsrum på faste arbejdssteder A.1.11
• Flugtveje og sikkerhedsbelysning(nødbelysning) på faste arbejdssteder A.1.10
• Arbejdspladsens indretning og inventar A.1.15
• Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder A.1.13
• Ventilation på faste arbejdssteder A.1.1
• Indeklima A.1.2
• Kunstig belysning A.1.5-1
• Faldrisiko på gulv A.1.6
• Rengøring og vedligeholdelse A.1.4

http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/4.2-xTjekliste-om-faste-arbejdsstedets-indretning-hele-bedriftsomr%C3%A5det.pdf
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/i/a-0-2-indretning-af-arbejdssteder
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/i/a-0-2-indretning-af-arbejdssteder
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/a-1-10-flugtveje-og-nodbelysning
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/a-1-15-arbejdspladsen-indretn-og-inventar
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/a-1-13-velfaerdsforanstaltninger-faste-arbsteder
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/a-1-1-ventilation-paa-faste-arbejdssteder
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/i/a-1-2-indeklima
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/k/a-1-5-kunstig-belysning
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/a-1-6-faldrisiko-paa-gulv
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/r/a-1-4-rengoring-og-vedligeholdelse


Ved særlige arbejdsfunktioner i bygningen

Når der indgår særlige arbejdsfunktioner, som medfører yderligere krav til indretning og anvendelse 
kan der suppleres med:

• Tjeklister eller andet brancherette vejledningsmateriale.
• Inddragelse af brugerne af den færdige bygning

Der tages udgangspunkt i de særlige aktiviteter, der skal foregå i det det færdige byggeri, fx:

• Arbejde i kantine,
• Laboratoriearbejde,
• Hospitalsarbejde, plejehjem,
• Forskellige produktions brancher som trykkeri-, slagteri-, fødevare-, plastvareproduktion osv.,

BFA

http://www.bfa-web.dk/


Gruppeopgave
• Afgrænsning af fællesområder – hvordan gør jeg? Hvad gør 

du hvis der er fællesområder for hvilke der mangler 
afgrænsning?

• Hvad skal koordinator være opmærksom på ved 
afgrænsning af fællesområder og aftaler herom?

Du har et renoveringsprojekt i en bygning med en 
hovedentreprenør. Dette projekt har en koordinator. Det viser 
sig at bygherre samtidig har igangsat et mindre projekt der 
alene går ud på at renovere varmesystemet i bygningen. Dette 
projekt har en anden koordinator. En del af områderne i 
bygningerne er fællesområder for begge projekter.

• Hvordan kan man løse dette problem?

• Tag udgangspunkt i Byggesagsstyring.nu og 
evt. Byggeproces.dk

http://byggesagsstyring.nu/
http://www.byggeproces.dk/


Modul 3: Aktører
Koordinatorer, rådgivere, projekterende, rådgivere og AMO



Introduktion til
de forskellige
roller 
i forbindelse
med byggeri



Bygherrer, rådgivere, koordinator P 
projekterende, koordinatorer B og 
organisering af sikkerhedsarbejdet

• Bygherren har det koordinerende ansvar, 
når der er flere arbejdsgivere på 
byggepladsen.

• https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser
/bygherrens-pligter-117/

https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/bygherrens-pligter-117/


Bygherre

Initiativ

• Bygherren opstiller sammen med de kommende brugere og eventuelt med hjælp fra en bygherrerådgiver de væsentligste succeskriterier for 
byggeprocessen og det færdige byggeri. http://www.byggeproces.dk/Bygherre/Initiativfasen

Program

• I programfasen fastsætter I byggeriets kvalitet og laver funktionsbeskrivelser på baggrund af en kortlægning af krav og ønsker til værdierne i det 
færdige byggeri. http://www.byggeproces.dk/Bygherre/Programfasen

Projektering

• Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse 
af byggeriet. http://www.byggeproces.dk/Bygherre/Projekteringsfasen

Opstart

• Opstartsfasen begynder, når bygherren har valgt de entreprenører, som skal gennemføre byggeriet, og kontrakterne er underskrevet. Rammerne for 
projektet er altså på plads, og byggeorganisationen er lagt fast. http://www.byggeproces.dk/Bygherre/Opstartsfasen

Udførelse

• I udførelsesfasen eller byggefasen opføres byggeriet som det er beskrevet i projektet 
og entreprisekontrakterne. http://www.byggeproces.dk/Bygherre/Udfoerelsesfasen

Aflevering

• Afleveringsfasen består af en afleveringsforretning samt en 1-års og en 5-års gennemgang. Formålet er, at byggeriet bliver leveret uden fejl og mangler, og 
det er bygherrens ansvar, at aktiviteterne i denne fase bliver gennemført. http://www.byggeproces.dk/Bygherre/Afleveringsfasen

http://www.byggeproces.dk/Bygherre/Initiativfasen
http://www.byggeproces.dk/Bygherre/Programfasen
http://www.byggeproces.dk/Bygherre/Projekteringsfasen
http://www.byggeproces.dk/Bygherre/Opstartsfasen
http://www.byggeproces.dk/Bygherre/Udfoerelsesfasen
http://www.byggeproces.dk/Bygherre/Afleveringsfasen


Rådgivere

Initiativ

•I initiativfasen er det vigtigt, at du som rådgiver udfordrer bygherren på dennes forventninger til arbejdsmiljøstandarden.
•De kommende brugere skal inddrages, og I skal lægge rammen for arbejdsmiljøet i byggefasen – også når det gælder kommunikation 
og samarbejde. http://www.byggeproces.dk/Bygherreraadgiver/Initiativfasen

Program

• I programfasen er det vigtigt at få fastlagt arbejdsmiljøkoordinatorens rolle og skabt grundlag for et godt samarbejde med denne. En projektmanual kan være med til 
at sikre det gode samarbejde. http://www.byggeproces.dk/Bygherreraadgiver/Programfasen

Projektering

• Som bygherrerådgiver er det din pligt at medvirke til den forebyggelse af arbejdsskader og arbejdsulykker, som finder sted under projekteringen. Det kan du fx gøre 
ved at skabe et godt samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren. http://www.byggeproces.dk/Bygherreraadgiver/Projekteringsfasen

Aflevering

• I afleveringsfasen skal du som bygherrerådgiver være med til at sikre, at bygherren modtager en journal over vedligeholdelsesarbejde, og at bygherren får udarbejdet 
en APV for det færdige byggeri. http://www.byggeproces.dk/Bygherreraadgiver/Afleveringsfasen

http://www.byggeproces.dk/Bygherreraadgiver/Initiativfasen
http://www.byggeproces.dk/Bygherreraadgiver/Programfasen
http://www.byggeproces.dk/Bygherreraadgiver/Projekteringsfasen
http://www.byggeproces.dk/Bygherreraadgiver/Afleveringsfasen


