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Det sker igen og igen rundt 
om på landets byggeplad-
ser: Håndværkerne kommer 
i klemme, falder ned eller får 
mursten væltet ned over sig. 
Sikkerhedskoordinatorerne 
hos entreprenører og rådgi-
vende ingeniører er for dår-
lige til at forhindre arbejds-
ulykker, og derfor kræver Byg-
herreforeningen og Dansk 
Byggeri nu, at lovgivningen 
bliver strammet op.

Lidt dramatiseret stilles man-
ge sikkerhedskoordinatorer 
i hverdagen ofte over for val-
get: pengene eller livet. Sik-
kerhedskoordinatoren kom-
mer oftest fra hovedentrepre-
nørens fi rma eller fra bygge-
projektets rådgivende ingeni-
ørvirksomhed, og da deres be-
slutninger kan betyde forsin-
kelser, må de ofte afveje hånd-
værkernes sikkerhed mod pro-
jektets økonomi. Og alt for tit 
bliver det økonomien, der ve-
jer tungest, mener Dansk Byg-
geri og Bygherreforeningen. 

Uvidende ingeniører 
Sikkerhedskoordinatorer fra 
entreprenørerne har en åben-

lys interessekonfl ikt med de-
res arbejdsgivere. Men selv 
hvis sikkerhedskoordinato-
ren kommer fra rådgivende 
ingeniørfi rmaer og derfor ik-
ke direkte har noget økono-
misk i klemme i byggeriet, så 
sker det ofte, at de heller ik-
ke gør deres arbejde godt nok, 
mener sekretariatsleder Hen-
rik L. Bang fra Bygherrefor-
eningen.
 »Rådgivernes problem er, 
at de ikke kommer så tit på 
byggepladsen, så de ved ikke 
nok om, hvordan det prakti-
ske arbejde bliver udført,« si-
ger han.
 Et symptom på nogle inge-
niørers manglende viden om 
håndværkernes arbejdsvilkår 
er, at Arbejdstilsynet hele ef-
teråret har kørt kampagnen 
”Gør noget for de projekteren-
de” i erkendelse af, at det ofte 
er fejl i projekteringsmateria-
let, der senere koster en bræk-
ket arm ude på stilladserne. 
Men det skal der laves om på 
nu.
 Byggeorganisationerne 
foreslår, at sikkerhedskoor-
dinatoren fremover skal an-
sættes direkte af bygherren, 
så han bliver økonomisk uaf-
hængig af de andre parter i 
projektet. Samtidig skal han 

have ret til på bygherrens veg-
ne at stoppe arbejdet, hvis der 
er mangler i sikkerheden, 
eller hvis tidsplanen er så 
stram, at arbejdet bliver far-
ligt. Desuden skal kravene til 
sikkerhedskoordinatorens er-
faring strammes op.
 I dag skal sikkerhedskoor-
dinatoren have ”praktisk er-
faring i ledelse af et bygge- og 
anlægsarbejde og have gen-
nemført arbejdsmiljøuddan-
nelsen”.
 Men ifølge miljøchef Car-
sten Bekker fra Dansk Byggeri 
bliver der for ofte taget lidt let 
på de lidt luftige krav. Frem-
over skal de være mere kon-
tante.
 »Det er ikke nok, at man 
har erfaring fra byggeplad-
ser. Det skal være én, der har 
en dokumenteret årelang er-
faring med ledelse af bygge-
pladser. Og så skal koordina-
toruddannelsen på 37 timer 
forlænges,« siger han.
 I Foreningen af Rådgivende 
Ingeniører erkender arbejds-
markedspolitisk chef Anders 
Kabel, at ingeniørerne langt 
fra altid gør sikkerhedsarbej-
det godt nok.
  Alligevel mener han ikke, 
at der er brug for så skrappe 
krav, som Dansk Byggeri og 

Bygherreforeningen lægger 
op til.
 »Grundlæggende mener 
vi, at sikkerheden er en del 
af byggelederopgaven. Det 
virker logisk, at rådgiverne – 
som bygherrens repræsen-
tanter – også tager sig af den 
opgave. Problemet i dag er, 
at det er svært at få penge fra 
bygherren for at gøre den del 
af jobbet. Men hvis der skal 
være en stærkere sikkerheds-
koordinator, så er det vigtigt, 
at vi ikke stirrer os blind på 

den praktiske erfaring. Man 
kan lære rigtig meget, hvis vi 
får forbedret uddannelserne 
til byggeleder og sikkerheds-
koordinatorer,« påpeger han.
 Bygherreforeningen har 
sendt kravene til Arbejdstilsy-
net, som skal stå for den prak-
tiske udformning af lovfor-
slaget. Organisationen reg-
ner med, at lovgivningen kan 
være på plads i slutningen af 
2007. �
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Fremtiden ser Lean ud

Kom i dybden med Lean og få svar på, hvordan du 
implementerer og bruger Lean metoderne – og hvad 

du opnår ved at bruge dem.

