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Supplerende arbejdsmiljøuddannelser                                                             
inden for bygge- og anlægsområdet 

 
Ud over den obligatoriske uddannelse på 22 timer skal arbejdsgiveren tilbyde løbende, supplerende arbejdsmiljøud-
dannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i Arbejdsmiljøorganisationen (AMO).  
 
Inden for det første år som medlem af AMO skal medlemmerne have tilbudt to dages supplerende uddannelse.  
 
Hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO, skal arbejdsgiveren 
tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed. 
 
Formålet med den supplerende uddannelse skal være at sikre løbende målrettet opdatering, som kan styrke kompe-
tencerne hos arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere.  

 
Disse kurser kan afholdes for arbejdsmiljøorganisationens medlemmer på virksomheden. Virksomheden kan med 
fordel lade flere interesserede medarbejdere deltage herunder samarbejdsorganisationens medlemmer, da det kan få 
den nye viden og nye holdninger til at sprede sig hurtigere i virksomheden. Flere mindre virksomheder kan gå sammen 
om et kursus. Kurserne kan også tilbydes som åbne kurser. 
 

Nr. Emne Supplerende arbejdsmiljøuddannelser - Indhold Varigheden 
aftales 

Bygge og anlæg 

3 Sikkerheds-
arbejde indenfor 
byggeriet 

Følgende emner indgår i kurset: 

 Ansvar og pligter i arbejdsmiljøet indenfor bygge- og anlægsområdet 

 Arbejdsmiljøorganisationen i virksomheden 

 Arbejdsmiljøorganisationen på bygge- og anlægspladser 

 Arbejdspladsvurdering (APV) 

 Arbejdsskader 

 Arbejdstilsynet 

 Personlig sikkerhed - sikkerheden er stor, når de rigtige personlige 
værnemidler anvendes. Men værnemidler må ikke erstatte grundig 
planlægning og gode arbejdsrutiner 

 Uddannelse - den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og andre lovplig-
tige uddannelser.  

1 – 2 dage 

4 Sikkerhed på 
byggepladser 

Følgende emner indgår i kurset: 

 Sikkerhedskultur - en god sikkerhedskultur betyder færre risici, 

 Risikovurderinger - er der tale om særligt farligt arbejde, skal der laves 
en skriftlig vurdering 

 Sikkerhedsrunderinger - et godt værktøj til risikovurderinger på plad-
sen 

 Ulykkesanalyse - har ulykken været ude, er det vigtigt at lære af den, så 
gentagelser undgås 

 Ulykker i tal - hvor galt står det egentlig til? Tjek tallene og døm selv 

 Årsager til ulykker - de mest almindelige arbejdsulykker i bygge- og 
anlægssektoren  

 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken 

1 – 2 dage 

5 Sikkerhed og 
planlægning når 
der arbejdes i 
højden  

Følgende emner indgår i kurset: 

 Gennemgang af reglerne for arbejde på tage 

 Tjeklister - hvilke oplysninger skal jeg fx have for at vurdere, hvordan 
jeg lever op til kravene om sikkerhed ved tagarbejde, når jeg skal give 

½ - 1 dag 
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et tilbud på tagarbejde? 

 Rækværker og afdækning 

 Sikkerhed ved betonelementmontage 

 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

6 Plan for sikkerhed 
og sundhed (PSS), 
journal 

Følgende emner indgår i kurset: 

 Indhold af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

 Særlige regler for mindre og farlige byggepladser 

 Ansvar og opgaver for bygherre, koordinator (P) og koordinator (B), 
den projekterende / rådgiveren, leverandører og arbejdsgiver 

 Indretning af byggepladsen 

 Farligt arbejde 

 Arbejdsmiljøorganisationen 

1 – 2 dage 

7 Sikkerhed ved 
kraner, stiger og 
stilladser 

Sikkert arbejde med: 

 Stilladser, personløftere mv. 

 Stiger 

 Kraner 

 Planlægning 

 Personlig sikkerhed 

½ dag 

8 Samarbejde og 
trivsel i byggeriet 

Der indgår følgende emner i kurset: 

 Samarbejde 

 Motivation og arbejdsglæde 

 Anerkendelse 

 Medarbejderinddragelse 

 Relationer 

 Respekt og retfærdighed 

 Tillid 

 Trivsel og samarbejde – hvordan kommer vi i gang? 

1 – 2 dage 

9 Sikre løft, gode 
arbejdsstillinger 
og planlægning 
heraf i byggeriet 
 

Der indgår følgende emner i kurset: 

 Løft og bæring 

 Belastende arbejdsstillinger 

 Ensidigt belastende arbejde 

 Skub og træk  

 Sundhed og arbejdsmiljø 

 Planlægning 

 Sundhedsfremme og arbejdsmiljø 

½ - 1 dag 

10 Sikkerhed ved 
maskiner og 
værktøj i byggeri-
et 

Der indgår følgende emner i kurset: 

 Maskiner 

 Brugsanvisninger 

 Motordrevet håndværktøj 

 Damp, trykluft og trykflasker 

 Planlægning 

½ dag 

11 Forebyggelse af 
ulykker indenfor 
byggeri 

Der indgår følgende emner i kurset: 

 Risikovurdering 

 Sikkerhedskultur 

 Sikkerhedsrundering 

 BS-måling 

 Mønsterarbejdspladsen 

 Ulykker i tal 

 Ulykkesanalyse 

 El-ulykker 

 Årsager til ulykker 

1 – 2 dage 

12 Planlægning af 
godt arbejdsmiljø 
indenfor byggeri 

Der indgår følgende emner i kurset: 