Koordinator P

Projekteringsfasen

• Som bygherrens repræsentant skal arbejdsmiljøkoordinatoren sikre, at bygherrens pligter i forholdt til arbejdsmiljøloven 
varetages forsvarligt under projekteringsfasen. http://www.byggeproces.dk/AM-KoordinatorP/Projekteringsfasen

Opstartsfasen

• I opstartsfasen skal arbejdsmiljøkoordinator (P) overdrage opgaven til arbejdsmiljøkoordinator (B), med mindre det er den 
samme person, som koordinerer i begge faser. http://www.byggeproces.dk/AM-KoordinatorP/Opstartsfasen

Udførelsesfasen

• Fx i forbindelse med totalentrepriser er det ikke ualmindeligt, at der projekteres samtidig med, at selve byggeriet er gået i 
gang. Det vil typisk være dele af hovedprojektet ,der ikke er færdigprojekteret, inden byggeriet starter. 
Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal derfor stadig koordinere arbejdsmiljøhensyn i projektet og opsamle input til plan for sikkerhed
og sundhed og journal for drift og vedligehold. http://www.byggeproces.dk/AM-KoordinatorP/Udfoerelsesfasen

http://www.byggeproces.dk/AM-KoordinatorP/Projekteringsfasen
http://www.byggeproces.dk/AM-KoordinatorP/Opstartsfasen
http://www.byggeproces.dk/AM-KoordinatorP/Udfoerelsesfasen


Projekterende

Projekteringsfasen

• Som projekterende skal du fjerne risici, som kan opstå i byggefasen, eller i hvert fald minimere dem. I 
det arbejde er det vigtigt at etablere et godt samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren og i det hele 
taget sørge for god kommunikation i projektorganisationen. https://byggeproces.dk/projekterende/

Opstartsfasen

• Som projekterende skal du gennemgå projektet sammen med de valgte entreprenører.

Udførelsesfasen

• Hvis den projekterende udfører fagtilsyn i byggefasen, er det vigtigt, at tænke arbejdsmiljøet med ind

https://byggeproces.dk/projekterende/


Koordinator B

Opstartsfasen

• Arbejdsmiljøkoordinator (B) overtager opgaverne fra 
arbejdsmiljøkoordinator (P). http://www.byggeproces.dk/AM-
KoordinatorB/Opstartsfasen

Udførelsesfasen

• Arbejdsmiljøkoordinatoren skal i udførelsesfasen have styr på 
ansvarsfordelingen og sin egen målsætning for arbejdet. Kommunikation 
og samarbejde mellem de forskellige aktører er alfa og omega. 
http://www.byggeproces.dk/AM-KoordinatorB/Udfoerelsesfasen

http://www.byggeproces.dk/AM-KoordinatorB/Opstartsfasen
http://www.byggeproces.dk/AM-KoordinatorB/Udfoerelsesfasen


Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen 2020
DAG 2



Program for 5 dagskursus

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

Introduktion Repetition Repetition Repetition Repetition

Modul 1 AM-loven Modul 4 Bygherrer pligter og ansvar Modul 7 Forebyggelsesmetoder Modul 11 
Arbejdsskader

Modul 13 Fysisk 
arbejdsmiljø

Modul 2 Byggeprojektets 
faser

Modul 5
Organisering af arbejdsmiljøopgaver

Modul 8 Byggejournalen Modul 
12 Den praktiske 
opgave

Modul 14 
Psykisk arbejdsmiljø

Modul 3 Aktører Modul 6 AMO Modul 9 PSS Fremlæggelse af den 
praktiske opgave

Evaluering

Introduktion til den 
praktiske opgave

Modul 10 Opstarts-
/sikkerhedsmøder



Modul 4: Bygherrens pligter og ansvar og Arbejdstilsynets bygherretilsyn



Arbejdstilsynet vs Bygherreforhold

• Arbejdstilsynets tilsyn bygherreforhold AT-intern instruks nr. IN-15-1
• ”Dit” tilsyn vedrørende plan for sikkerhed og sundhed (PSS) – store 

byggepladser
• 1.1. Når der ikke er udarbejdet PSS –
• Problemer i fællesområder - > Strakspåbud om PSS og herudover 

rådgivningspåbud
• 1.2. Når der er udarbejdet PSS
• Problemer i fællesområder - > Strakspåbud om PSS og herudover 

rådgivningspåbud hvis problemer på pladsen kan parres med mangler i PSS
• 1.2.a Angivelser i PSS vedrørende organisationsplan
• Problemer i fællesområder - > Strakspåbud om PSS og herudover 

rådgivningspåbud hvis problemer på pladsen kan parres med mangler i PSS

https://amid.dk/da/om-os/om-arbejdstilsynet/at-interne-instrukser-kvalitetsprocedurer-og-brancheundervisningsnotater/at-interne-instrukser/bygherrer-udbydere-mv/


Arbejdstilsynet vs Bygherreforhold

• 1.2.b Angivelse i PSS af fælles færdsels- og arbejdsområder
• 1.2.c Angivelser i PSS om fællesforanstaltningernes omfang, placering 

mv.
• 1.2.d Tidsplan og særligt farligt arbejde
• 1.2.e Angivelse i PSS af arbejdsgivernes ansvar i fællesområder og for 

fællesforanstaltninger
• 1.3 Når PSS er udarbejdet men ikke tilgængelig på byggepladsen
• Strakspåbud uden at det udløser rådgivningspåbud



”Dit” tilsyn vedrørende bygherrens koordinering –
store byggepladser (udløser ikke 
rådgivningspåbud)
• 2.1 Når bygherren ikke har truffet aftale med arbejdsgiverne om ansvaret for fællesområder og 

fællesforanstaltninger
• Problemer i fællesområder - > Strakspåbud om at træffe aftaler
• 2.2 Når der ikke er udpeget en koordinator
• Strakspåbud om udpegning af koordinator
• 2.3 Når der ikke bliver afholdt opstartsmøder eller sikkerhedsmøder
• Problemer i fællesområder - > Strakspåbud om møder
• 2.4 Manglende invitation/deltagelse af enkelte arbejdsgivere på opstartsmøder eller sikkerhedsmøder
• Problemer i fællesområder - > Strakspåbud bygherre indkaldelse (ved udeblivelse overvej påbud til 

entreprenør om samarbejde om sikkerhed og sundhed)
• 2.5 Sikkerhedsrundering og bygherrens kontrolforpligtigelse
• Problemer i fællesområder - > Strakspåbud om rundering eller kontrol i fællesområderne
• https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/bygherrens-ansvar-store-byggeprojekter-25-3/

https://amid.dk/da/regler/at-vejledninger/bygherrens-ansvar-store-byggeprojekter-25-3/


Modul 5 Organisering af arbejdsmiljøopgaverne



Organisering af 
sikkerhedsarbejdet

• Det er vigtigt for din koordinering af 
sikkerhedsarbejdet i byggefasen, at I har 
skrevet ansvarsfordelingen ned, og at du selv 
har en målsætning for dit koordinerende 
arbejde.

