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Sikkerhed på byggepladsen set med 
bygherrebriller 

Bygherrens primære pligt er: 
 
o at sikre, der er grundlag for at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt og 

sundhedsmæssigt forsvarligt, med et mål om 0 ulykker. 
 

• Herunder en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 
 
• Udpege arbejdsmiljøkoordinatorer for hhv. projekteringsfasen (P) og 

udførelsesfasen (B). 
 
• Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet. 

 
 
 



 
 

 

 
 

Sikkerhed på byggepladsen set med 
bygherrebriller 

 
Nogle af mine er erfaringer til, hvordan man får mest mulig sikkerhed 
på byggepladsen med færrest mulige resurser: 
 
1. Hvornår er det vigtigst at afsætte resurser til sikkerheden? 

 
2. Hvordan findes den mest kompetente koordinator? 

 
3. Hvorfor er det vigtigt også at have fokus på områder, der grænser op til 

byggepladsen? 
 
 

  



1. Hvornår er det vigtigst at afsætte resurser til sikkerheden? 
 
 
Projekteringsfasen er vigtigst, for heri indgår naturligt et samarbejde 
omkring sikkerheden. 
 
o Vi deltager alligevel aktivt som bygherre, for bl.a. at få afstemt forventningerne til 

kvalitet, tid og økonomi, som også er grundlaget for hele sikkerhedsarbejdet. 
 

• Tidsplan – sikkerheden indbygges 
 

• Økonomi – sikkerheden fremgår i beskrivelsen og på entreprise 
tilbudslisterne 
 

• Når der tages højde for både økonomi og tid,  
er der god basis for at opnå en god kvalitet. 

 
 

  



• Hvem er koordinator under projekteringen? (arbejdsmiljøkoordinator (P)) 
Hos os er det oftest den projekterende rådgiver, fordi han/hun:  

• kender opgaven 
• har direkte input 
• kan sikre grundlaget i beskrivelsen 

 
 
• Hvem er koordinator under udførelsen? (arbejdsmiljøkoordinator (B)).  
VIGTIGT - DET ER HER, VI SKAL UNDGÅR ULYKKERNE! 
 
God erfaring med udpegning af koordinatoren blandt entreprenørerne, ud 
fra: 

• største sikkerhedsrisiko  
• tid på pladsen 
• risici udbedres hurtigt 
 

”Stafetten” kan videregives ud fra risici/tid vurdering 
 det giver ofte mere medansvar for sikkerheden blandt flere faggrupper på 
pladsen. 

2. Hvordan findes den mest kompetente koordinator? 



Afhængig af typen af byggeri 
• Lille, stort, fagudbud, anlægsarbejde, nybyggeri, renovering med/uden beboere 

 
• Fokusområder 

Altid  - selve byggepladsen / fællesområder (”almindelig rådgiver viden”) 
• herunder forundersøgelser - asbest, PCB, bly m.v. -, gelænder, afdækning 

af huller, godkendelser af stilladser, løftegrej, skurbyer, belysning m.v. 
 
Offentlige områder 
• tilkørselsvej, p-parkeringsområder, fortove, stilladser på fortove, stier m.v. 
 
Beboer områder  
• Boligforeningens kendskab til beboernes færden og brug af områder og 

bygninger skal bruges - det er IKKE normalt vanetænkning for rådgivere.  
• Hvordan sikrer vi beboeren mest muligt? - omdirigering fra deres normale 

brug af veje, stier, indgange, flytte cykelparkeringer, afskærme mv. og 
informere, informere og informere 
 

3 . Hvorfor er det vigtigt også at have fokus på områder, der 
grænser op til byggepladsen? 
 



Juulsbjergparken – totalentreprise – færdig 2013 – 88 familieboliger 



HavneBO –totalentreprise – færdig 2014 – 119 boliger 



Østbyparken – renovering af tage i fagentreprise – igangværende projekt 



Østbyparken – igangværende byggepladsplan til renovering af tage  
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