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Byggeriets Arbejdsmiljøbus har også i 2010 
hjulpet virksomheder, arbejdsmiljørepræsen-
tanter og ansatte med at skabe sikre og sunde 
forhold på arbejdspladserne i byggeriet. I løbet 
af året har vores otte arbejdsmiljøkonsulenter 
besøgt 1.750 virksomheder og byggepladser, 
og gennem rådgivning har de bevist slagkraf-
ten og værdien af en mobil konsulenttjeneste.

I denne pjece sætter vi fokus på nogle af 
de resultater, som vi har opnået gennem en 
målrettet indsats for arbejdsmiljøet. Samtidig 
viser vi med fire forskellige cases, hvor stor 
en forskel det gør for arbejdsmiljøet, sikker-
heden, effektiviteten og arbejdets organise-
ring, når vi hjælper med den rigtige viden eller 
det rigtige værktøj.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, der er etableret af en række af bygge-
branchens organisationer i fællesskab. Tjenesten er skruet sammen omkring otte konsulenter med 
mange års erfaring og stort kendskab til arbejdsmiljøet. Konsulenterne arbejder i alle landsdele, og de 
er udstyret med letgenkendelige arbejdsmiljøbusser.
Foruden konsulenterne er tjenesten bemandet med en projektleder. Der ydes administrativ 
sekretærbistand til projektet fra Byggeriets Uddannelser, og i 2010 er der desuden ansat en projekt-
konsulent som del af arbejdsfællesskabet med Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg.
Organisationerne bag Byggeriets Arbejdsmiljøbus er: Dansk Byggeri, Fagligt Fælles Forbund (3F), 
Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, Dansk El-Forbund og BJMF i København.
Desuden er Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening (DIB) tilsluttet samarbejdet i 2009 og Dansk 
Håndværk (tidligere DST) og Kooperationen i 2010.
Alle informationer om Byggeriets Arbejdsmiljøbus findes på www.bam-bus.dk

Rådgivningsarbejdet i konsulenttjenesten drejer sig i 
høj grad om at komme i dialog om de ting, som giver 
umiddelbar mening på byggepladserne. Kontakten 
med vores konsulenter skal altså opleves som både 
relevant og løsningsorienteret. Gerne med det formål, 

at alle aktører når frem til bedre arbejdsrutiner og 
planlægning. Den tilgang betyder også, at Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus stort set altid bliver positivt modtaget
på arbejdspladserne.

INDSATSEN I 2010
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I løbet af året har Byggeriets Arbejdsmiljøbus også sat 
fokus på en række områder, hvor vi mente, at der var 
behov for en særlig indsats.

•	 Støjindsatsen på byggepladserne fik særlig 
 opmærksomhed først på året, hvor der blev rådgivet
 om arbejdspladsens indretning og tekniske hjælpe- 
 midler. I løbet af året er samtlige konsulenter også  
 blevet udstyret med støjmålere

•	 Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter fik tilbud om 
 rådgivning i forhold til deres rolle og deres funktion i  
 virksomheden. Dette med henblik på at styrke dem i 
 forhold til det arbejdsmiljøfaglige beredskab i virk- 
 somheden 

•	 Vinterforanstaltninger fik fuld opmærksomhed i uge 
 41, og adskillige hundrede henvendelser til byggeriets  
 parter resulterede i mere end 100 besøg på bygge- 
 pladser og i virksomheder – og i 22 konkrete aftaler  
 om vintermøder, hvor konsulenterne har bidraget med
 viden om vinterklargøring

•	 Bygherrer, projekterende og rådgivere har i  
 forbindelse med en workshop afholdt af Byggeriets  
 Arbejdsmiljøbus bidraget med vigtige informationer  
 om, hvordan arbejdsmiljøhensyn kan komme til at
 spille en større rolle i udbud, projektering og bygge- 
 pladsplanlægning. Den viden vil danne baggrund for  
 den fortsatte ind sats overfor bygherrer, projekterende  
 og rådgivere

www.bam-bus.dk
….er vores resource-portal med mere end 2.000 besøgende om måneden. Her kan du finde alt det, 
som du har behov for at vide om Byggeriets Arbejdsmiljøbus: Kontaktinformation til sekretariatet og 
vore konsulenter, alle opdaterede materialer og presseklip.
Vores nyhedsbrev – som er udkommet fem gange i løbet af 2010 – finder du også som en fast og 
integreret del af hjemmesiden. I løbet af året har hjemmesiden udviklet sig yderligere som en fast 
platform, som vi kan bruge til at formidle viden og inspirerende historier fra. Nyhedsbrevet udsendes 
også via en mail-liste, der nu har næsten 750 abonnenter – heriblandt også alle relevante medier, der 
ad den kanal løbende orienteres om vores aktiviteter og initiativer.