Kilde: Byggeproces.dk/udførelse

http://www.byggeproces.dk/am-koordinatorb/udfoerelsesfasen/organisering-af-sikkerhedsarbejdet


Forberedelse og organisering af byggepladsens
arbejdsmiljøarbejde

1 Dokumenter
og samarbejdsaftaler

2 Planlægning af tid
og arbejdsstedet

3 Samarbejde 
og kommunikation

4 Risikovurdering 
og kompetence 

kortlægning



1 Dokumenter og 
samarbejdsaftaler

• Udarbejdelse af byggejournal

• Udarbejdelse af PSS

• Ydelsesbeskrivelse for koordinatorer



2 Planlægning af tid og arbejdsstedet

• Tidsplan

• Afgrænsning af fællesarealer

• Identifikation af (alle) fællesområderne

• Tydelige aftaler om fællesområderne



3 Samarbejde og 
kommunikation

• Aftaler med bygherre om muligheder for 
sanktioner

• Bygherrers ønsker og krav til 
entreprenørerne om deres arbejde med 
sikkerheden

• Forretningsgange – organisering af 
koordinators samarbejde med de øvrige 
aktører - tydelige beslutningsveje

• Tilstrækkelig information, god dialog og 
kommunikation med aktørerne



4 Risikovurdering (APV) og
kompetencekortlægning

• I projekteringsfasen –bygbarhed –
rækkefølge - hvilke risici

• Forundersøgelser – risici – installationer
• Særligt farligt arbejde

• Kompetencer for koordinator og øvrige 
aktører



Planlægning med processen i centrum



Færdsel på byggepladsen Tjekliste for byggepladsveje

https://www.bfa-ba.dk/media/5375027/faerdsel-paa-bygge-og-anlaegspladsen-print.pdf
https://www.bfa-ba.dk/planlaegning/indretning-af-byggepladsen/tjekliste-for-byggepladsveje


Gruppeopgave
1. Du skal selv søge information på 
Arbejdstilsynets og BFA´s hjemmeside på din PC, 
du skal finde og orientere dig i:

• BFA-WEB

• BFA bygge- og anlæg

• Arbejdstilsynet

2. Via BFA bygge- og anlægs hjemmeside skal du 
finde de særlige hjemmesider fra BFA B/A:

• Byggeproces og arbejdsmiljø

• Håndbogen arbejdsmiljø i bygge- og anlæg

• Styr på stofferne

• Bygergo

• Byggesikkerhed

• Film fra bygge- og anlæg på YouTube

http://www.bar-web.dk/
http://www.bar-ba.dk/
http://amid.dk
http://www.byggeproces.dk/
http://www.haandbogen.info/
http://www.styrpaastofferne.dk/
http://www.bygergo.dk/
http://byggesikkerhed.dk/
https://www.youtube.com/user/WebBarba/playlists


6: AMO og samarbejde med koordinator



Arbejdsmiljøorganisation (AMO
) på midlertidige og skiftende 
arbejdssteder

• Der gælder særlige regler for 
virksomheder, der beskæftiger 
ansatte på midlertidige eller 
skiftende arbejdspladser som fx 
byggepladser.

Kilde: https://amid.dk/regler/at-
vejledninger/samarbejde-
midlertidige-skiftende-
arbejdssteder-bygge-anlaeg-f-3-4/

https://amid.dk/regler/at-vejledninger/samarbejde-midlertidige-skiftende-arbejdssteder-bygge-anlaeg-f-3-4/


AMO

Hvis den enkelte arbejdsgiver har mindst fem 
ansatte på byggepladsen, som skal arbejde der 

i mindst 14 dage, skal der oprettes en 
arbejdsmiljøorganisation.

Den enkelte virksomhed skal selv finde frem til, 
hvor mange medlemmer der i alt skal være i 

arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøudvalg skal oprettes på bygge- og 
anlægsarbejde på midlertidige arbejdssteder, 
hvis den enkelte arbejdsgiver har mindst 35 

ansatte beskæftiget i mindst 14 dage.

Bygherren sørger for, der bliver afholdt 
sikkerhedsmøder hvis der er mindst to 

arbejdsgivere der hver beskæftiger flere end ti 
personer samtidig, på det samme arbejdssted.

Den enkelte arbejdsgiver har pligt til at sikre, at 
arbejdsmiljøorganisationen deltager i 

bygherrens sikkerhedsmøder. Er der tale om en 
virksomhed med mindre end fem 

medarbejdere på byggepladsen, skal 
arbejdsgiveren eller dennes repræsentant 

deltage i sikkerhedsmøderne. Er der tale om en 
enkeltmandsvirksomhed skal virksomhedens 

ejer deltage.

Ved bygge- og anlægsarbejde kan der oprettes 
et sikkerhedsråd, hvis der til sammen er 
beskæftiget over 100 medarbejdere i en 

periode på mindst fire uger.



Arbejdsmiljøorganisationen i 1 niveau
Virksomheder med 10-34 ansatte (B&A: fra 5)



Virksomheder med mere end 35 ansatte: 
Arbejdsmiljøorganisationen i 2 niveau
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Program for 5 dagskursus

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

Introduktion Repetition Repetition Repetition Repetition

Modul 1 AM-loven Modul 4 Bygherrer pligter og ansvar Modul 7 Forebyggelsesmetoder Modul 11 
Arbejdsskader

Modul 13 Fysisk 
arbejdsmiljø

Modul 2 Byggeprojektets 
faser

Modul 5
Organisering af arbejdsmiljøopgaver

Modul 8 Byggejournalen Modul 
12 Den praktiske 
opgave

Modul 14 
Psykisk arbejdsmiljø

Modul 3 Aktører Modul 6 AMO Modul 9 PSS Fremlæggelse af den 
praktiske opgave

Evaluering

Introduktion til den 
praktiske opgave

Modul 10 Opstarts-
/sikkerhedsmøder



Modul 7 
Forebyggelsesmetoder



Eksempel på sikkerhedsrundering
Adgangsveje

Fælles sikkerhedsforanstaltninger

Stilladser, afskærmning m.m.

