
Få arbejdsmiljøet til at 
køre på byggepladsen



Vi kører ud med råd og 
vejledning om sikkerhed og 
sundhed til byggepladser i 
hele landet

Metoder, hjælpemidler og 
planlægning

Byggeriets Arbejdsmiljøbus kan hjælpe 
på mange måder. Vi kan bl.a. hjælpe 
jer med at vælge de rigtige tekniske 
hjælpemidler, planlægge og kontrollere 
arbejdet så byggepladsen bliver mere 
sikker. Vi hjælper også med at indføre 
arbejdsmiljørigtige arbejdsmetoder. 

Viden og materiale om arbejds-
miljø på byggepladser

Vores konsulenter er godt bekendt med 
alt det materiale, som er blevet udarbejdet 
om arbejdsmiljø til byggepladser af bl.a. 
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i 
Bygge & Anlæg, og vi vil kunne hjælpe 
jer med at finde netop de vejledninger og 
håndbøger mv., som I har brug for her og 
nu. 

Uddannelse og arbejds-
miljørådgivning

Vi kan også hjælpe jer med at finde 
uddannelsestilbud, som passer til 
jeres aktuelle behov, og vi kan formidle 
samarbejde til autoriserede arbejds-
miljørådgivere i forbindelse med mere 
omfattende problemer.  



Effektivt samarbejde med alle 
parter

Byggeriets Arbejdsmiljøbus har til op-
gave at hjælpe med at styrke den fæl-
les indsats omkring sikkerhed og sund-
hed på byggepladsen. 

Når vi besøger de enkelte virksom-
heder, er det vigtigt for os, at det sker i 
samarbejde med arbejdsmiljøorganisa-
tionen. Vi er neutrale i forholdet mellem 
ledelse og medarbejdere. 

Når vi besøger byggepladser, sam-
arbejder vi også med bygherre, bygge-
ledelse, projekterende og rådgivende 
om at forbedre arbejdsmiljøet. 

Få arbejdsmiljøet til at køre 
– Ring 72 17 00 13

Alle er velkomne til at kontakte os:  
Arbejdsmiljørepræsentanter, mestre, 
medarbejdere, sjakbajser, formænd, 
konduktører og byggeledere. 

Vores konsulenter kommer over hele lan-
det og har mange års erfaring med både 
arbejdsmiljø og byggeri. De ved, hvor 
sikkerhedsskoen trykker, og hvad der 
skal til for at få arbejdsmiljøet til at køre.

Arbejdsmiljø, samarbejde og kvalitet hører uløseligt sammen på en 
byggeplads. Når arbejdsmiljøet kører, som det skal, får I ikke blot 
sundere og sikrere arbejdspladser. I får også et byggeri af en højere 
kvalitet og med en sundere økonomi. 

Det er derfor en god idé at kontakte Byggeriets Arbejdsmiljøbus og 
få et konsulentbesøg.



    Byggeriets Arbejdsmiljøbus 
    – branchens egen mobile konsulenttjeneste

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er til for at 
hjælpe virksomheder, arbejdsmiljørepræ-
sentanter og ansatte med at skabe sikre 
og sunde forhold i byggeriet. Vores erfarne 
konsulenter kører gerne ud til enten bygge-
pladsen, hvor arbejdet foregår, eller besø ger 
hjemmevirksomheden.

Organisationerne bag Byggeriets Arbejds-
miljøbus er DI Brancheservicecenter Byg-
geri, 3F (Fagligt Fælles Forbund), Blik- og 
Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, Dansk 
El-Forbund og BJMF i København.

Desuden er Danske Isoleringsfirmaers 
Brancheforening, Glarmesterlauget, Dansk 
Håndværk, Byg-herreforeningen og Ko-
operationen tilsluttet Byggeriets Arbejds-
miljøbus.

Det koster ikke noget at få besøg af vores 
konsulenter, hvis virksomheden er omfat-
tet af en af overenskomsterne mellem de 
organisationer, der er tilsluttet Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus.

Du kan læse mere om Byggeriets Arbejds-
miljøbus på: www.bam-bus.dk

BYGGERIETS 
ARBEJDSMILJØBUS
BYGMESTERVEJ 5, 2. SAL
2400 KØBENHAVN NV

TLF. 72 17 00 13

WWW.BAM-BUS.DK

Vidste du at...
Byggeriets Arbejdsmiljøbus er 
med til at drive “Videntjeneste 
for bygherrer og rådgivere”. 
Du kan læse mere om  
Videntjenesten på  
www.byggeproces.dk

VIDENTJENESTE
FOR BYGHERRER OG RÅDGIVERE


