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Da vi i marts 2020 blev kastet ud i håndtering af en pandemi i Danmark, var 

ingen forberedt. Fremgangsmåden måtte derfor blive ”trial and error”. Prøv 

noget - se om det virker. Hvis det ikke virker – prøv noget andet! Corona 

tvang os til hurtigt at finde løsninger på lavpraktiske dagligdags problemer. 

Hvad gør vi ved byggemøder? Ved frokost? På pladsen?  

 

Nogle af de skarpe hoveder, der steppede op og tog ansvar i byggeriet tilbage 

i marts, er nogle af Danmarks dygtigste planlægningsfolk. Det er travle folk, 

der hver eneste morgen møder op på byggepladsen, og giver den en skalle 

for at holde hjulene i gang. Dem har vi været så heldige at være i dialog med.  

Vi har samlet deres bedste corona-erfaringer i denne liste, som forhåbentlig 

kan inspirere dig i dit arbejde på byggepladsen. Det er konkrete forslag til, 

hvordan du kan coronasikre din byggeplads enkelt og uden de store 

omkostninger. Til ét af de tiltag du bliver præsenteret for, skal du 

eksempelvis bare bruge forskallingsbrædder, snor og en spraydåse.  

 

Arbejdstilsynet og BFA-BA har lavet oversigter med retningslinjer ift. Covid-

19 på byggepladsen. Dem skal du læse allerførst. Denne liste baseres 

udelukkende på vidensdeling af de her skarpe byggefolks egne konkrete 

tiltag og erfaringer.  

 

God fornøjelse! 

 

 

Thomas Høyer Andersen,  

Projektchef,  

CASA 

Jørgen List Petersen,  

Adm. dir.  

Adsbøll Renovering 

Stig Brylle Petersen, 

Proces- og entrepriseleder,  

Pihl & Søn 

Simon Edelved Jakobsen, 

Planlægningsansvarlig,  

CASA 

Kent Poulsen, 

Projektleder,  

Arne Andersen Vrå 

Kristian Birch Pedersen 

Adm. Direktør 

Civilingeniør, Master i IT, ph.d. 

+45 53 55 59 05 

kbp@exigo.dk 

 

 

 

https://at.dk/coronasider/forebyg-coronasmitte-i-din-branche/coronasmitte-byggeri/
https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona
mailto:kbp@exigo.dk
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TIL OG FRA PLADSEN 

Simpel ”sluse” nedsætter 

risikoen for smittespredning 

Det er vigtigt at forhindre spredning af smitte på byggepladsen, men om muligt 

endnu mere vigtigt, at forhindre smitten i at komme ind på pladsen i første 

omgang. Hver dag møder rigtig mange håndværkere ind, der potentielt kunne 

bære smitten med ind på pladsen. Simple ritualer ved ankomst og afgang fra 

pladsen, kan mindske risikoen for at det sker. 

Pihl og Søn har sørget for, at alle sjak på byggepladsen har egen ind- og udgang 

til den lokation, den etage eller det område, de enkelte sjak arbejder på. På 

den måde undgår de at ”støde ind i” andre sjak på pladsen, som de ikke 

arbejder tæt sammen med, når de møder ind eller tager hjem. Sådan undgår 

de også trafikpropper, hvor mange går ind eller ud det samme sted om 

morgenen eller ved fyraftenstid. Der er desuden sprit tilgængelig på alle 

etager, som håndværkerne anvender, når de kommer og går. 

Risikoen for at tage smitte med frem og tilbage fra byggepladsen, prøver 

Adsbøll Renovering at minimere, ved at skabe en slags sluse mellem 

byggepladsen og samfundet omkring den. De har omdannet en skurvogn til 

”spritvogn”, som alle skal igennem når de skal til og fra byggepladsen.   

1 

Alle håndværkere skal igennem 

”spritvognen” på vej til og fra 

byggepladsen (Adsbøll Renovering) 

De forskellige sjak har forskellige 

indgange, så man ikke ”støder” 

sammen med andre fag (Pihl & Søn) 

“Vi omdannede en af skurvognene til 

“spritvogn”. Her SKAL alle igennem, til og fra 

pladsen.” Jørgen List Petersen, adm. dir. 

Adsbøll Renovering 
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FORMANDSMØDER 
Man kommer langt med forskal-

lingsbrædder, snor og spraymaling 

Byggemøder og formandsmøder er potentielle "hotspots" i forhold til 

spredning af coronavirus på byggepladsen. Alle mand mødes på tværs af fag, 

så hvis ikke smitteforebyggelse tænkes ind, kan smitte på den måde potentielt 

spredes til mange isolerede grupper på byggepladsen med en fuldstændig 

nedlukning af pladsen til følge. 

Der er heldigvis andre måder at holde møderne på, hvor risikoen for smitte er 

mindre. Kent Poulsen, Byggeleder, Arne Andersen afholder møderne digitalt. 

Det fungerer efter hans erfaring fint, ved byggesager der allerede kører. 

Thomas Høyer Andersen, Projektchef, CASA: ”Vi holder formandsmøder 

udenfor om formiddagen. Hvis det regner klokken 9 – gør vi det klokken 11.”  