Strømforsyningen herunder om forskrifterne overholdes

Elevatorhejs

Anvendes de nødvendige værnemidler

Er kabler og ledninger ophængt efter forskrifterne

Er der almindelig orden og ryddelighed på pladsen



Gruppeopgave
Du skal selv søge information 
på Byggesagsstyring.nu

• Orientere dig i tjeklisterne / skabelonerne

• BYGHERRE undersøgelser af ulykker og 
nærved-ulykker (2.18 )

• Ydelsesbeskrivelse for koordinator -
koordinators ydelser (2.17)

• Vejledning og skabelon til udarbejdelse af Plan 
for sikkerhed og sundhed (PSS)(2.25)

• Vejledning og tjekliste 
til koordinator i Projekteringsfasen (1.3)

• Indholdsfortegnelse med vejledning (2.26 )

• BYGHERRE arbejdsgivers risikovurdering (2.20 )

http://byggesagsstyring.nu/
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/2.18-xBilag-18-Bygherres-unders%C3%B8gelse-af-ulykker-og-n%C3%A6r-ved-ulykker.pdf
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/2.17-xBilag-17-Bygherre-koordinators-ydelser.pdf
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/2.25-yBilag-25-Skabelon-for-PSS-1805-2016.pdf
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/1.3-yBilag-A-Tjekliste-Projekteringsfasen.pdf
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/2.26-xIndholdsfortegnelse-med-vejledning-1.pdf
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/2.20-xBilag-20-Bygherrens-arbejdsgivers-risikovurdering.pdf


Metoder til forebyggelse afhænger af de risici, 
der er på arbejdspladsen.



Forebyggelsesindsatser rettet mod 
(eksempler):

Digital chikane Vold og trusler på 
arbejdet Handskeallergi Stress

Skader fra kemi 
Neurologisk / hud, 

indre organer
Høreskader Nedstyrtningsfare Varmt arbejde



Forebyggelse i tre forskellige faser

Første led
o at forhindre, at problemerne opstår

Andet led

o at begrænse problemerne hurtigst muligt. Her er der fokus på at forebygge, at de 
medarbejdere, der alligevel får fx muskel- og skeletbesvær, ikke får det værre og eventuelt 
bliver sygemeldt.

Tredje led

o at hindre længere sygemeldinger. Her er der fokus på at forebygge, at de medarbejdere, der 
får smerter, bliver sygemeldte i længere tid med risiko for ikke at komme tilbage på arbejde.



Forebyggelsesmetoder generelt

1. Kortlægning af arbejdets udførelse og arbejdsstedets indretning.
2. Foretag en risikovurdering
3. Fastlæg antal målepunkter ud fra de bedømte risikoniveauer
4. Udarbejd på den baggrund en manual / retningslinjer/ politikker for 

arbejdets udførelse
5. Evaluering og måling – forekommer problemet stadig skal der 

foretages kontrol med området.



Hvordan kan risikoen nedbringes?

• Instruktion af nye medarbejdere i arbejdsmiljøindsatserne.
• Digitale sikkerhedsprocedurer
• Værnemidler og instruktion i brugen af disse
• Konfliktnedtrapning



Arbejdsmiljørundering/ sikkerhedsrundering

Kortlægning af arbejdets udførelse og arbejdsstedets indretning
Sikkerhedsrunderinger er en forebyggende aktivitet, hvor formålet er at 
forebygge ulykker og at skabe fokus på arbejdsmiljøarbejdet.
• Rette på forkerte rutiner og arbejdsstillinger
• Fotografere fejl og mangler (til videre behandling i AMO)
• Fotografere gode ideer og vellykkede løsninger

Kilde: AT-vejledning F.0.5-1

https://at.dk/regler/at-vejledninger/forebyggelse-arbejdsulykker-store-mellemstore-virksomheder-f-0-5/


Metoder

Tjekliste
• Arbejdsmiljøsgruppen - både leder og arbejdsmiljørepræsentant 
• 1-2 medarbejdere, der skiftes fra gang til gang 
Åben tilgang
• Arbejdsgruppen i området 
• Arbejdsmiljøsgruppen - både leder og arbejdsmiljørepræsentant

• Kilde: BFA-I sikkerhedsrundering 

https://www.bfa-i.dk/apv/konkrete-vaerktoejer/sikkerhedsrunderinger


Risikovurdering



Vurdering af 
alvorlighed



Skal der 
handles?



Risikovurdering

Kortlæg fællesaktiviteterne 
på byggepladsen

Risiko acceptabel

Risiko uacceptabel

Risikovurderingen bruges til 
at vurdere, om 
forebyggelsen 

kan nedbringe risikoen til et 
acceptabelt niveau.

En risiko er et produkt af sandsynlighed og konsekvens.

Risikovurdering hvordan

https://www.bfa-ba.dk/soegning?q=risikovurdering


Fastlæg antal målepunkter ud fra de bedømte 
risikoniveauer
• I målstyringsprocessen formulerer virksomheden et sæt af stærke 

visioner, som hvert år konkretiseres til overordnede mål. 
• Gennem en solid arbejdsindsats og respekt for den enkelte 

medarbejder kommunikeres disse visioner og mål ud i hele 
virksomheden gennem en veltilrettelagt proces. 



Tre metoder til forebyggelse

• 1. Mønsterarbejdspladsen
2. Forandringsledelse og orkestrering
• 3. Målstyring og måldialog
• Byggeriets sikkerhedsmåling (BS-måling)

https://at.dk/media/3242/2-4-moensterarbejdspladsen.pdf
chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https:/at.dk/media/3230/1-3-forandringsledelse.pdf
https://at.dk/media/3232/1-4-maalstyring.pdf
http://www.bfa-ba.dk/ulykker/bs-maaling


Byggeriets sikkerhedsmåling (BS-måling)

Pkt. Emne Korrekt Antal Ikke korrekt Antal
Målepunkt
1 Adfærd, værnemidler, ergonomi
2 Adgangs- og transportveje, skiltning
3 Byggepladsindretning, oplagspladser, orden og ryddelighed, rengøring og 

beredskab
4 Stiger, stilladser, lifte og platforme
5 Maskiner, tekniske hjælpemidler og udstyr
6 Afspærring, rækværker, faldsikring og udgravninger
7 El-sikkerhed
8 Belysning
9 Støv, stoffer og materialer
10 Velfærdsforanstaltninger
11 Andet

I alt I alt
BS-indeks: (Korrekte x 100)/(korrekte + ikke korrekte) = = %

http://www.bfa-ba.dk/ulykker/bs-maaling


Gruppeopgave
Baggrund: Du får overdraget en koordinator opgave i udførelsesfasen. 
Der er tale om renovering af et boligbyggeri fra 1948. Der skal laves nye 
større badeværelser, nye køkkener, vægge og de oprindelige gamle
trævinduer skal males og gulvene skal renoveres.

Der er ikke lavet forundersøgelser for om der er bly i bygningen, men du 
ved fra Dansk Asbestforenings Blyvejledning fra 2016 at det vurderes at 
blyhvidt blev tidligere blev brugt i maling til træværk og visse typer af
maling til vægge og lofter. Blyhvidt blev forbudt i malerfaget i 1950, men 
blev anvendt som tilsætning i zinkhvidt frem til omkring 1980. Først i
2001 blev det forbudt. Du har også været inde på BAR B/A hjemmeside 
for at læse om bly i de vejledninger der henvises til her.