•	 Støj	forårsaget	af	andres	arbejde	fx	uhensigts-	
 mæssig brug af vinkelsliber
•	 Stilladser	til	vinduesudskiftning
•	 Tekniske	hjælpemidler	til	vinduesmontage
•	 Stilladser	til	murerarbejde
•	 Montering	af	gipsplader	med	tekniske	hjælpemidler
•	 PCB	og	asbest	typisk	i	forbindelse	med	renovering

•	 Forebyggelse	af	gennemstyrtningsfare	ved	
 tagarbejde
•	 Støv	som	følge	af	manglende	rengøring	og	oprydning
•	 Adgangs-	og	færdselsveje	samt	belysning	og	
 byggestrøm
•	 Samarbejde	på	pladsen	og	Plan	for	Sikkerhed	og		
 Sundhed (PSS)

I 2010 HAR EN STOR DEL AF RÅDGIVNINGEN PÅ BYGGEPLADSERNE 
DREJET SIG OM:

SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER



I forbindelse med anlægsarbejdet på motortrafikvejen 
mellem Bredsten og Vandel følte entreprenøren Diwydag, 
at der var behov for en gennemgang af de interne sikker-
hedsprocedurer. 
Sammen med to konsulenter fra Byggeriets Arbejdsmiljø-
bus blev der lavet en aftale om en tur rundt på bygge-
pladsen, og at der skulle udarbejdes en kortfattet rapport 
med konsulenternes anbefalinger.
Det endte med, at konsulenternes praktiske input fik 
ændret Diwydags fokus fuldstændigt, og dermed også 
overbevist entreprenøren om, at der skulle stilles langt 
større og mere konkrete krav til bygherrens koordine-
rende rolle i sikkerhedsarbejdet. Også fordi rollen var 
ganske klart beskrevet i udbudsmaterialet.
”Det var virkelig en interessant oplevelse. Vi troede jo, at 
vi selv havde forskellige problemer med styringen af den 
interne sikkerhed. Det viste sig faktisk, at problemerne 

opstod, fordi bygherrens koordinerende rolle var alt for 
diffus. På den måde var det meget værdifuldt at få set på 
tingene med andre og mere professionelle øjne,” siger 
Per Pedersen fra Diwydag.
Både den kortfattede rapport med konsulenternes kon-
klusioner og de gode råd, som kom på banen i forbindelse 
med besøget, blev også brugt til at kvalificere dialogen 
med bygherren.
”Det betød jo, at vi med langt større selvsikkerhed kunne 
stille de helt nødvendige krav til bygherren. Det bekræf-
tede mig også i, at der mangler meget viden om sikker-
hedsarbejdet ude på byggepladserne - og der mangler 
uddannelse,” siger Per Pedersen. 
”Det er helt sikkert, at jeg til enhver tid vil ringe til Morten og 
Peter (konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus) igen, 
hvis der er brug for rådgivning om sikkerhed og arbejds-
miljø. De kom ud på byggepladsen og var helt objektive.”