Simon Edelved Jakobsen, Planlægningsansvarlig ved CASA, fandt en simpel 

løsning til at sikre afstand under møderne. Med et par forskallingsbrædder 

lavede han et ”staffeli” hvor tidsplanen står på. Med en snor og en spraydåse, 

lavede han 3 cirkelslag omkring med 2 meters afstand. På hvert cirkelslag 

lavede han et kryds per 2 meter. Det er afstanden som håndværkerne skal 

holde. Alle har deres egen farve tusch, som kun de har rørt ved, og så skiftes 

formændene til at gå op til tidsplanen og notere deres kommentarer og 

ændringer. Se billeder på næste side. 

 

2 ”Digitale byggemøder duer ikke ved opstartsmøder, 

men når byggesagen først kører, fungerer det fint”. 

Kent Poulsen, Projektleder, Arne Andersen 

 

Formands- og 

byggemøder online 

Formands- og bygge- 

møder i det fri med afstand 
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Formandsmøde ”coronastyle” hos CASA  

Foto: Simon Edelved Jakobsen, Planlægningsansvarlig, CASA 
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KAFFE OG KAGE, 
Frem og tilbage... Undgå smitte i 

pauser og til frokost 

I Danmark følges mad og hygge ofte hånd i hånd. Fælles rundstykker, 

skærekage og en stor balje kaffe om formiddagen og/eller om eftermiddagen, 

er nærmest et helligt ritual på mange byggepladser.  

Men det er også et ritual, der giver risiko for spredning af coronavirus. Mange 

forskellige håndværkere klemt sammen i den lille frokoststue, hvor alle rører 

ved det samme håndtag, greb til skab med krus, greb til skuffe med knive, 

kaffekande, brødkniv, ostehøvl osv. Der er potentiel smitterisiko. 

Hos Pihl og Søn stilles der en skurvogn til rådighed til hvert sjak, der i forvejen 

går og arbejder sammen i løbet af dagen. Skurvognen indeholder både 

frokoststue og toilet. Det sikrer, at de enkelte sjak ikke på noget tidspunkt, 

kommer i kontakt med de andre sjak, og smittespredning forebygges. 

Håndværkerne hos Arne Andersen holder forskudte pauser. På den måde 

bliver belastningen af pausearealerne aldrig særligt stor, og der kan sagtens 

holdes afstand.  

Alle stemmer i, at hyppig udluftning, rengøring og håndsprit er træls – men 

uundgåeligt. Alle kontaktflader som mange rører ved – bør sprittes af eller 

rengøres ofte.  

3 
Hvert sjak har deres egen pause/frokostvogn, der udluftes ofte 

”Spær” hver anden plads om 
 bordet i frokoststuen   

Rengøring og sprit af kontaktflader:  
Greb, kaffemaskine, køleskab osv.  

”Vi etablerer små ”celler”, der går samlet rundt og 
har egne faciliteter som spise- samt toiletvogn. De 
støder altså ikke sammen med de øvrige celler.” 
Stig Brylle Petersen, Proces- og entrepriseleder, 
Pihl & Søn.  
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HOLD AFSTAND 
Etabler adskilte grupper der  

ikke støder ind i hinanden 

Det vigtigste tiltag for at forhindre spredning af coronavirus, er at holde 

afstand imellem mennesker. På en byggeplads kan det være vanskeligt, da der 

ofte er mange håndværkere samlet på lidt plads, og der er mange overlap 

mellem fag.  

Du kan forebygge smittespredning på byggepladsen ved at opdele 

håndværkerne i små grupper/celler, der ikke har kontakt med hinanden. Og 

hvis der så konstateres smitte, skal kun den lille gruppe, frem for alle mand på 

pladsen, sendes hjem. 

Figur A: Stig Brylle Pedersen, proces- og enterpriseleder hos Pihl og Søn sikrer, 

at et tilfælde af smitte ikke kan brede sig til hele hans byggeplads, ved at holde 

de forskellige byggesjak adskilt i mindre celler, der arbejder alene på de 

enkelte lokationer/områder i løbet af hele arbejdsdagen, og som ikke på noget 

tidspunkt, støder ind i andre celler. Hver celle anvender egen indgang, 

frokostvogn og toilet.  

Figur A og B: Hos Adsbøll Renovering fortæller administrerende direktør 

Jørgen List, at de både har gjort som Stig Brylle Pedersen, men på en enkelt 

byggesag, blev håndværkerne delt op i mindre celler på tværs af fag. Celler der 

tilsammen kunne udføre alle opgaverne i et byggeafsnit.  

Figur A: Håndværkere opdelt 
i celler per fag per lokation/ 
område med buffer imellem 
etager 

Figur B: Håndværkere opdelt 
i celler på tværs af fag per 
lokation/område med buffer 
imellem etager 

4 ”De celler, vi etablerer, arbejder på forskellige 
lokationer. De har egen ind/udgang, og møder 
ikke hinanden. Vi laver derudover ”buffer”-
etager imellem cellerne, som en ekstra 
sikkerhedsforanstaltning.” Stig Brylle Petersen, 
Proces- og entrepriseleder, Pihl & Søn  
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STRAM STYRING 
Udnyt alle områder af pladsen 

med lokationsbaseret planlægning 

Mange byggesager planlægges fortsat med det klassiske stavdiagram, hvor 

ophobning af håndværkere på samme tid og sted, og håndværkere, der 

arbejder hvor der tilfældigvis er plads, er typiske udfordringer.  

