
Fra forhandling til konsensus

10 år med BAR Bygge & Anlæg



Bygge- og anlægsbranchens parter stiftede Bran-
chearbejdsmiljørådet for bygge og anlæg den 21. 
november 1998. I dag 10 år efter har meget æn-
dret sig, men grundproblemerne er de samme.
Det er nu som dengang de få store og de mange små virksomheder, 
der præger billedet på byggepladserne. Arbejdsmiljøproblemerne er 
mest udbredt i de mange små byggevirksomheder, hvor der ikke 
er tradition for at hente viden og inspiration udefra til udvikling af 
arbejdsprocesserne. 

De væsentligste problemer er nu som dengang planlægning af byg-
geprojekter med for korte tidsfrister. Her ligger en af de helt store 
udfordringer for udviklingen af den gode byggeproces. 

Broprojekterne skabte udvikling
Blandt de større entreprenører er der sket en positiv udvikling i pe-
rioden fra bygning af Storebæltsbroen til anlæg af Øresundsfor-
bindelsen. Erfaringerne fra de store projekter kan ses som et ud-
viklingsforløb fra uklar til ansvarlig arbejdsmiljøpolitik blandt flere 
bygherrer, entreprenører og bygningsarbejdere.

Organisationerne i branchen har også lært af de bygge- og anlægs-
projekter, der gav positive resultater i ulykkesstatistikken. Balancen 
mellem hensynet til produktion og hensynet til sikkerheden er hårfin, 
især når tidsplanen og økonomien bliver presset. Det kan lade sig gøre 
at finde balancen, når arbejdsmiljø seriøst inddrages i produktions-
planlægningen med samme vægt som kvalitet, logistik og økonomi.  

Resultater lader vente på sig
Udviklingen i de sidste ti år er gået i den rigtige retning, men re-
sultaterne står endnu ikke mål med parternes og mange virksom-
heders store indsats. Der er fortsat for mange ulykker i bygge- og 
anlægsvirksomheder, fordi en del virksomheder og medarbejdere 
sjusker med arbejdsmiljøet. Det er ærgerligt, at de dårlige eksempler 
kommer til at præge billedet af branchen som helhed. 

Holdninger til arbejdsmiljøarbejdet er helt afgørende, hvis det skal 
lykkes at knække kurverne på ulykkesstatistikken og reducere antal-
let af nedslidte bygningsarbejdere. Både blandt ansatte og ledere er 
der brug for nye holdninger til arbejdsmiljøet. Derfor er det vigtigt 
at fremhæve de virksomheder, som gør en god indsats, så de gode 
metoder bliver spredt til andre virksomheder i branchen. 

Bygherrerne er blevet bedre
Der er heldigvis i dag flere bygherrer, der mener det alvor-
ligt med arbejdsmiljø i byggeprocessen, og de er blevet 
dygtigere til at sortere de dårlige virksomheder fra i 
udbudsfasen. Nogle af dem har tilmed opbyg-
get deres egen sikkerhedsorganisation for at 
sikre, at deres arbejdsmiljøpolitik realise-
res. Vi har dog et stykke vej endnu før alle 
professionelle bygherrer tager arbejdsmil-
jøhensyn fra idé til nøglefærdig bygning.

Arbejdsbeskrivelser er nødvendige
Arkitekternes og ingeniørernes betydning for arbejdsmiljøet i byg-
geriet skal heller ikke undervurderes. Det er ikke nok at uddanne 
ingeniørerne i at inddrage arbejdsmiljø i projekteringen. Der er også 
brug for bedre samarbejde mellem ingeniører og entreprenører i 
udformning af arbejdsbeskrivelser, der kan bruges til arbejdsmiljø-
granskning.

Arbejdsmiljø i overenskomsten
Blandt organisationerne i bygge- og anlægsbranchen er der i dag en 
meget større vilje til dialog om gode arbejdsmiljøløsninger end for 10 

år siden. Vi er gået fra traditionel forhandling til konsensus om 
fælles ansvar for en positiv arbejdsmiljøudvikling. 

Arbejdsmiljøet er tilmed kommet ind i overens-
komsterne med etablering af Byggeriets Ar-

bejdsmiljøbus.

De store udfordringer for organisa-
tionerne i BAR Bygge & Anlæg 

er at få flere virksomheder til 
at tage arbejdsmiljøansvar, fx 
ved at blive certificeret. Med-
arbejderne skal motiveres til 

at deltage aktivt i arbejdsmiljø-
arbejdet, uanset om virksomhe-

den har en sikkerhedsorganisa-
tion eller ej. Det kræver konstant 

indsats både fra organisationernes 
side og fra virksomhedens ledere og 

medarbejdere. 
Straf kan være nyttig som middel over 

for dem, der mangler viljen, men bøder 
alene hjælper ikke på virksomhedernes fore-

byggende arbejdsmiljøarbejde. Det er informati-
on, dialog og samarbejde, der skaber forandringer. 

Fra forhandling til konsensus
Af Freddy Hansen, TIB og Carsten Bekker, Dansk Byggeri
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”Arbejdsmiljøet er udenfor
Arbejdstilsynets rækkevidde.”

”Den grundlæggende måde hvorpå arbejdet bliver udført i bygge-
branchen, har ikke ændret sig over de sidste ti år,” siger professor 
Christian Koch fra AU-HIH. Han påpeger, at branchen stadig i høj 
grad er baseret på engangsbygherrer og små fagentreprenører, som 
typisk arbejder lokalt og med meget vedligeholdsarbejde.

Lige præcis branchens lokale og fragmenterede struktur er en bar-
riere for udvikling, mener Christian Koch. 