Der har ikke været udnævnt en koordinator i projekteringsfasen og du 
finder ud af at bygherre ikke har fået lavet forundersøgelser / screenet
bygningen for bly. Du har spurgt rundt hos byggeriets aktører og ingen
kan oplyse at der tidligere er undersøgt for om der er bly i bygningen.

Spørgsmål: Find på nettet, fx via Dansk Asbestforenings hjemmeside, 
forskellige virksomheder der kan screene og analysere for bly

find på nettet, fx via Dansk Asbestforenings hjemmeside, forskellige
virksomheder som kan foretage blysanering

http://abvac.dk/assets/1/file/manual/bly_vejledning.compressed.pdf
http://www.styrpaastofferne.dk/fortidens_synder/bly
https://www.nedbrydningssektionen.dk/
https://www.nedbrydningssektionen.dk/


Forebyggelse 
ved 

risikovurdering

• Vurdering af særligt farligt 
arbejde.
• Ulykker kan også skyldes særlige 

farlige aktiviteter.
http://www.bfa-
ba.dk/ulykker/risikovurdering

http://www.bfa-ba.dk/ulykker/risikovurdering


Særlig farligt arbejde

• https://amid.dk/da/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-
1516-sam/bilag-1/
• Bilag 1 - Liste over særligt farligt arbejde

https://amid.dk/da/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-1516-sam/bilag-1/


Arbejdsgivers ansvar ved arbejde der er særlig 
farligt
• Bekendtgørelse om Bygge- og anlægsarbejde nr 1516 af 16. 

december 2010
• �Arbejdsgiveren skal hvis arbejdet udgør en særlig fare, jf. 

bekendtgørelsens bilag 1 udarbejde en skriftlig vurdering af 
arbejdets udførelse så det kan udføres sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
• �Arbejdsgiveren skal – hvis arbejdet udføres af flere arbejdsgivere -

sørge for at denne vurdering af sikkerhed og sundhed samordnes 
mellem arbejdsgiverne under hensyn til den planlægning, 
afgrænsning og koordinering der foregår på pladsen

https://amid.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-1516-sam/


Det er en god ide at entreprenøren

• �Aftaler med sine medarbejdere om eget arbejdsmiljøarbejde
• �Arbejdsmiljøpolitik
• �Procedurer for instruktion og tilsyn



APV-proces
Hvert 3. år og ved nye arbejdsmiljøproblemer (nye processer mv.)

Kortlægning

Beskrivelse

Sygefravær

Handleplan

Prioritering

Opfølgning

https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/arbejdspladsvurdering-apv/apv


APV

• APV med fokus på risikovurdering

• http://www.bfa-
ba.dk/sikkerhedsarbejdet/arbejdspladsvurde
ring-apv/apv-overblik

• https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejds
pladsvurdering/

http://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/arbejdspladsvurdering-apv/apv-overblik
https://at.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdspladsvurdering/


APV
på skiftende og midlertidige arbejdssteder

• Det er som regel ikke nødvendigt at gennemføre 
en APV for hvert enkelt skiftende og 
midlertidige arbejdssted.

• APV’en kan tage udgangspunkt i de generelle 
arbejdsfunktioner. Hvis der på et arbejdssted er 
særlige forhold, som har betydning for, hvordan 
arbejdet udføres, skal det fremgå af APV’en.

• første fase i arbejdet med APV’en derfor at finde 
ud af, om der er særlige arbejdsmiljøproblemer 
på det skiftende eller midlertidige arbejdssted, 
som man ikke kender i forvejen.

• Man skal som minimum skal have vurderet:

• Fysiske påvirkninger (fx lys, støj, kulde og 
træk). Kemiske påvirkninger, Biologiske 
påvirkninger (fx risiko for smitte). 
Ergonomiske påvirkninger (fx arbejdsstillinger 
og tunge løft). Psykiske påvirkninger (trivsel 
på arbejdspladsen). Risikoen for ulykker. 
Sygefravær.

• Links: APV, brancherettede

http://www.bar-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/arbejdspladsvurdering-apv/apv


Dokumenter der sikrer sikkerhed og sundhed

APV PSS Byggejournal



Modul 8 Byggejournalen



Byggejournalen
Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal udarbejde en journal for fremtidige arbejder, herunder reparation og 
vedligehold. https://byggeproces.dk/projekterende-input-til-journal/

• Koordinator (P) udarbejder en journal for særlige drifts- og vedligeholdelsesarbejder i det færdige byggeri.
• Den skal indeholde oplysninger om alle de emner, hvor sikkerhed og sundhed har en særlig betydning ved 

driftsopgaver i det færdige byggeri.

Journalen skal indeholde en beskrivelse af følgende:
• Driftsopgaverne.
• Beskrivelse og/eller tegning af, hvor arbejdet skal udføres.
• Mulige risici, og hvordan de skal håndteres.
• Behovet for at bruge tekniske hjælpemidler fx i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver i højder.
• Begrænsninger i brug af tekniske hjælpemidler fx ved belastninger af etagedæk.

https://byggeproces.dk/projekterende-input-til-journal/


Modul 9: PSS



Udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed 
(PSS)

Bygherren skal sørge for, at den eller de udpegede 
koordinatorer laver en Plan for sikkerhed og 
sundhed, PSS, i projekteringsfasen og opdaterer 
den løbende i udførelsesfasen.

Indhold af PSS

BFA Bygge og anlæg PSS

Eksempel på en PSS

Byggeproces

Bygherrens ansvar - PSS

PSS

https://amid.dk/brancher/anlaegsarbejde/bygherrens-ansvar-og-pligter/plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss/indholdet-i-plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss/
https://www.bfa-ba.dk/planlaegning/plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss/pss-undervisning
https://www.google.dk/search?q=eksempel+p%C3%A5+pss&oq=eksempel+p%C3%A5+pss&aqs=chrome..69i57.8414j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://byggeproces.dk/%E2%80%8B
https://amid.dk/brancher/anlaegsarbejde/bygherrens-ansvar-og-pligter/bygherrens-koordinerende-ansvar-og-pligter/bygherrens-pligter-i-byggeperioden/
https://amid.dk/brancher/anlaegsarbejde/bygherrens-ansvar-og-pligter/plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss/