 Plan for sikkerhed og sundhed - PSS 

 Indretning af byggepladsen 

 Arbejde i højden 

 Vej og gravearbejde 

1 – 2 dage 

http://www.bar-ba.dk/loeft-og-arbejdsstillinger/loeft-og-baering/
http://www.bar-ba.dk/loeft-og-arbejdsstillinger/belastende-arbejdsstillinger/
http://www.bar-ba.dk/loeft-og-arbejdsstillinger/ensidigt-belastende-arbejde/
http://www.bar-ba.dk/loeft-og-arbejdsstillinger/skub-og-traek/
http://www.bar-ba.dk/loeft-og-arbejdsstillinger/sundhed-og-arbejdsmiljoe/
http://www.bar-ba.dk/loeft-og-arbejdsstillinger/planlaegning/
http://www.bar-ba.dk/loeft-og-arbejdsstillinger/sundhedsfremme-og-arbejdsmiljoe/
http://www.bar-ba.dk/maskiner-og-vaerktoej/maskiner/
http://www.bar-ba.dk/maskiner-og-vaerktoej/brugsanvisninger/
http://www.bar-ba.dk/maskiner-og-vaerktoej/motordrevet-haandvaerktoej/
http://www.bar-ba.dk/maskiner-og-vaerktoej/damp-trykluft-og-trykflasker/
http://www.bar-ba.dk/maskiner-og-vaerktoej/planlaegning/
http://www.bar-ba.dk/ulykker/risikovurdering/
http://www.bar-ba.dk/ulykker/sikkerhedskultur/
http://www.bar-ba.dk/ulykker/sikkerhedsrundering/
http://www.bar-ba.dk/ulykker/bs-maaling/
http://www.bar-ba.dk/ulykker/moensterarbejdspladsen/
http://www.bar-ba.dk/ulykker/tal-om-ulykker/
http://www.bar-ba.dk/ulykker/ulykkesanalyse/
http://www.bar-ba.dk/ulykker/el-ulykker/
http://www.bar-ba.dk/ulykker/aarsager-til-ulykker/
http://www.bar-ba.dk/planlaegning/plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss/
http://www.bar-ba.dk/planlaegning/indretning-af-byggepladsen/
http://www.bar-ba.dk/planlaegning/arbejde-i-hoejden/
http://www.bar-ba.dk/planlaegning/vej-og-gravearbejde/
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 Renovering og nedrivning 

 Ild, el og svejsning 

 Kontorarbejdspladser 

 Brug af tekniske hjælpemidler 

 Informationsmøder om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder 

13 Forebyggelse af 
kemiske påvirk-
ninger (støv, PCB, 
bly og asbest mv.) 
indenfor byggeri  

Der indgår følgende emner i kurset: 

 Forebyggelse af skadelige påvirkninger  

 De farlige stoffer - organiske opløsningsmidler, maling, imprægneret 
træ, formolier, epoxy og isocyanater, asfalt, PCB, bly, asbest og mine-
raluld.  

 Klassificering og mærkning af farlige stoffer og materialer 

 Brugsanvisninger - ved arbejde med farlige stoffer og materialer er 
krav om brugsanvisninger 

 Kemisk APV/særlig vurdering - hvis de farlige stoffer ikke kan undgås  

 Støv - støv på byggepladsen skal så vidt muligt undgås.  

 Produktsanering og indkøbspolitik 

 Foranstaltninger – ventilation – indkapsling - værnemidler 

 Planlægning 

1 – 2 dage 

14 Forebyggelse af 
skader fra støj og 
vibrationer inden-
for byggeri 

Der indgår følgende emner i kurset: 

 Støj 

 Helkropsvibrationer 

 Hånd/arm vibrationer 

½ - 1 dag 

15 Sikkerhed når der 
opføres byggeri i 
vand 

Der indgår følgende emner i kurset: 

 Erfaringer fra bro- og tunnelbyggeriet på Storebælt og Øresund 

 Samarbejde og herunder koordinering i forhold til myndighederne 

 Særlige forhold vedrørende byggeri i vand 

½ dag 

16 Bygherre, rådgi-
vere og projekte-
rende 

Der indgår følgende emner i kurset: 

 Pligter for rådgiver og projekterende 

 Arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver  

 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

 Samarbejde, koordinering - beslutninger 

½ dag 

 

 

http://www.bar-ba.dk/planlaegning/renovering-og-nedrivning/
http://www.bar-ba.dk/planlaegning/ild-el-og-svejsning/
http://www.bar-ba.dk/planlaegning/kontorarbejdspladser/
http://www.bar-ba.dk/planlaegning/brug-af-tekniske-hjaelpemidler/
http://www.bar-ba.dk/planlaegning/informationsmoeder/
http://www.bar-ba.dk/stoej-og-vibrationer/stoej/
http://www.bar-ba.dk/stoej-og-vibrationer/helkropsvibrationer/
http://www.bar-ba.dk/stoej-og-vibrationer/haand-arm-vibrationer/
http://www.bar-ba.dk/bygherre-og-raadgivere/raadgiver-og-projekterende/
http://www.bar-ba.dk/bygherre-og-raadgivere/arbejdsmiljoekoordinatoren/
http://www.bar-ba.dk/bygherre-og-raadgivere/plan-for-sikkerhed-og-sundhed/