”Mange små virksomheder fungerer som ’Plejer og Søn’. Der er tale 
om indadvendte faglige miljøer, som ikke henter ret meget udefra. 
De er kun tvunget til det, hvis en bygherre stiller bestemte krav,” 
siger han.

Nordiske spillere
Christian Koch skelner mellem disse mindre, lokale virksomheder, 
og hvad han kalder den ’byggepolitiske arena’, en koncentration af 
store firmaer og institutionelle spillere, herunder tre store entrepre-
nørfirmaer - NCC Danmark, MT Højgaard og Pihl & søn. De store 
firmaer er på grund af globaliseringen gået fra at være spillere på 
det danske marked til at være nordiske spillere.

”Det er professionaliseringen af de store arkitektfirmaer, de råd-
givende ingeniørfirmaer og de tre entreprenørfirmaer, som træk-
ker udviklingen i branchen. De er knyttet til vidensinstitutionerne, 
arbejdsmarkedsorganisationerne og de regulerende myndigheder,” 
siger han. 

Ikke en brik gennemslag
På denne byggepolitiske arena har man set forsøg med bl.a. an-
vendelse af lean, partnering, IT-teknologi, industrialisering og præ-
fabrikation. 

”Det er meget interessant for de store spillere, men det er ikke no-
get, der har en brik gennemslag i branchen. Et af forsøgene med 
anvendelse af IT-teknologi er udviklingsprogrammet ’Det Digitale 
Byggeri’. Her er det staten, der meldte sig ’frivilligt’ som drivkraft, 
og indsatsen for at komme bredt ud har været betydelig, men uden 
den store succes,” siger Christian Koch.

Skeptisk
Professoren peger på, at nogle i branchen siger, at man er blevet 
væsentlig bedre til at håndtere arbejdsmiljøet ved store offentlige 
byggerier, og at de trækker et spor fra Storebæltsbyggeriet og Øre-
sund til Metro og frem til DR-byggeriet. Og at man derfor må for-
vente, at antallet af ulykkerne generelt kommer til at falde.

”Men jeg er skeptisk over for den forklaring, for der er stadig en 
opdeling med mange små og mindre virksomheder. Langt det me-
ste af arbejdsmiljøet i byggebranchen i Danmark er udenfor ræk-
kevidde for Arbejdstilsynet og de store institutionelle spillere. Det 
betyder, at måske halvdelen af ulykkerne slet ikke er registrerede. 
Dem hører vi ikke om,” siger Christian Koch. 

Ulykker et større problem
Ifølge professoren har det at gøre med en vigtig udvikling, nemlig at 
der er kommet flere ’arme og ben firmaer’ – enkeltmandsfirmaer - 
og at der er kommet væsentlig flere udenlandske bygningsarbejdere. 

”Nogle konkurrerer på ikke at anmelde, at de udfører et byggeri, 
heller ikke skattemæssigt. I det samlede billede frygter jeg, at ulyk-
ker bliver et større problem. Det kan godt være, at det ikke bliver 
særlig synligt i statistikken, men det kan det blive på skadestuerne. 
Det tilsvarende kan blive tilfældet med andre arbejdsmiljøforhold,” 
siger professoren.

”Måske er
halvdelen

af ulykkerne
slet ikke

registrerede.”

”Plejer & Søn” dominerer byggebranchen
Professor Christian Koch, Århus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning (AU-HIH)

Byggebranchens opdeling i mange små virksomheder gør at langt det meste af arbejdsmiljøet 
er uden for rækkevidde for Arbejdstilsynet og de store institutionelle spillere, mener professor 
Christian Koch fra Århus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH).
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”Vi har
måttet

erkende, at 
vores rolle i 

forhold til
arbejdsmiljøet

ikke er
tilstrækkelig.”

”I løbet af de seneste ti år har vi måttet erkende, at 
vores rolle i forhold til arbejdsmiljøet ikke er tilstræk-
kelig. Vi har kun ansvar for koordineringen, mens 
selve ansvaret for arbejdsmiljøet er entreprenørens,” 
siger direktør i Kuben, Knud Erik Busk.  

Han er meget kritisk overfor de lovbestemte sikker-
hedskoordinatorer hos entreprenørerne, som han 
mener sidder med en umulig opgave. 

”De bliver jordet og tromlet af den stærke projekt-
leder, der har fokus på tid og økonomi. Jo hurtigere 
han bygger, jo billigere bliver det. Så sikkerhedsko-
ordinatoren må erkende, at økonomiens kræfter er 
stærkere end hans kontakter til topledelsen, siger 
Knud Erik Busk, der har oplevet, at håndværkerne 
ude på byggepladserne er gået til bygherrens repræ-
sentant med problemerne i stedet for til sikkerheds-
koordinatoren.

Derfor har Bygherreforeningen lagt op til at ændre 
lovgivningen.

”Vi må som bygherrer forstærke sikkerhedsorgani-
sation og være bussemænd på byggepladsen i større 
grad end hidtil, ”siger han.

Bygherren skal 
være bussemand
Direktør Knud Erik Busk, Kuben

Aben sendes videre
Når bygherrerne er blevet mere aktive for at sikre et bedre arbejds-
miljø skyldes det det uacceptabelt høje antal ulykker. Det har ført 
til, at mange bygherrer har følt det nødvendigt at opbygge sin egen 
sikkerhedsorganisation på de store byggepladser, som for eksempel 
på broprojekterne. 

”I stedet for at sende aben videre til entreprenørerne eller rådgi-
verne, så har vi en sikkerhedsorganisation hos bygherrerne, som va-
retager arbejdsmiljøet på byggepladserne,” siger Knud Erik Busk.

Derudover er bygherrerne i de seneste ti år begyndt at kigge på 
ulykkesstatistikker og vælge entreprenørerne ud fra, hvem der var 
bedst til arbejdsmiljø. 