PSS nybyggeri



PSS anlægsarbejde



PSS renovering



Modul 10 Opstarts-/ sikkerhedsmøder



Opstartsmøde og sikkerhedsmøder

Uoverensstemmelser og 
uklarhed i projektet

Beskrivelse af de fysiske 
forhold Særlige kritiske forhold

Udførelsesmetoder og 
brug af tekniske 

hjælpemidler

Behov for 
projektændringer Tidsplanen Nye fællesområder

Ændringer på 
byggeplanen som 

medfører nye 
sikkerheds- og 

sundhedproblemer

https://byggeproces.dk/udfoerelsestidsplaner/


Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen 2020
DAG 4



Program for 5 dagskursus

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

Introduktion Repetition Repetition Repetition Repetition

Modul 1 AM-loven Modul 4 Bygherrer pligter og ansvar Modul 7 Forebyggelsesmetoder Modul 11 
Arbejdsskader

Modul 13 Fysisk 
arbejdsmiljø

Modul 2 Byggeprojektets 
faser

Modul 5
Organisering af arbejdsmiljøopgaver

Modul 8 Byggejournalen Modul 
12 Den praktiske 
opgave

Modul 14 
Psykisk arbejdsmiljø

Modul 3 Aktører Modul 6 AMO Modul 9 PSS Fremlæggelse af den 
praktiske opgave

Evaluering

Introduktion til den 
praktiske opgave

Modul 10 Opstarts-
/sikkerhedsmøder



Modul 11 Arbejdsskader og ulykker



B/A branchernes arbejdsmiljøproblemer

• Arbejdstilsynets anmeldekategorier for ulykker har 
opregnet de vigtigsterisikofaktorer i forskellige niveauer:

• •Underlaget fx arbejde i højden

• •Omgivelserne fx faldende genstande

• •Hvad der arbejdes med fx tekniske hjælpemidler

• •Omgivelser af særlig farlig karakter fx højspænding

• •Nedslidning og helbredsskade fx løft, træk og skub

• •Kemiske og biologiske belastninger fx støv og kemi

• •Andre fysiske belastninger fx ioniserende stråling, varme og kulde

• •Psykiske påvirkninger

• DTU: Oversigt over ulykkesrisici og helbredsskader

https://www.byggeproces.dk/wp-content/uploads/2017/08/Bilagsark-Oversigt-over-risici-okt-2015.pdf


Gruppeopgave
•Med baggrund i orienteringen om 
de statistiske data og
problemstillingerne fra vejviserne er 
der så sygdomme, ulykker ogarbejds
miljøproblemer som I genkender fra
jeres eget arbejde?
•I så fald hvilke og er 
der taget initiativer til at forebygge
dem? Og hvilke initiativer?
•Hvad skal du gøre som koordinator
hvis der sker ulykker eller er sund-
hedsrisici?



Ulykker og erhvervssygdomme

• Ved en arbejdsulykke forstås en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som 
fører til at personen kommer fysisk eller psykisk til skade.

• Læger og tandlæger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en 
person har pådraget sig en erhvervssygdom eller på anden måde har været udsat for 
skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads, skal anmelde det til Arbejdstilsynet og 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

• Der kræves medicinsk dokumentation, for at få en lidelse anerkendt som 
erhvervssygdom.

https://www.aes.dk/

https://www.aes.dk/


Metode til analyse af arbejdsulykker

• Arbejdsmiljøorganisationens operationelle, dvs. daglige opgaver
• § 18.

5. Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader 
samt tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes 
repræsentant.

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/s/samarbejde-om-sikkerhed-og-sundhed-1181


Metode til analyse af arbejdsulykker

• Formålet med metoden er:
• At afdække den kæde af hændelser, der gik forud for ulykken
• At afdække samspillet mellem fysiske og personlige svigt og svigt i 

planlægningen
• At undersøge, om der kan ske tilsvarende ulykker, også andre steder i 

virksomheden
• At identificere, hvor sikkerheden skal forbedres.
• Metode til analyse af arbejdsulykker
• Guide til læring af ulykker (Arbejdstilsynet)
• Dialog værktøj til forebyggelse
• Kilde: Arbejdstilsynet

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/ulykker/forebyg-arbejdsulykker/metode-til-analyse-af-arbejdsulykker/
https://at.dk/media/2910/guide-til-laering-af-ulykker.pdf
https://at.dk/media/2911/dialogvaerktoej-til-laering-af-ulykker.pdf


5 gange ”hvorfor”-metoden (LEAN)

• En medarbejder er blevet klemt mellem en truck og væg.
1. Hvorfor er medarbejderen blevet klemt? Han gik bag trucken.
2. Hvorfor gik han bag trucken? Fordi han skulle forbi.
3. Hvorfor skulle han forbi bagved trucken? Fordi det var den 

hurtigste vej.

4. Hvorfor så truckføreren ham ikke da han bakker? Fordi han gik i 
en blind vinkel direkte bag trucken.

5. Osv.



Anmeldelse af arbejdsulykke

Som arbejdsgiver har I pligt til at anmelde en arbejdsulykke.
• Læger, advokater og fagforeninger m.fl. kan også anmelde en 

arbejdsulykke
• Organisationer kan også anmelde en arbejdsulykke digitalt via EASY.
• Tilskadekomne kan anmelde sin egen arbejdsulykke via EASY på 

borger.dk.

https://arbejdstilsynet.dk/da/selvbetjening/anmeld-arbejdsulykker

https://arbejdstilsynet.dk/da/selvbetjening/anmeld-arbejdsulykker


De 15 mest anmeldte ulykker

Fald og snublen i 
samme niveau Fald til lavere niveau Manuel håndtering af 

ting og sager
Manuel håndtering af 

andre mennesker Intern transport

Trafikulykker Anvendelse af 
håndværktøj

Stationære maskiner og 
tekniske anlæg

Udskridning og nedfald 
af genstande

Brand og 
eksplosionsrisici

Voldsulykker Kontakt med 
elektricitet Mangel på ilt Ekstreme kemiske eller 

biologiske risici
Ekstreme 

temperaturpåvirkninger



Tjekliste til beredskabsplanen

Alarmering

Hvordan alarmeres der? 
Hvordan underrettes de øvrige 

ansatte? 
Er der en intern telefonliste? 

Hvem underretter pårørende? 
Er der en adresseliste over 

pårørende? 
Hvordan orienteres politi og 

presse?

Evakueringsplan

Hvem er på arbejdspladsen lige 
nu? 

Hvor er de placeret? 
Hvor mødes man? 

Hvor og hvordan organiseres 
førstehjælp og krisehjælp?

Undervisning af 
personale

I hvilket omfang skal de ansatte 
have kendskab til 

beredskabsplanen, førstehjælp 
og krisehjælp? 

Hvem står i givet fald for 
undervisningen? 

Er der behov for øvelser?



Gruppeopgave

Modul 13



Første skridt til at ændre handlinger i retning af mere sikker 
adfærd, der kan forebygge ulykker

Årsager til ulykker

Bygherrens 
arbejdsmiljøpolitik

Årsager til nul 
arbejdsulykker



Undersøgelse af ulykker og nærved ulykker

Arbejdsulykke

Koordinator 
indkalder til 

ekstraordinært 
sikkerhedsmøde

Analyse af ulykken 
eller hændelsen

Analysens 
resultater skal 

bruges til 
forebyggelse

BFA ulykkesanalyse og BFA nærved-ulykker

http://www.bfa-ba.dk/ulykker/ulykkesanalyse
https://www.bfa-ba.dk/ulykker/ulykkesanalyse/fakta-om-naer-ved-ulykker


Case til gruppeopgave
Baggrund: En ældre bygning inde i midten af Århus skal renoveres. Der 
støbes nye søjler i kælderplan til at bære et nyt dæk i stueplan. 
Støbningen foregår om natten. Støbefolkene har ikke afskærmet hullet
da de forlod det om natten. De mener ikke at det er deres opgave, at 
afskærme hullerne.

Ulykken: Om morgenen kommer de øvrige håndværkere og skal arbejde
videre i området. Elektriker Kenneth Jensen fra Firmaet Ny Byg, som er 
hyret ind som underentreprenør af det el-firma som har el-entreprisen, 
er en af håndværkerne på morgenholdet. Han går baglæns, mens han
står og taler med en af de andre håndværkere, og han træder ned i det 
u-afskærmede hul. Han brækker benet og slår hovedet mod den ny-
støbte betonsøjle.

Ansvaret for afskærmningen: Entreprenøren, som har 
tømmerentreprisen, har ifølge aftalerne om fællesforanstaltningerne
ansvar for etablering, vedligeholdelse og nedtagning af afskærmning af
huller i dæk, vægge, tag og afskærmning ved tagkant. Imidlertid har 
behovet for afskærmning ved støbearbejdet ikke været drøftet på
sikkerhedsmødet. Betonfolkene har heller ikke haft en dialog med 
koordinator og tømrerne om behovet for afskærmning.



Gruppeopgave

Spørgsmål:

1. Anvend skemaet til undersøgelse af ulykker på
Byggesagsstyring.dk.

2. Kunne ulykken være forhindret?

3. Hvilke forebyggende tiltag vil du foreslå så
gentagelse af ulykken forhindres?

http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/2.18-xBilag-18-Bygherres-unders%C3%B8gelse-af-ulykker-og-n%C3%A6r-ved-ulykker.pdf


Forebyggelse af ulykker/sygefravær - 4 fokus 
punkter

Engagement i fælles
vision

Sikkerhedskommunikatio
n Sikkerhedskultur Læring



Arbejdstilsynets vejledninger 
om forebyggelse af arbejdsulykker

Små virksomheder

At-vejledning om 
forebyggelse af arbejdsulykker i 

små virksomheder

Store virksomheder

At-vejledning om 
forebyggelse af arbejdsulykker i 

store og mellemstore virksomheder

Værktøjer om arbejdsulykker - Her finder du de vigtigste regler om ulykkesrisici.

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-4-forebyggelse-ulykker-sma-virksomheder
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/f-0-5-forebyggelse-ulykker-store-virksomheder
https://amid.dk/viden-og-forebyggelse/arbejdsskader/arbejdsulykker/vaerktoejer-om-arbejdsulykker/?SubjectTags=Arbejdsulykke&


Gruppeopgave
Du skal selv søge information 
på Byggesagsstyring.nu

• Orientere dig i tjeklisterne / skabelonerne

• BYGHERRE undersøgelser af ulykker og 
nærved-ulykker (2.18 )

• Ydelsesbeskrivelse for koordinator -
koordinators ydelser (2.17)

• Vejledning og skabelon til udarbejdelse af Plan 
for sikkerhed og sundhed (PSS)(2.25)

• Vejledning og tjekliste 
til koordinator i Projekteringsfasen (1.3)

• Indholdsfortegnelse med vejledning (2.26 )

• BYGHERRE arbejdsgivers risikovurdering (2.20 )

http://byggesagsstyring.nu/
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/2.18-xBilag-18-Bygherres-unders%C3%B8gelse-af-ulykker-og-n%C3%A6r-ved-ulykker.pdf
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/2.17-xBilag-17-Bygherre-koordinators-ydelser.pdf
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/2.25-yBilag-25-Skabelon-for-PSS-1805-2016.pdf
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/1.3-yBilag-A-Tjekliste-Projekteringsfasen.pdf
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/2.26-xIndholdsfortegnelse-med-vejledning-1.pdf
http://byggesagsstyring.nu/wp-content/uploads/2016/07/2.20-xBilag-20-Bygherrens-arbejdsgivers-risikovurdering.pdf


Modul 12 Den 
praktiske opgave

• Klogebog

• PSS (Hørsholm Have)



Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen 2020
DAG 5



Program for 5 dagskursus

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

Introduktion Repetition Repetition Repetition Repetition

Modul 1 AM-loven Modul 4 Bygherrer pligter og ansvar Modul 7 Forebyggelsesmetoder Modul 11 
Arbejdsskader

Modul 13 Fysisk 
arbejdsmiljø

Modul 2 Byggeprojektets 
faser

Modul 5
Organisering af arbejdsmiljøopgaver

Modul 8 Byggejournalen Modul 
12 Den praktiske 
opgave

Modul 14 
Psykisk arbejdsmiljø

Modul 3 Aktører Modul 6 AMO Modul 9 PSS Fremlæggelse af den 
praktiske opgave

Evaluering

Introduktion til den 
praktiske opgave

Modul 10 Opstarts-
/sikkerhedsmøder



Modul 13: Fysisk arbejdsmiljø



Ergonomi

Løfteapp Kilde: At vejledning D.3.1-1

https://at.dk/loefteapp
https://at.dk/regler/at-vejledninger/loeft-traek-skub-d-3-1/


Støj

Kilde: AT-vejledning D.6.1-5

https://at.dk/regler/at-vejledninger/stoej-d-6-1/


Kemi

Få overblik
Datablade og kemisk APV

Er der noget, som kan erstattes 
med noget mindre farligt?

Har vi noget stående, vi ikke 
bruger længere?

Tag stilling til
Er der nogle produkter vi ikke vil 

anvende f.eks. KRAN?

Kan gravide anvende det?

Hvad gør vi ved uheld, spild og 
affald?

Vælg produkter med:
Lav MAL-kode. (Måleteknisk 
Arbejdshygiejnisk Luftbehov)

Neutral pH-værdi. 

Miljømærkede produkter, hvis det 
er muligt.