CASE 1



CASE 2
De mange gode råd fra konsulenten i Byggeriets Arbejds-
miljøbus gav rigtig god mening for Tømrermester Anders 
Madsen fra Præstø, da han to dage efter konsulent-
besøget også fik besøg af Arbejdstilsynet.
”Vi havde brug for noget konkret rådgivning om PCB 
og asbest. Og det ledte helt naturligt samtalen over på 
vores udsugning, som vi havde en masse problemer 
med. Derfor var det smadderheldigt, at vi kunne pege 
på papirerne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus, som lå på 
bordet, da Arbejdtilsynet dukkede op. Det gav en helt 
anden dialog, at de kunne se, at vi var gået i gang med 
at løse problemerne. Jeg kunne også mærke, at der var 
en helt igennem positiv reaktion på, at vi havde snakket 
med konsulenten fra arbejdsmiljøbussen,” fortæller 
Anders Madsen.
Sammen med medarbejderne er Anders Madsen også 
begyndt at bruge en ny ordreseddel, som Byggeriets 

Arbejdsmiljøbus har udviklet sammen med en række 
virksomheder. Ordresedlen kan bruges i forbindelse 
med arbejdsopgaver i private hjem – det såkaldte spjæld-
arbejde – og den indeholder en arbejdsmiljødel, der kan 
bruges som huskeliste i forbindelse med kundekontak-
ten – samt til instruktion af medarbejderne, inden de 
drager ud på opgaven.
”Det, jeg rigtigt godt kan lide ved konsulenterne fra Byg-
geriets Arbejdsmiljøbus, er jo, at de er håndværkere. De 
kender branchen, og ved, hvad der giver mening. Det 
giver også langt større respekt blandt medarbejderne, 
der jo sagtens kan se meningen med at have fokus på 
arbejdsmiljøet. Samtidig er det også vigtigt, at vi kan få 
gratis rådgivning, når vi nu alligevel betaler over Dansk 
Byggeri. Hvis vi fik en faktura hver gang, vi skulle bruge 
rådgivning om arbejdsmiljøet, så ville tingene nok se 
noget anderledes ud,” siger Anders Madsen.



CASE 3
Selvom byggeriet af den nye akutafdeling på Nykøbing 
Falster Sygehus hele vinteren har været skærmet med 
overdækning, så er der alligevel blevet taget rigtig godt 
imod de råd og den vejledning, som konsulent Lars 
Olsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus har bidraget med 
omkring vinterklargøring.
”Lars har jo en enorm erfaring, og et skarpt øje for de 
ting, som har betydning for vinterindsatsen på bygge-
pladsen, og derfor synes vi virkelig, at vi har haft et 
positivt møde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus,” for-
tæller sikkerhedskoordinator på byggeriet, Anders Riget 
Jørgensen fra Brunsgaard-Laursen Arkitektfirma A/S. 
Lars Olsen deltog i et sikkerhedsmøde, og fortalte 
parterne om de forskellige vinterforanstaltninger - samt 
snerydning og grusning på pladsen.
”Jeg synes faktisk, at de havde rimeligt styr på tingene, 
og at der var en god debat på mødet. Men jeg kunne 

også konstatere, at de tog flere ting til sig. Blandt andet 
at de skulle have vinterforanstaltninger fast på dags-
ordenen på sikkerhedsmøderne, og at de med fordel 
kunne styrke kommunikationen mellem virksomhederne 
i forbindelse med sikkerhedsarbejdet,” siger Lars Olsen.
I starten af det nye år tog Lars Olsen en snak med 
tømrerne og murerne på pladsen, og her kunne han 
konstatere, at overdækningen af byggepladsen og de 
forskellige foranstaltninger, som han havde bidraget 
med, også havde haft den tilsigtede effekt: Det kolde 
vejr og den megen sne havde ikke påvirket byggeriet.
”Vi har også fået god vejledning fra Byggeriets Arbejds-
miljøbus i forbindelse med udarbejdelsen af vores Plan 
for Sikkerhed og Sundhed (PSS), så jeg kan kun sige, at 
vores møde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus har været 
positivt,” fortæller sikkerhedskoordinator Anders Riget 
Jørgensen.



Der er flere grunde til at sikkerhedschef Anne Grethe 
Callesen fra murer- og entreprenørvirksomheden KG 
Hansen er rigtig glad for samarbejdet med Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus. Men én ting fremhæver hun dog som 
det mest betydningsfulde:
”Jeg har brugt konsulenterne mange gange, og det som 
er allervigtigst, det er, at de altid er til at få fat på og har 
tid til rådgivning - og at de konsekvent har nogle gode 
forslag til løsninger,” siger Anne Grethe Callesen.
Virksomheden består hovedsageligt af en række små 
afdelinger, der ofte arbejder med at renovere og om-
bygge private hjem. Det betyder også, at medarbejder-
ne arbejder i områder, hvor det er svært at komme til 
fordi der er trange pladsforhold. I den forbindelse har 
konsulenterne fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus adskillige 
gange hjulpet afdelingerne med konkrete forslag til 
tekniske hjælpemidler.