”Nogle bygherrer lader ulykkesstatistik og entreprenørens kunnen 
på sikkerhedsområdet vægte op mod 25 procent, når der vælges 
mellem tilbuddene,” siger han.

Mere montagearbejde end tidligere
Knud Erik Busk peger også på en relativ ny trend med, at produk-
tionen mere og mere bliver flyttet fra byggepladsen ind på fabrik-
kerne.  

”Vi skal være vågne overfor, hvilke konsekvenser det får for ar-
bejdsmiljøet med det ekstra montagearbejde. Der skal være større 
fokus på værktøjer, man bruger i den nye industrielle byggemåde,” 
siger direktøren i Kuben.

Svært at tænke arbejdsmiljø i projekteringsfasen
Han så gerne, at arbejdsmiljøet blev tænkt ind allerede i projek-
teringsfasen, men her halter det gevaldigt, og han mener, at det 
skyldes ingeniører og arkitekter.

”Man kan simpelthen ikke få de akademisk uddannede ingeniører 
og arkitekter til at lave de arbejdsmetodebeskrivelser, der er nød-
vendige for at kunne forholde sig til arbejdsmiljøet. Det skal være 
beskrevet, hvordan man fx. vil montere topbjælken i 22. etage, for 
at vurdere, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt”, siger han.

Konsekvensen er, at arbejdsmiljøet først kommer ind efter, at entre-
prenøren er blevet valgt og har lavet arbejdsmetodebeskrivelserne. 
Det er Knud Erik Busk utilfreds med, selv om han erken-der, at der 
ikke i dag er noget lovkrav om, at beskrivelserne skal indgå i teg-
ningsmaterialet.

”Man kan ikke få de akademisk ud-
dannede ingeniører og arkitekter til 
at lave arbejdsmetodebeskrivelser.”

Bygherrerne har måttet erkende, at der fra deres side manglede en aktiv indsats for et bedre arbejds-
miljø, og at det var nødvendigt at have en egen sikkerhedsorganisation. Samtidig har de lagt op til 
at ændre lovgivningen.



8 9

 ”Jo mere vi skriver,
jo færre læser det.”

Da Hans-Ulrik Jenens murerestervirk-
somhed med 100 medarbejdere blev ar-

bejdsmiljøcertificeret i 2005, kunne han 
havde stillet sig tilfreds med en grøn smiley, 
men han har valgt at gå lidt længere. Derfor 
har virksomheden i dag en grøn smiley med 
krone.

”Vi ser arbejdsmiljøet som en mulighed for 
at tiltrække gode medarbejdere, og der er 
ingen tvivl om, at arbejdsmiljøet er blevet 
bedre. Det kan vi se af vores medarbejdertil-
fredshedsmålinger, som vi foretager to gange 
om året,” siger Hans-Ulrik Jensen.

Arbejdsmiljø som udbudskriterium
Men udover at tiltrække gode medarbejdere 
kunne Hans-Ulrik Jensen også godt tænke 
sig, at arbejdsmiljøet blev vægtet i forbindel-
se med udbud. Han savner, at man allerede 
i projektfasen stiller krav til arbejdsmiljøet 
og til hvilke bygge- og anlægsvirksomhe-

der, man vælger som samarbejdspartnere. 

”Jeg har endnu ikke set, at arbejdsmiljø 
bliver vægtet, når man vælger mellem de 
indkomne tilbud. Vi skal have det ind som 

udbudskriterium,” siger han. 

Dialog frem for straf
Arbejdsmiljøcertificeringen har, ifølge murermeste-
ren, været et langt, sejt træk, fordi det var svært at 
få medarbejderne til hele tiden at tænke arbejds-
miljø. Alligevel holder han fast på, at det er dialog 
frem for straf, der er vejen til et bedre arbejdsmiljø. 
”Mange er inde på, at de som ikke overholder reg-
lerene, skal have en større bod. Men boden hjæl-
per jo ikke noget, det er et spørgsmål om at kunne 
informere medarbejderne. Man er nødt til at tage 
dialogen om, hvad det betyder for os alle med et 
godt arbejdsmiljø i virksomheden,” siger han.

Indenfor de sidste par år er arbejdsmiljøet kom-
met ind i nogle af erhvervsuddannelserne, så unge 
mennesker allerede fra starten får kendskab til et 
godt arbejdsmiljø.

”Så mangler vi bare de videregående uddannelser 
for bygningskonstruktører, ingeniører og arkitek-
ter,” påpeger Hans-Ulrik Jensen.
 

To handlingsplaner 
I forbindelse med certificeringen af virksomheden er der udarbejdet 
en handlingsplan, der fokuserer på ’tæt-på’ ulykker, som ofte ikke, 
bliver rapporteret. Det vil murermesteren gerne rette op på. 

”Det er svært at få medarbejderne til at give besked til vores pro-
jektledere om, at de var tæt på en ulykke. Men disse tilbagemeldin-
ger er vigtige, fordi vi kan lave en registrering af, hvor vi skal sætte 
ind med forebyggende foranstaltninger og bedre information,” si-
ger han.

En anden handlingsplan har med orden og ryddelighed på plad-
serne at gøre. For Hans-Ulrik Jensen signalerer roderi, at man ikke 
har styr på en byggeplads. 

”Derudover kan rod på byggepladsen give anledning til mange små 
skader og snubleulykker,” siger Hans-Ulrik Jensen. 

Et kort budskab
Virksomheden har nedsat en følgegruppe af projektledere, som skal 
sikre, at de tiltag, man beslutter i sikkerhedsorganisationen, bliver 
ført ud i yderste led på arbejdspladserne. Hans-Ulrik Jensen kalder 
denne følgegruppe for ’banebrydere’. De sikrer nemlig, at nye be-
kendtgørelser og retningslinjer kommer ud til både medarbejdere 
og projektledere. 

”Medarbejdere skal have en forklaring på, hvorfor der kommer nye 
bekendtgørelser eller retningslinjer, og hvilken betydning det har. Vi 
har skrevet meget til vores medarbejdere, men vi har opdaget, at jo 
mere vi skriver, jo færre læser det. Derfor har vi lært at komme med 
et kort budskab,” siger Hans-Ulrik Jensen.

Arbejdsmiljø bør komme ind
som udbudskriterium

Murermester Hans-Ulrik Jensen

For tre år siden valgte murermester Hans-Ulrik Jensen at blive arbejdsmiljøcertificeret. Han savner, at 
andre også tager deres ansvar, og at arbejdsmiljø tages med som udbudskriterium.

”Jeg har endnu ikke set, at 
arbejdsmiljø bliver vægtet, 
når man vælger mellem de 

indkomne tilbud.”
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”Folk er ansvarlige og tager me-
get hensyn til hinanden, netop 

fordi de taler sammen.”

Arbejdsmiljøet
er bedre end sit rygte

Arbejdsmiljøchef Kåre Christensen, NCC Danmark

Arbejdsmiljøchef Kåre Christensen i NCC Danmark mener, at der generelt er en mere positiv holdning 
til arbejdsmiljø. Især unge byggestyrere vægter arbejdsmiljøet højt.

”Jeg bliver sur, når Arbejdstil-
synet laver kampagner, og par-
terne i BAR nogle gange udtaler 
sig bagefter: ’Det er ikke blevet 
et hak bedre’. Det er ikke rigtigt. 
Og den form for udtalelser demo-
tiverer de gode folk på pladserne,” 
siger Kåre Christensen, Arbejdsmil-

jøchef i NCC Danmark.

Han mener netop, at det er blevet 
bedre, og at der generelt set er en mere 
positiv holdning til arbejdsmiljø.

”Mange af de unge har et godt kreativt 
blik for at se, hvordan en arbejdsproces 
kunne være anderledes. Folk er fan-
tastisk gode til at se sammenhænge. 
Der er specielt kommet mange unge 
byggestyrere og håndværkere, som 
vægter arbejdsmiljøet højt og vægter 
det mere end de ældre. Det gælder 
specielt dem der styrer og arbejder 
i egenproduktion,” siger Kåre Chri-
stensen.

Derudover nævner han udviklinger på 
det fysiske område med for eksempel 
søjlelifte, knækarmslifte og stilladser, der 
bliver brugt i lang større udstrækning end 
for ti år siden. 

”Det samme gælder værnemidler. Vi har 
stadig nogle faggrupper, for hvem hjel-
men ikke lige er yndlingsbeskæftigelsen 
at tage på, men det bliver mindre og 
mindre,” siger han.

Vi er dårlig til at planlægge
Til gengæld ser Kåre Christensen det som 
en negativ udvikling, at tidsfristerne bli-
ver kortere, og alt bygværk skal gå hur-
tigere og hurtigere. Det kan gå ud over 
sikkerheden.

”Men det hænger sammen med, at vi er 
for dårlige til at planlægge. Vi kunne lave 
byggeriet på den halve tid, hvis folk ikke 
skulle lave arbejdet om en, to, eller tre 
gange. Vi er for dårlige til at arbejde sam-
men på pladserne,” erkender arbejdsmil-
jøchefen i NCC Danmark. 

Hensyn til hinanden
Derfor er bedre planlægning for ham en af de store udfordringer for 
de kommende år, bl.a. igennem ’Lean’. Ikke bare en gang i mellem, 
men det skal blive den facon, man arbejder på, mener han.

”Man inddrager hinanden. Når arbejdet med råhuset er i gang, og 
elektrikerne og VVS’erne skal lave installationer, møder formanden og 
sjakbajserne mandag morgen for at aftale, hvad man laver i den kom-
mende uge. De planlægger det konkrete arbejde sammen og plan-
lægger hvordan de arbejder uden at skade hinanden. På de steder vi 
har prøvet det, fungerer det godt. Folk er ansvarlige og tager meget 
hensyn til hinanden, netop fordi de taler sammen,” fortæller Kåre Chri-
stensen. 

Opsamling af læring
BAR’s rolle har været meget positiv, især fordi vejledningerne er 
brugbare i den rigtige verden, mener arbejdsmiljøchefen i NCC 
Danmark.

”Det, folk ofte efterspørger, er vejledning om arbejde i krybekældre 
eller montering af betonelementer. Vi kan sagtens henvise til en 
bestemt bekendtgørelse eller lov. Men det kan man ikke bruge i det 
daglige. Her har BAR-vejledningerne været knaldgode,” siger Kåre 
Christensen. 
Arbejdsmiljøchefen i NCC Danmark ser en anden vigtig rolle for 
BAR i fremtiden. 

”Vores store problem er, at vi ikke lærer. Vi starter fra scratch hver 
gang et byggeri skal op. Det har nogle gange alt for store omkost-
ninger i forhold til prisen, arbejdsmiljøet og kvaliteten. Vi tænker os 
ikke altid lige godt om. Vi skal arbejde for at få en evaluering af, 
hvad der gik godt, og hvad der gik skidt. BAR kunne opsamle den 
læring og formidle den videre. 
Så kunne vi for alvor bevæge os opad,” siger Kåre Christensen.

”Vi starter fra scratch 
hver gang, når et
byggeri skal op.”
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21. december:
Stiftende møde i BAR 
Bygge & Anlæg: Bil-
lede af forsiden på 
vedtægter / Forret-
ningsorden

De første branchevej-
ledninger blev publi-
ceret fra BAR Bygge & 
Anlæg

Kampagne for større 
sikkerhed ved
vejarbejde
“Pas på min far”.  

Håndbog for sikker-
hedsgruppen – bygge 
og anlæg blev udgivet 
med nyt indhold og 
grafik. 
Der publiceres hvert år 
ca. 15.000 håndbøger 
til ledere og ansatte 
i bygge- og anlægs-
virksomheder 

Den nye version af 
www.bar-ba.dk

Indsats 
”Styr på stofferne”

Ulykkesindsats:
Forebyg.nu

Det fælles
Værdigrundlag for
byggeriets aktører

Indsats over for de
små bygge- og
anlægsvirksomheder

BS-måling i sikker-
hedsarbejdet

Undervisnings-
materialer: 
BENT E

10 år med BAR Bygge & Anlæg
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”Manglende information og viden 
skulle nødig være en barriere i 

forhold til sikkerhed.”

”Der er forsat yder-
ligere behov for at 

virksomhederne ændrer 
holdning til 

arbejdsmiljø.”

Holdningen er forbedret
Ifølge Sonja Ploug Jensen er det ikke til at tage fejl af, at der er kom-
met en meget større forståelse for arbejdsmiljø i B/A branchen. Det 
kan hun tydeligt se, fordi hun som tilsynschef før har haft kontakten 
til BAR. Da hun kom tilbage til arbejdet med BAR i 2007 observe-
rede hun en stor forskel. 

”Holdningen var ændret, og dialogen var blevet bedre. Viljen er 
der, og man vil gerne gøre noget for arbejdsmiljøet,” siger hun.
Men samtidig mener hun, at stor travlhed hos hoved- og totalen-
treprenører og bygherrer står i vejen for, at det gode arbejdsmiljø 
får tilstrækkelig høj prioritet. 

”Der er stadig for mange ulykker i branchen, og derfor er der forsat 
behov for, at virksomhederne ændrer holdning til arbejdsmiljøet. ”Det 

er ikke en proces, man fører til enden i løbet af meget kort tid. Det 
kræver en vedholdende indsats,” siger Sonja Ploug Jensen.

Forskel mellem virksomheder
Mere generelt på arbejdsmiljøområdet er der ifølge kontorchefen i 
Arbejdstilsynet en stor forskel mellem virksomheder, der prioriterer 
arbejdsmiljøet højt, og dem, der ikke har fulgt med udviklingen på 
arbejdsmiljøområdet.
  
”Vores tilsynsførende siger, at denne forskel godt kan præge for-
holdene på byggepladserne. Hvis det ene firma ikke rydder op, og 
et andet firma skal bruge den samme plads at arbejde på, er det et 
problem. Det er vigtigt, at branchen sammen prøver at tage fat i 
de virksomheder, som ikke prioriterer arbejdsmiljø højt nok,” siger 
hun.

Ny murervejledning
Hun mener at det også er vigtigt at parterne i BAR Bygge & An-
læg kommer med ideerne til forbedringer, og at de går foran og 
viser hvordan man gennemfører dem. Det gælder for eksempel hvis 
forbedringerne forudsætter ændringer i arbejdsprocesser indenfor 
fagene. Som eksempel nævner hun ændringen af arbejdsmetoder, 
som er foreslået i den nye murervejledning. 

”Det er parterne der sidder tættest på arbejdsprocessen der udfører 
arbejdet. Det er vigtigt at de går i dialog med de fag, hvor der kan 
være behov for videreudvikling af arbejdsprocesser for at arbejds-
miljøet kan forbedres,” mener hun.

Nyansatte
Nyansatte og herunder udenlandsk arbejdskraft er også et af de nye 
indsatsområder for arbejdsmiljøarbejdet i bygge- og anlægsbran-
chen, mener kontorchef Sonja Ploug Jensen fra Arbejdstilsynet.

”Det er et af de områder hvor organisationerne og BAR Bygge & 
Anlæg er nødt til at erkende, at de skal gøre en indsats, ” siger 
Sonja Ploug Jensen.

Hun peger på, at udfordringen med de nyansatte medarbejdere på 
en måde ligner den, man står overfor med udenlandske medarbej-
dere, som kommer med deres egne traditioner og måder at gøre 
tingene på. 

”Derfor er det nødvendigt, at man på arbejdspladsen er opmærk-
som på nye medarbejdere og giver dem vejledning om, hvordan 
man arbejder. Manglende information og viden skulle nødig være 
en barriere i forhold til sikkerhed,” siger hun. 

Endelig peger hun også på, at sproget kan være en barriere. ”Dialo-
gen med udenlandske medarbejdere, som måske ikke kan sproget 
godt nok eller bruger et andet sprog, er vigtig, for det kan være en 
barriere i forhold til arbejdsmiljø,” konstaterer Sonja Ploug Jensen.

Gør en indsats for en
holdningsændring i branchen
Kontorchef Sonja Ploug Jensen, Arbejdstilsynet

Holdningen er ændret, dialogen er bedre, og det er vigtigt at styrke udvikling af arbejdsmiljøet 
i bygge- og anlægsbranchen, mener Sonja Ploug Jensen, kontorchef i Arbejdstilsynet.
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Vi må slå Tarzan ihjel
Arbejde med holdninger og udryddelse af ’Tarzan-syndromet’ er 
ifølge Dansk Byggeris direktør en af de vigtige udfordringer for 
fremtiden.

”Tidligere kunne nogle af håndværkerne konkurrere om, hvem der 
kunne bære mest, fordi de ikke gad gå to gange. I dag kan man godt 
finde på at sige til hinanden, at det er dumt. Vi skal have slået Tarzan 
ihjel en gang for alle. Vi har ikke brug for ham, som skider højt og 
flot på alle og siger, ”se hvad jeg kan og se hvad jeg tør”. Det er 
vigtigt at være klar over, at det er dumt og ikke sejt,” siger han.

Brug for mere forskning
Derudover er satsning på forskning også meget betydningsfuldt, 
understreger Børge Elgaard, som mener, at der mangler analyser af 
årsager til uheld. 

”Arbejdstilsynet fortæller os kun, at der sidste år skete 700 alvorlige 
ulykker, men det kan vi ikke bruge til noget. Hvis Arbejdstilsynet 
kunne sige, at 20 procent af ulykkerne er sket ved udførelsen af en 
bestemt type arbejde eller visse funktioner, så kunne vi gøre noget 
ved det.” 

At man ikke kan få fat i analyser betyder, ifølge direktøren for Dansk 
Byggeri, at man risikerer at skyde i blinde med kampagner og indsatser.  
”Så er det svært at vide hvor præcis man skal skærpe reglerne,” 
siger Børge Elgaard.

Bedre samarbejde de sidste 10 år
De sidste ti år er partssamarbejdet blevet betydeligt bedre, bl.a. i 
Branchearbejdsmiljørådet Bygge & Anlæg, mener Børge Elgaard, 
som kan se, at begge parter har måttet give afkald på nogle af deres 
store ønsker gennem årene.

”Vi kører ikke den frontkrig mere som før i tiden, hvor det var løn-
modtagerne kontra arbejdsgiverne kontra arbejdstilsynet. Begge 
parter har indset, at vi må fokusere på det, vi kan samarbejde om. 
Så får man et mere afdæmpet og fornuftigt resultat, og det tror jeg 
faktisk ikke er så dumt endda,” siger han.

”I dag kan alle se det fornuftige 
i at gå med hjelm, men det tog 

mange år at overbevise folk.”

”Vi skal have slået Tarzan 
ihjel en gang for alle.”

Nu tager vi
arbejdsmiljøet
alvorligt
Direktør Børge Elgaard, Dansk Byggeri

”Arbejdsmiljø er kommet på dagsordenen, og i dag er det et 
emne, virksomhederne forholder sig til. Det bliver respekteret 
i de øverste ledelser, at det er en opgave, man skal arbejde 
seriøst med. Men vi må erkende, at det ikke altid har været 
sådan,” siger Børge Elgaard, direktør i Dansk Byggeri.

Han beklager samtidig, at resultaterne ikke følger med i 
samme takt som indsatsen. 

”Vi har stadigvæk for mange ulykker i branchen. Der er ikke 
sket et tydeligt fald, hvor vi kan sige, at her er det lykkedes. 
På den måde er der lang vej endnu,” siger han.

Kampagner er vigtige
Branchearbejdsmiljørådets rolle er, ifølge Børge Elgaard, at 
fortælle arbejdsgiverne og lønmodtagerne, hvordan reg-
lerne er, og at det er en god ide at overholde dem. Til det er 
kampagner et væsentligt instrument.
”De fleste ved, hvad man skal og ikke skal gøre, men alt for 
mange springer over, hvor gærdet er lavest. Derfor er der 
brug for kampagner med ’Husk nu at overholde reglerne’. 
Det ser man også i trafikken,” siger Børge Elgaard.

Regler skal give mening
Men hvis ikke den enkelte lønmodtager kan se logikken i 
reglerne, vil de ikke blive overholdt. Derfor skal reglerne 
være konsistente, påpeger Børge Elgaard. 
”I dag kan alle se det fornuftige i at gå med hjelm, men det 
tog mange år at overbevise folk. Nogle gange løber de nye 
regler lidt hurtigere end forstanden,” siger direktøren for 
Dansk Byggeri. 

Arbejdsgiverne prioriterer arbejdsmiljøet højere i dag, end de gjorde tidligere. Alligevel er antallet af 
arbejdsulykker ikke faldet. Direktør Børge Elgaard fra Dansk Byggeri mener, at der er brug for mere 
forskning for at vende udviklingen.
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”Indsatsen på arbejds-
miljøområdet har ikke 
båret frugt endnu.”

”Hele indsatsen på arbejdsmiljøområdet har ikke båret frugt endnu, 
for ifølge statistikken er antallet af arbejdsulykker i øjeblikket uæn-
dret eller lidt stigende,” siger Max Meyer, forbundsformand i Blik 
og Rør. 

Det er der tre grunde til, ifølge Max Meyer: Arbejdsgiverens hold-
ning, bygherrens ansvar ved at stille krav til entreprenøren og ikke 
mindst tidspres.

”Der har været travlt de sidste fem år, og det har været svært at få 
håndværkere. Der er kommet flere nye ansatte, både unge og folk 
der har været væk fra branchen i en årrække,” siger han.

Sig fra
Max Meyer mener, at nogle arbejdsgivere skal turde at sige fra over-
for deres kunder – bygherrer eller hovedentreprenører – for at sikre 
de ansattes sikkerhed og dermed tage det ansvar, de har for et godt 
arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne, hvor svendene og lærlinge 
oftest færdes, uden at arbejdsgiveren har sin daglige gang der. 
”Når svende henvender sig til virksomheden om et arbejdsmiljøpro-
blem på pladsen, skal arbejdsgiveren turde følge op på det overfor 
bygherren,” siger han.

Hørelidelser
På den anden side skal der også en holdningsbearbejdning hos den 
enkelte ansatte til, mener Max Meyer.
”Alle ved at der ved konstant støj er risiko for dårlig hørelse til stede, 
men alligevel kan vi se, at antallet af anmeldte hørelidelser hos vo-
res medlemmer er konstant gennem årene,” siger han.  

Ikke der for at lave ballade
Max Meyer er i gang med en turne rundt i landet, hvor både tillids-
repræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter er inviteret til møder. 
Det viser sig imidlertid, at det stort set kun er tillidsrepræsentan-
terne, der møder op.

”Vi skal løfte sikkerhedsrepræsentanternes status. Det er vigtige 
personer, som ikke er der for at lave ballade, men for at gavne virk-
somheden og byggepladsen,” siger forbundsformanden.
For ham et det vigtigt, at virksomheden giver sikkerhedsrepræsen-
tanten luft til at arbejdet med at sikre, at medarbejderne ikke kom-
mer til skade eller bliver nedslidt.
”Men det gør de ikke i dag med undtagelse måske af de helt store 
virksomheder,” siger Max Meyer.

Arkitekter og ingeniør
Han peger på, at også arkitekter og ingeniører har et ansvar for at 
tænke arbejdsmiljø i deres arbejde. 

”Arkitekten ønsker ikke at rør og ledninger fra elektriker el-
ler blikkenslager, skal være synlige, når man træder ind i et 
hus. De skal enten ligge nede under paneler, hvor 
du skal kravle, eller de skal ligge oppe under loftet, 
hvor du skal arbejde med hænder oppe over skul-
derhøjde. Begge dele er nedslidende arbejde. Forestil 
dig en arkitekt, der turde lave et hus, hvor alle instal-
lationer, gerne skjult, lå i en normal arbejdshøjde,” 
siger han. 

Ny rolle for BAR
Ifølge Max Meyer står BAR i en sværere 
rolle fremover, nu hvor BST’erne er ble-
vet nedlagt.

”El- og VVS branchens BST har fungeret 
som en utrolig samlet erfaring. Når vi fik 
lavet en løsning på et konkret arbejds-
miljøproblem, røg det ud på et brev til 
samtlige VVS- og El-virksomheder. 
Den mulighed er nu 
forsvundet. 
Derfor kommer BAR Bygge & 
Anlæg til at påtage sig en rolle, 
der er endnu mere udfordren-
de end de sidste ti års erfa-
ring med at samle op og  
være en erfaringsbank,” 
siger Max Meyer.

Indsatsen har ikke båret frugt
Forbundsformand Max Meyer, Blik og Rør

Når antallet af ulykker er uændret eller lidt stigende, er det et tegn på, at indsatsen på
arbejdsmiljøområdet ikke er god nok, mener Max Meyer, forbundsformand i Blik og Rør. 

”Forestil dig en 
arkitekt, der turde 

lave et hus, hvor 
alle installa-
tioner, gerne 

skjult, lå i 
en normal 

arbejds-
højde.”
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”Det handler om holdninger 
og tage vare på sig selv og 

sine kolleger.”

”Der er en hel del virksom-
heder, der har kridtet banen 
op i forhold til arbejdsmil-
jøet, især de traditionelle 
virksomheder med rødder 
i bygge- og anlægsbran-

chen. Men man kan ikke 
komme udenom, at der stadig 

er et stigende antal ulykker,” si-
ger Peter Hougaard, gruppeformand 

i Forbundet Træ-industri-byg i Danmark, 
TIB.
  
”De sidste 5-6 år er der kommet en hel 
del nye virksomheder, som ikke har disse 
rødder i branchen og ikke har arbejds-
miljø inde på rygraden. Her er man 
nødt til at starte fra nul,” siger Peter 
Hougaard, som mener, at der typisk 
opstår problemer, når der er mange 
underentreprenører.

Arbejdsmiljø i overenskomsterne
Sammen med arbejdsgiverne har organi-
sationerne lavet indsatser for at forbedre 
arbejdsmiljøet. Især de sidste otte år er 
der kommet mere substans i miljøarbej-
det, mener han. 
 
For eksempel er man, som noget helt 
nyt, begyndt at tænke arbejdsmiljø ind 
i overenskomsterne. Og det glæder Pe-
ter Hougaard, især fordi ansvaret for 
arbejdsmiljøarbejdet i lang tid har været 
et konfliktområde mellem organisatio-
nerne.

”Det er absolut gavnligt at organisatio-
nerne bliver positive aktører i arbejdsmil-
jøarbejdet og kæder det sammen med 
overenskomster, så de ikke kun handler 
om penge, men også om et forbedret ar-
bejdsmiljø. Det betyder øget livskvalitet 
for vores medlemmer,” siger han.

Det handler om holdninger
Det er absolut nødvendigt at påvirke TIB’s medlemmer og at skabe 
en kultur, hvor man ikke tager chancer, mener gruppeformanden i 
TIB. Med det mål har man for seks år siden introduceret arbejds-
miljø i lærlingeuddannelse for tømrer.

”Det handler i dag ikke om, hvorvidt du har adgang til sikkerheds-
udstyret. Det handler om holdninger og om at tage vare på sig selv 
og sine kolleger,” siger Peter Hougaard.

Vi har regler nok
For Peter Hougaard er det vigtigt at ikke kun medarbejderen, men 
også virksomheden fokuserer på, hvordan antallet af ulykker kan 
blive bragt ned.

”Vi har regler nok i forhold til arbejdsmiljø, men det er handlin-
gerne, der skal give os et gennembrud. Alle ved, hvad der er farligt. 
Hvis ikke du sætter rækværk på et stillads eller på et tag, så ved 
du godt, det er farligt. Alle på pladsen skal lære at tage ansvaret 
samlet. Jeg efterlyser en form for selvjustits mellem virksomhed og 
medarbejdere,” siger han.

IT på byggepladsen
I den sammenhæng mener Peter Hougaard, at BAR Bygge & An-
lægs rolle i fremtiden skal være mindre baseret på regler. 
”BAR har en opgave med at synliggøre de gode erfaringer. For ek-
sempel med en netbaseret database over gode arbejdsprocesser. 
IT’en kommer ind på byggepladserne nu, og sammen med det skal 
arbejdsmiljøet også rykke ind,” siger han.

Vil ikke afvise bøder
Når Peter Hougaard kigger tilbage, kan han se en tydelig udvikling 
af arbejdsmiljøarbejdet. 

”Arbejdsmiljøet er ikke længere en kampplads, men et forebyg-
gende samarbejdsforum, og jeg tror, at det er gavnligt, at vi ikke 
ligesom Arbejdstilsynet skal være politi i forhold til virksomhederne. 
Men jeg vil ikke afvise bøder i tilfælde af meget grove overtrædel-
ser. I særdeleshed til den gruppe af virksomheder, som aldrig har 
taget arbejdsmiljøet med ind, men udelukkende er begyndt at drive 
virksomhed med byggeri fordi der er penge i det,” siger han.

Organisationerne har i lang tid været uenige om, hvem der skulle tage ansvar for arbejdsmiljøet. Men 
at tage ansvar var ikke så farligt, og TIB har arbejdet meget konkret med sikkerhedsarbejdet, mener 
Peter Hougaard, gruppeformand i TIB.

Godt at organisationerne tager et ansvar
Gruppeformand Peter Hougaard, TIB

”Arbejdsmiljø i overenskomster betyder 
øget livskvalitet for vores medlemmer.”
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”Det var ved at tegne sig et 
billede af en branche, der 
siger ’Vi er ansvarlige’.”

”Ved bygning af Storebæltsbroen blev sikkerheden primært over-
ladt til den enkelte entreprenør. Staten var indblandet gennem Ar-
bejdstilsynet. Man havde en reaktiv tilgang til sikkerhed og handlede 
først, når problemerne opstod. Det dominerende perspektiv var; ’vi 
overholder loven’,” siger Johnny Dyreborg, der som seniorforsker 
ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har un-
dersøgt udviklingen i håndtering af sikkerhed på de store byggepro-
jekter Storebæltsbroen, Øresundsbroen, Metroen og DR-byggeriet.

Mere end stål og beton
Ved Øresundsbroen oplevede han et skift til en proaktiv tilgang, 
hvor man satte ind, før problemerne opstod. 
”Her blev der afsat penge til sikkerhed. Det var også her, metoden 
om ’Mønsterarbejdsplads’ og ideen om en sikkerhedskoordinator 
blev udviklet, hvor man ikke udelukkende kiggede på ulykker, men 
fremadrettet så på sikkerheden. Sikkerhed blev en del af en bygge-
opgave. Det var et væsentligt vendepunkt i opfattelsen af, hvordan 
man skal håndtere arbejdsmiljøproblemer i branchen. Øresunds-
broen var ikke blot et spørgsmål om stål og beton, som bygherren 
udtrykte det, men der var tale om et bredere perspektiv, der ikke 
alene inkluderede arbejdssikkerheden, men også hensynet til om-
verdenen rundt om byggeriet. Der var ved at tegne sig et billede af 
en branche, der siger; ’Vi er ansvarlige’,” siger han. 

Modarbejder hinanden
Men selvom sikkerhed er blevet en del af den samlede virksom-
hedspolitik, er den ikke i tilstrækkelig grad sivet ned i organi-
sationen og ud på byggepladserne, mener Johnny Dyreborg. 
”Vi ser fortsat en stor skelnen mellem linieledelsens fokusering på 
produktion, tid og økonomi og så sikkerhedsorganisationen, der lig-
ger ved siden af. Der forestår en stor opgave i at prøve at se, hvor-
dan man kan integrere de to størrelser i det praktiske byggearbejde. 
Mange mellemledere bliver kun målt på produktion og tid, og så 
længe det er tilfældet, bliver arbejdsmiljø kun sikkerhedsledernes 
og sikkerhedskoordinatorernes projekt, og de kommer til at mod-
arbejde hinanden.

Pizzabud
Imidlertid peger Johnny Dyreborg på, at sikkerhedskoordinatorens 
blik måske i for høj grad er rettet på den tekniske sikkerhed. 
”Deres øjne skulle løftes til også at være på den organisatoriske 
sikkerhed i den enkelte byggeproces. De må kigge på, om proces-
serne, der skal skabe sikkerhed, er intakt, og ikke kun om sikker-
heden i sig selv er intakt. En sikkerhedskoordinator sagde til mig: 
’Nogle gange føler jeg mig som et pizzabud, der skal komme ud, 
når det brænder på med sikkerheden. Her kunne de måske medi-
ere processerne og støtte mellemlederne i at fastholde sikkerheden 
løbende,” siger han.

Glem ikke medarbejdere
Johnny Dyreborg mener, at det er positivt, at ledelsen begynder at 
tage ansvaret for sikkerheden, men at man i sin iver efter at præstere 
godt risikerer at glemme at have medarbejderne tilstrækkeligt med. 

”Det er vigtigt at fastholde medarbejdernes inte-
resse og det forebyggende sigte og ikke kun løse 
problemer med sikkerheden ved at få folk hurtigt 
tilbage på arbejdet måske for at undgå anmel-
delse af ulykker,” siger Johnny Dyreborg.

Øresundsbroen var vigtigt vendepunkt for 
hele byggebranchen
Seniorforsker Johnny Dyreborg, NFA

Ved byggeriet af Øresundsbroen skete der et væsentligt skift, hvor bygherren tog ansvaret for en 
proaktiv indsats for arbejdsmiljøet. Men denne nye strategi har svært ved at sive fra toppen og helt 
ud på byggepladserne, mener seniorforskeren Johnny Dyreborg fra Det nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø, NFA. 

”Det er vigtigt at fastholde 
medarbejdernes interesse og 

det forebyggende sigte.”
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