DIEU har en række kurser inden for Lean området. 
Læs mere på www.dieu.dk/lean 

Processer og kvalitet...
... hænger uløseligt sammen. Når du sætter fokus på processerne 

i din virksomhed, bl.a. gennem Lean, er det meget nærliggende 
også at stramme op på kvalitetsstyringen.

DIEU har mange års erfaring med kvalitetsstyring. 
Læs mere på www.dieu.dk/kvalitet 

Tag kunden med til bords – 
og få et nyt omdrejningspunkt 
for forretningsudvikling
Charlotte Wandorf
Børsens Forlag, 299 kr.
224 sider

Kunden har måske ikke 
altid ret, men uanset hvad, 
er det kunderne, virksom-
hederne lever af. Derfor gæl-
der det om at kunne forstå 
verden med kundens øjne, og 
det kan man få hjælp til med 
denne bog. Her kan man 
læse om, hvordan virksom-
heden kan arbejde med bå-
de nuværende, fremtidige og 
tidligere kunder, der skal vin-
des tilbage. Bogen ser bl.a. 
på, hvordan kunden inddra-
ges i forretningsudvikling og 
markedsanalyser. Den bygger 
på et udviklingsprojekt, som 
bl.a. TDC, SAS og Statoil har 
deltaget i, og læseren får ind-
blik i, hvordan disse og 
andre store virksomheder 
arbejder med deres kunder. 
Forfatteren rådgiver virksom-
heder i kunderelationer og er 
direktør og partner i fi rmaet 
Relaton-Lab. [trb]

Vinderkoncepter 
– brugerdrevet innovation og 
forretningsudvikling
Søren Merit og Trine Nielsen
Børsens Forlag, 460 kr.
309 sider

Mange af tidens store opfi n-
delser er blevet til ved et til-
fælde. Men det er de færreste 
virksomheder, der har tid og 
råd til at vente på, at de 
gode ideer kommer dalende 
ned fra himlen. Denne bog 
leverer en metodisk tilgang til 
innovation og idéudvikling, 
som går under navnet Kon-
ceptuel Opdagelse. Ifølge 
bogen sikres virksomhedens 
fortsatte udvikling af vinder-
koncepter, bl.a. gennem ind-
dragelse af brugere og kun-
der samt studier af disses ad-
færdsmønstre og præferen-
cer. Søren Merit er ekspert i 
brugerdrevet innovation og 
forretningsudvikling, og 
Trine Nielsen har arbejdet 
med innovation og produkt-
udvikling i mediebranchen i 
mange år. [trb]

De nye pionerer – om sociale 
innovatører, der skaber vækst, 
værdi og en bedre verden
Tania Ellis
Jyllands-Postens Forlag, 349 kr.
224 sider

Det er ikke en tilfældighed, at 
netop denne bog bærer det 
Nordiske Miljømærke. Alt 
andet end et miljørigtigt tryk 
ville stå i skarp kontrast til 
bogens tema: Etisk og bære-
dygtig virksomhed. Udviklin-
gen går mod et erhvervsliv, 
hvor det ikke er nok at tænke 
i kroner og øre, hvis man skal 
overleve som virksomhed. 
Det sociale ansvar er kommet 
på dagsordenen, og skal man 
tro forfatteren bag bogens 
forord, Mads Øvlisen, er det 
kommet for at blive. Bogen 
præsenterer en række danske 
og internationale virksomhe-
der, der forener etik og forret-
ning og tilmed tjener penge 
på det. Dansk-britiske Tania 
Ellis er executive MBA med en 
lang lederkarriere bag sig. [trb]

Netværks kogebogen
– opstart, facilitering og 
organisering af netværk
Marina Hjørdie
Aalborg Erhvervsråd, 220 kr
224 sider

”Brug dit netværk,” lyder 
svaret på snart sagt alle ud-
fordringer, vi som mennesker 
står over for. Men det kræver 
jo, at vi har et netværk, der 
kan bruges. Bogen her er en 
abc i skabelse af levedygtige 
netværk. Ud fra studier af
både velfungerende og døen-
de netværk, der også fungerer 
som cases i bogen, giver for-
fatteren sit bud på, hvilke
ingredienser, der indgår i op-
skriften på forskellige typer
af netværk. Maria Hjørdie 
Marina er uddannet inden for 
innovation & entrepreneur-
ship samt arkitektur og har i 
dag konsulentvirksomheden 
ChangeAgents. [trb]

Logistik i virksomheden
Tina Holck og Lisbeth Jensen
Erhvervsskolernes Forlag, 375 kr.
363 sider

Levering til tiden, kvalitet og 
fl eksibilitet er nøgleord for 
virksomheder, der vil klare sig 
i konkurrencen i dag. I bogen 
gennemgås virksomhedens 
funktioner for at fi nde frem til 
en mere effektiv logistik igen-
nem hele forsyningskæden.
I bogen fi ndes cases, model-
ler og opgaver, der både kan 
bruges til undervisning og 
som inspiration til virksom-
hederne. Bogens forfattere 
er begge diplomingeniører 
med speciale i produk tion. 
[trb]
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En sikkerhedskoordinator 
skal i dag have:
� Sagkyndig ekspertise på 
bygge- og anlægsområdet, 
herunder kendskab til byg-
geriets aktører
� Praktisk erfaring i ledel-
se af et bygge- og anlægs-
arbejde
� Den fornødne viden om 
sikkerheds- og sundheds-
mæssige spørgsmål 
� Gennemført arbejdsmil-
jøuddannelsen for koordi-
natorer. 
 Koordinatoren giver de 
enkelte entreprenører be-
sked om mangler ved sik-
kerhedsarbejdet og afhol-
der sikkerhedsmøder.