”De har jo et enormt kendskab og en værdifuld viden 
om, hvad der findes på markedet. Det kom også til 
udtryk under det fællesarrangement, som konsulenterne 
og Dansk Byggeri fik stablet på benene sidste år. Vi lagde 
plads og hus til arrangementet, hvor en masse forskellige 
producenter kom og demonstrerede de forskellige nye 
tekniske hjælpemidler,” fortæller Anne Grethe Callesen.
Der er også et andet vigtigt felt, hvor Anne Grethe 
Callesen er glade for konsulenternes rådgivning, og 
det er i forhold til udredning af ansvarsfordeling mellem 
entreprenør og bygherre:
”Vi	havde	fx	en	sag	på	en	plads,	hvor	der	var	meget	
stor loftshøjde og besværlige arbejdsforhold. De 
projekterende blev ved med at sige, at det var hoved-
entreprenøren, der havde det endelige ansvar for sikker-
heden. Med konsulenternes bistand og opbakning fik 
vi overbevist bygherren om, at det faktisk var ham, der 
havde ansvaret for sikkerheden.”

CASE 4
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•	 At	det	er	gratis	at	få	besøg	af	en	konsulent	fra	

 Byggeriets Arbejdsmiljøbus, hvis man er omfattet  

 af en overenskomst mellem de tilknyttede organi- 

 sationer

•	 At	arbejdsmiljøbusserne	har	besøgt	mere	end	3.700		

 byggepladser og byggevirksomheder

•	 At	Arbejdstilsynet	kan	konstatere,	at	arbejdsmiljøet		

 er forbedret på de byggepladser, som har fået  

 besøg af Byggeriets Arbejdsmiljøbus

•	 At	vi	i	2010	fik	tildelt	en	arbejdsmiljøpris	af	Arbejds-	

 skadeforeningen i Viborg

•	 At	planlægning	af	arbejdet,	samarbejdet	på	plad-	

 sen og arbejdsstillinger er de områder, som vi  

 beskæftigede os mest med i forbindelse med 

 konsulenternes besøg på byggepladserne

•	 At	vi	i	2010	har	besøgt	en	række	messer	-	blandt		

 andet i Stockholm, Fredericia, München og  

 Jönköping - for at få information om de allernyeste  

 arbejdsmiljøforanstaltninger

•	 At	vi	har	et	tæt	samarbejde	med	Branchearbejds-	

 miljørådet for Bygge & Anlæg   

•	 At	vi	bidrager	til	udviklingen	af	nye	tekniske	hjælpe-	

 midler gennem sparring med designerne

•	 At	vi	også	gerne	hjælper	bygherren	og	hans	pro-	

 jekterende og rådgivere, når de skal planlægge og  

 koordinere arbejdsmiljøet

•	 At	vi	hjælper	med	at	udvikle	fx	arbejdsmiljøpolitikker	

 og færdselssikkerhedspolitikker i virksomhederne

•	 At	vi	bliver	evalueret	af	et	eksternt	og	uvildigt	

 evalueringsinstitut

•	 At	vi	styres	af	en	styregruppe	med	tre	repræsen	

 tanter for Dansk byggeri, to fra 3F og en fra BAT- 

 kartellet

•	 At	vi	gerne	hjælper	virksomhederne	med	at	finde		

 relevante arbejdsmiljøuddannelser til medarbejderne

•	 At	vi	også	gerne	hjælper	med	at	finde	autoriserede	

 arbejdsmiljørådgivere til at løse rådgivnings- 

 opgaver i forbindelse med udviklingsforløb i 

 virksomheden

•	 At	vi	gerne	hjælper	arbejdsmiljørepræsentanter		

 og arbejdsgivere med at udvikle samarbejdet om 

 arbejdsmiljøet i virksomheden

VIDSTE DU:


