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Bedre planlægning mindsker  

skader og nedslidning  

 

Faktaark 2 – Systematisk daglig 

planlægning 
 

 

I skal vælge en eller flere metoder til sammen at planlægge det daglige arbejde på 

byggepladsen.  

 

I skal udvælge de metoder, I vil afprøve, inden den praktiske implementering går i gang. 

 

Dette faktaark indeholder en beskrivelse af to af metoderne: "toolbox-møder" og 

"sikkerhedsrunderinger". 
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Toolbox-møder er jævnlige, korte møder på byggepladsen, hvor mester og medarbejderne 

mødes for at snakke om arbejdsmiljøet. De aftaler, hvordan arbejdsmiljøet bør være, når 

medarbejderne udfører de konkrete arbejdsopgaver, de er i gang med her og nu på 

byggepladsen. Men det kan også være relevant at snakke om kommende arbejdsopgaver og 

problemer med arbejdsmiljøet, som kan vise sig i fremtiden. Både det psykiske og det fysiske 

arbejdsmiljø skal diskuteres på toolbox-møderne. 

 

Formålet med toolbox-møder (værktøjskassemøder) er at give mester og medarbejdere en 

metode til at forbedre den løbende planlægning af arbejdet. På toolbox-møderne kan mester 

og medarbejdere overveje, hvordan de kan mindske den fysiske og psykiske nedslidning, 

samtidig med at der kommer mere styr på de daglige arbejdsopgaver. Når både mester og 

medarbejdere deltager aktivt i møderne, skærper alle bevidstheden om arbejdsmiljøet i det 

daglige. At indføre toolbox-møder kan medvirke til, at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen 

forbedres på flere områder. Det er med til at forebygge psykisk og fysisk 

nedslidning.

 

I forebyggelsespakken fokuserer toolbox-møderne på at undgå 

påvirkninger, der kan give ondt i ryggen og ondt i andre led og 

muskler, og på at få et godt psykisk 

arbejdsmiljø, men værktøjet kan i andre 

sammenhænge bruges i forhold til 

arbejdsmiljøet i almindelighed.  

 

 De kommende arbejdsopgaver 

 Mulige arbejdsmiljøproblemer i 

forhold til opgaverne 

 Tunge løft og belastende 

arbejdsstillinger 

 Behov for hjælpemidler 

 Levering af materiel og materialer 

 Psykisk arbejdsmiljø (fx stress, 

trivsel, mobning) 

 "Sig fra – sig stop! " 

 Koordinering med andre håndværkere 

 APV 

 Produktion og planlægning 

 Problemområder (fx adgangs/transportveje, 

afspærring, rækværk, oprydning) 

 Osv. 

 

Toolbox-møder kan evt. kombineres med 

 

Læs mere og download gratis diverse plakater og informationer 

om arbejdsmiljø i byggebranchen: www.bar-ba.dk 

http://www.bar-ba.dk/
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 er et værktøj, som giver et "her og nu-billede" af, hvordan 

arbejdsmiljøet er på byggepladsen. Samtidig er værktøjet med til at pege på mulige fejl og 

mangler, der kan medvirke til psykisk og fysisk nedslidning. Den gruppe, som foretager 

sikkerhedsrunderingen, består af mester, skiftende medarbejdere og evt. en 

arbejdsmiljørepræsentant (sikkerhedsrepræsentant). I nogle tilfælde kan det være en god ide at 

aftale at lave en fælles sikkerhedsrundering, hvor alle firmaer, som er på pladsen, deltager. 

Gruppen gennemgår arbejdspladsen og udpeger forhold, der er i orden eller ikke i orden. De 

kan enten have: 

 

 en struktureret tilgang – hvor de har en tjekliste med relevante og aktuelle 

sikkerhedsemner (se nedenunder) 

 en åben tilgang – hvor deltagerne selv observerer fejl og mangler uden at skele til på 

forhånd fastlagte emner. 

 

Under runderingen noterer gruppen (evt. også fotograferer) både de forhold, som er i orden, 

og de forhold, som ikke er i orden. Aftal forinden, hvem der skriver ned. Gruppen diskuterer de 

forhold, som ikke er i orden, med det samme og forsøger at finde mulige løsninger. Det er 

vigtigt, at alle kritisable forhold bliver rettet med det samme. Hvis det ikke er muligt, laver 

gruppen en plan for, hvordan de kritisable forhold bliver rettet hurtigst muligt. Gruppen 

aftaler, hvem der er ansvarlige. Hvis løsningen fx er generel oprydning eller brug af 

værnemidler, kan alle medarbejdere blive skrevet på som ansvarlige.  

 

Det er vigtigt, at alle medarbejdere på byggepladsen melder tilbage, om og hvor godt de 

forbedringer, der sker undervejs, virker. Tilbagemeldinger er vigtige som motivation for at få 

mester og medarbejdere til at fortsætte med at fokusere på arbejdsmiljøet. Tilbagemeldingerne 

kan fx ske ved, at mester sørger for, der bliver hængt et skema op i skurvognen, hvor 

medarbejderne kan give de kritisable forhold smileys eller trafiklys (grønne/gule/røde prikker), 

hvis de synes, et forhold er forbedret. 

 

Sikkerhedsrundering kan evt. foretages i forbindelse med toolbox-møder, således at 

problemer, som konstateres ved runderingen, behandles på toolbox-mødet. 

 

 Ergonomi (fx tunge løft og arbejdsstillinger), adfærd og 

værnemidler  

 Adgangs- og transportveje 

 Afspærringer, rækværker og udgravninger 

 Belysning 

 Byggepladsens indretning, oplagspladser, orden 

og ryddelighed 

 Maskiner, tekniske hjælpemidler og udstyr 

 Stiger, stilladser, lifte og platforme 

 Velfærdsforanstaltninger 

 Osv. 

 

Værktøjet til sikkerhedsrundering er oprindeligt udviklet i forbindelse med projekter 

om forebyggelse af arbejdsulykker. I dette forløb skal værktøjet bruges til at forebygge fysisk 
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og psykisk nedslidning. Sikkerhedsrunderingen skal derfor fokusere på at undgå påvirkninger, 

der kan give ondt i ryggen og ondt i andre led og muskler, og på at få et godt psykisk 

arbejdsmiljø. Værktøjet kan i andre sammenhænge bruges i forhold til arbejdsmiljøet i 

almindelighed.  

 

 

I kan læse mere om værktøjerne til at forbedre arbejdsmiljøet og downloade materialer gratis 

her:  

 Sikkerhedsrunderinger – forebyggelse af arbejdsulykker. Industriens 

Branchearbejdsmiljøråd (2006). www.i-bar.dk 

 ”Mønsterarbejdspladsen” – metode til intern sikkerhedsdokumentation. Thomas Fløe, 

Nul Arbejdsulykker.  

 Byggeriets Sikkerhedsmålinger – et værktøj til at overvåge og forbedre arbejdsmiljøet 

på byggepladsen. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg (2007). www.bar-

ba.dk 

Arbejdstilsynet 

Tlf. 70 12 12 88 

 

 

http://www.i-bar.dk/
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAsYymu-bPAhXya5oKHYXrAHoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fbk-guide.dk%2Flogbog%2Fentreprenoervirksomheden%2FMiljoe%2F2.4_moensterarbejdspladsen.pdf&usg=AFQjCNEzrU4kciR7X1CuhhMzkZVK_lVIyA&sig2=lnhues8xQ9Kel5oEldUw3g&bvm=bv.135974163,d.bGs
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAsYymu-bPAhXya5oKHYXrAHoQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fbk-guide.dk%2Flogbog%2Fentreprenoervirksomheden%2FMiljoe%2F2.4_moensterarbejdspladsen.pdf&usg=AFQjCNEzrU4kciR7X1CuhhMzkZVK_lVIyA&sig2=lnhues8xQ9Kel5oEldUw3g&bvm=bv.135974163,d.bGs
http://www.bar-ba.dk/
http://www.bar-ba.dk/