Kilde: AT-vejledning C.1.3-5

https://at.dk/regler/at-vejledninger/arbejde-stoffer-materialer-c-1-3/


Faremærkning



Indeklima

Temperatur Luftfugtighed og 
træk

Statisk 
elektricitet

Støv og snavs Lys Mikroorganismer

Kilde: AT-vejledning A.1.2-1

https://at.dk/regler/at-vejledninger/indeklima-a-1-2/


Biologiske agenser

Risikovurdering er baseret på:
1. risiko for infektion og alvorligheden af infektionen
2. mulige allergiske reaktioner
3. toksiske risici



Gruppeopgave

Modul 9



Modul 14: Psykisk arbejdsmiljø



Gruppeopgave



3 typer af
stress

Kortvarig stress
• Kan være hensigtsmæssig – giver energi til at 

håndtere udfordringer.
• Mulighed for restitution

Langvarig stress
• Har alvorlige konsekvenser for den enkeltes helbred, 

livskvalitet og præstationer
• Vil ofte være kostbar for virksomheden og samfundet

PTSD
• Kraftig påvirkning i forbindelse med traumatiske 

oplevelser ved ulykker, vold og trusler.
• Langvarig sygemelding.



Symptomer på stress

Fysisk

AdfærdPsykisk



Nedbrydende arbejde

• For store og modsatrettede krav

• Manglende mening

• Dårlig arbejdsorganisering – mangel på:  information, 
indflydelse på eget arbejde, for lidt tid afsat til opgaven

• Manglende social støtte/hjælp fra ledelse og kolleger

• Mistillid og manglende troværdighed

• Uretfærdighed og manglende respekt

• Store følelsesmæssige krav

• Mobning og chikane



Udviklende arbejde

• Stor indflydelse på eget arbejde

• Bruger sine færdigheder

• Klare mål

• Variation

• Social støtte

• Fysisk sikkerhed



Det gode psykiske arbejdsmiljø skabes ved

RELATIONER FYSISKE FORHOLD ORGANISERING



Mobning

• Arbejdstilsynet definerer mobning som en krænkende handling: 

”Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere 
gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som 
nedværdigende. Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, 
seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet. 
Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle.”

• Kilde: AT-vejledning 4.3-1

https://at.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/


Gruppeopgave Modul 10



Forskellige former for mobning

Konfliktmobning
• Den mest almindelige form for mobning er 

konfliktmobning, som er efterdønninger af en 
gammel konflikt, som ikke er blevet ordentligt løst.

• Med tiden kommer konflikten mere til at handle 
om personer end om sagen. Den ene part får et 
overtag i magtkampen (dvs. vinder) og forfølger og 
prøver på at ”tilintetgøre” den tabende part 
gennem mobning.

• Kilde: BFA Velfærd

rovmobning
• Rovmobning er der tale om, når ofrene ikke har 

gjort noget, som kan forklare mobbernes adfærd. 
De mobbes, fordi

• De er i en særlig udsat position
• Tilhører en minoritetsgruppe, der af nogle er 

uønsket
• En dominerende person vil demonstrere sin magt
• De bliver syndebukke i en proces, hvor en 

arbejdsgruppe får afløb for sin frustration og 
afmagt.

• En leder, der forfølger en underordnet, begår 
rovmobning. Et andet eksempel på rovmobning 
kan,, når dens udøvelse antager karakter af 
forfølgelse og grov bagtalelse.



Eksempler på mobbehandlinger
• Bagtalelse eller bagvaskelse og sladder: Omtaler 

offeret eller hendes familie nedsættende og 
spreder forudfattede meninger. Ofte usandheder 
eller løgne.

• Nedgørelse: Nedgør offeret eller dennes 
arbejdsindsats i grove vendinger, typisk når andre 
er til stede.

• Manglende tillid: Giver udtryk for manglende tillid 
til, at offeret kan gøre noget som helst rigtigt.

• Groft sprogbrug: Er grov i munden både i valg af 
ord og toneleje.

• Fejlagtig information: Tilbageholder vigtig 
information eller giver fejlagtig information i 
spørgsmål, som har betydning for 
offerets arbejdsopgaver.

• Sabotage: Saboterer offerets arbejde eller gør det 
vanskeligt. F.eks. ved at papirer eller andet bliver 
skadet eller forsvinder.

• Tilsidesættelse: Tilsidesætter offeret i forbindelse 
med løntillæg, avancement eller fordeling af 
opgaver.

• Forfølgelse: Truer fysisk eller psykisk. Kommer med 
hadefulde bemærkning eller laver telefon- og 
brevterror.

• Overdreven kontrol: Spionerer mod offeret eller 
udsætter hende for overdreven kontrol.

• Ud på et sidespor: Kører efter hånden offeret ud 
på et arbejdsmæssigt sidespor ved løbende af 
fritage hende for gode og interessante opgaver.

• For svære arbejdsopgaver: Kræver at offeret løser 
for mange eller for svære opgaver, som hun ikke 
har de fornødne forudsætninger for at løse.

• Uforklarlige indgreb: Inddrager fordele uden 
begrundelse eller foretager uforklarlige 
omplaceringer.

• Kilde: BFA Velfærd



Arbejdstilsynet kan reagere på:

Stor 
arbejdsmængde og 

tidspres

Høje 
følelsesmæssige 

krav

Uklare krav og 
rammer

Mobning og 
seksuel chikane

Vold og 
traumatiske 
hændelser

Skifteholdsarbejde 
og arbejde på 
forskudte tider



Anerkendende kommunikation

når vi giver næring til 
de gode historier, vil 
vi automatisk 
stimulere de dele i os 
selv og andre, som 
har lyst til at skabe 
endnu flere gode 
historier og dermed 
bibrage med noget 
positivt til de 
sammenhænge, vi 
indgår i.

Princip 1: Jeg øger 
min på det, der 
fungeropmærksomhe
der

jeg bliver på egen 
banehalvdel, når jeg 
udtrykker mig 
om både det 
gode og det knap så 
gode. På den 
måde tager jeg det 
fulde ansvar for min 
egen andel af 
samspillet, så jeg 
spreder mest muligt 
ro og tryghed 
omkring mig.

Princip 2: Jeg er 
autentisk og tydelig 
om det, der er vigtigt 
for mig

For princip 3 hjælper 
mig med at 
anerkende den anden 
og hendes behov og 
ønsker. Vel at mærke 
ud fra en ikke-
dømmende position 
af ægte interesse.
Gennem empatisk 
lytning bliver jeg 
klogere på, hvordan 
den andens verden 
ser ud.

Princip 3: Jeg er 
nysgerrig og 
interesseret i det, der 
er vigtigt for andre

Kilde: Ianneia Meldgaard ”Anerkendende kommunikation”, 2019



Mundtlig
reflektion

- Hvad tager du med hjem fra kurset?

- Hvad har du fået mest ud af?

- Hvad kunne du tænke dig at skrive 
om i din opgave?

- Evt. 

- Hvad skal I stoppe med?

- Hvad skal i starte med?

- Hvad skal I udvikle?



Tak for i dag