[kilde: Pligter og ansvar
for arbejdsmiljøet]

Læs mere på nettet:
ing.dk/0704ag
Med link til blandt andet:
� Pjece: Pligter og ansvar 

for arbejdsmiljøet

SIKKERHEDS-
KOORDINATOR

Hvis antallet af arbejdsulyk-
ker skal ned, skal sikker-
heden tegnes med fra byg-
geprojekternes begyndel-
se. Derfor vil byggeorganisa-
tionerne have en sikkerheds-
koordinator med allerede i 
projekteringsfasen.
 De fi k for alvor øjnene op 
for problemerne med sik-
kerheden efter katastrofe-
året 2005, hvor 17 døde og 
næsten 5.000 kom ud for en 
arbejdsulykke i byggebran-
chen. Ser man på det samle-
de antal dødsulykker på byg-
gepladserne, hvor også an-
dre faggrupper tæller med, 
kommer tallet op på 20 døde 
i 2005.
 De skræmmende tal har 
nu fået byggebranchen til at 
kræve, at en uafhængig sik-
kerhedskoordinator skal med 
allerede i plan lægningsfasen 
af større byggerier – til for-
skel fra i dag, hvor han først 
bliver udpeget, når entrepre-
nørerne er udvalgt.
 »Den nye sikkerheds-
koordinator skal være en 
form for garant for, at de råd-
givende lever op til deres plig-
ter,« siger miljøchef Carsten 
Bekker fra Dansk Byggeri. 
 De rådgivende ingeniø-
rer har pligt til at sørge for, 
at deres konstruktioner kan 
udføres, uden at håndvær-
kerne kommer til skade. De 
skal desuden gøre opmærk-
som på potentielt farlige 
punkter i byggeriet, men det 
sker langtfra altid, fortæller 
Carsten Bekker
 »Ingeniørernes sikker-
hedsarbejde har ikke været 
særlig fremragende. Vi op-
lever ofte, at byggeriet ikke 
er planlagt, så vi kan bruge 

de tekniske hjælpemidler, vi 
har til rådighed. Der er sim-
pelt hen ikke plads,« påpe-
ger han.
 Arbejdstilsynet har i efter-
året kørt en kampagne rettet 
mod projekterende på byg-
gepladser, hvor arbejdssik-
kerheden haltede gevaldigt.
 »Mange problemer op-
står i planlægningsfasen, og 
de er næsten umulige at gø-
re noget ved, hvis først byg-
gepladsen er kørt af sporet. 
Derfor er det vigtigt, at man 
gør arbejdet ordentligt og 
fanger fejlene allerede i plan-
lægningsfasen,« siger tek-
nisk konsulent Jørgen F. An-
dersen fra Arbejdstilsynet.
 Bygherreforeningen og 
Dansk Byggeri vil bede Ar-
bejdstilsynet om at forbe-
rede en regelændring, så 
sikkerhedskoordinatoren i 
planlægningsfasen bliver 
et krav for større byggerier. 
Men i Foreningen af Rådgi-
vende Ingeniører advarer ar-
bejdsmarkedspolitisk chef 
Anders Kabel mod at tro, at 
en sikkerhedskoordinator 
kan forbedre sikkerheden.
 »Man risikerer at lave et 
nyt system med en ny an-
svarsfordeling, som vil føre 
til nye konfl ikter. En kontrol-
lør fremmer heller ikke, at 
arbejdsmiljøet kommer ind 
i tankegangen, dér hvor det 
er vigtigt: Hos den, der sid-
der ved computeren og laver 
beregningerne eller træk-
ker stregerne. Det er den 
person, der skal begynde at 
tænke arbejdsmiljøet ind. 
Ellers bliver det bare endnu 
en konfl ikt om, hvor billigt 
vi kan slippe af sted med op-
gaven,« forudser han. [ula]

Sikkerhed på 
tegnebrættet

Stærke sikkerhedsfolk 
skal stoppe ulykker
Byggepladser skal have uafhængige og erfarne sikkerhedskoordinatorer

� UVILDIG. Sikkerhedskoordinatoren på en byggeplads bør hverken være ansat af entreprenøren el-
ler det rådgivende ingeniørfi rma på projektet. Han skal være økonomisk uafhængig af alle andre 
end bygherren og have viden om det praktiske arbejde, kræver sekretariatsleder Henrik L. Bang fra 
Bygherreforeningen. [foto: Lars Bertelsen]