Præcis den tilfældighed og ophobning af flere fag på samme tid og sted, er en 

udfordring ift. coronavirus. Målet må være, at hvis ét sjak bliver smittet, må 

det ikke kunne spredes til de øvrige sjak og resten af byggepladsen.  

Både Pihl & Søn, CASA, Adsbøll og Arne Andersen Vrå anvender cyklogrammer 

(også kaldet lokationsbaseret tidsplanlægning) til tidsplanlægning. Og uden at 

vide det, havde de allerede beskyttet deres håndværkere mod coronavirus, 

inden den blev en del af deres virkelighed tilbage i marts.  

Metoden viste nemlig endnu en positiv sidegevinst: 

”... Flere har spurgt mig, om det ikke er svært at planlægge en byggesag under 

corona. Mit svar er nej. Cyklogrammerne sørger jo for, at håndværkerne er 

fordelt over hele pladsen. Ingen støder ind i hinanden, eller arbejder hvor der 

tilfældigvis er plads. Jeg har fuldstændig styr på, hvor mine mænd er – og 

hvornår. I min verden er cyklogrammer det eneste rigtige værktøj til 

planlægning på byggepladsen. Også under corona...” Thomas Høyer Andersen, 

Projektchef, CASA 
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Princippet for lokationsbaseret tidsplanlægning. Der planlægges på 
lokationer og tid samtidig. Alle er fordelt ud over byggepladsens 
lokationer, og der opstår ikke ophobninger af håndværkere. 

”Metoden var genial til vores nye virkelighed, 
fordi den sikrer, at der kun er ét fag på ét sted 
på samme tid. Vi var foran på dag ét den 12. 
marts.” Stig Brylle Petersen, Proces- og 
entrepriseleder, Pihl & Søn 

Man.     Tirs.     Ons.     Tors.     Fre.  

2. SAL 

 

1. SAL 

 

STUE 

 

 

Ons. 
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SMITTEKÆDER 
Oprul smittekæder - gå tilbage i  

den lokationsbaserede tidsplan  

Med traditionelle planlægningsmetoder, kan det være vanskeligt at huske 

præcist hvor de forskellige sjak har været – og hvornår. I tilfælde af smitte på 

pladsen, bliver det meget kompliceret – om ikke umuligt – at redegøre for, 

præcis hvilke sjak, der har været i nærheden af den smittede.  

Løsningen på den udfordring, kan også findes i den lokationsbaserede tidsplan. 

Metoden kan afdække hvor håndværkere har været – hvornår – og sammen 

med hvem, så en smittekæde kan afdækkes ret præcist, så kun de berørte sjak 

skal sendes hjem. 

Man undgår at skulle lukke en hel plads og sende 200 mand i karantæne. Det 

er dyrt for både de enkelte entreprenører og for bygherre.  

Ingen af de involverede byggeledere, har oplevet tilfælde med smittede 

håndværkere på byggepladsen. Om det er på grund af deres lokations- 

baserede tidsplan er vanskeligt at dokumentere. Men planlægningsmetoden 

giver ihvertfald ikke virus særlig gode vilkår. Og i tilfælde af smitte på pladsen, 

er de godt rustet til effektiv smitteopsporing.  

6 ”Det gik hurtigt op for mig, at jeg med metoden vil være i 
stand til at afdække en eventuel smittekæde ret præcist, 
så en fuld nedlukning af byggepladsen kan undgås. Det er 
dyrt at sende 200 mand hjem.” Stig Brylle Petersen, 
Proces- og entrepriseleder, Pihl & Søn 

Lørdag bliver en af de blå håndværkere syg med 
coronavirus. Med den lokationsbaserede tidsplan, kan der 
dokumenteres hvem den smittede har været sammen 
med - hvor og hvornår. Som i eksemplet her - i ugen op til. 

 Mandag      Tirsdag        Onsdag      Torsdag       Fredag         Lørdag 
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DET TRÆLSE...  
... som vi ikke kommer udenom! 

Rengøring og god hygiejne virker  
  

Alle vores byggeledere er enige om, at hyppig rengøring og god håndhygiejne 

er vigtige faktorer i forbindelse med at forhindre spredning af virus.  

På en byggeplads er der mange steder og kontaktpunkter, der benyttes af 

mange i løbet af en dag, hvor virus kan overføres. På alle pladserne er der stillet 

sprit til rådighed mange forskellige steder.  

Pihl og Søns metode med at holde de enkelte sjak som isolerede celler, hvorfra 

virus ikke skulle kunne sprede sig, gælder også når et sjak skal give et område 

videre til det næste sjak. Når en lokation forlades, bliver både lokation og 

inventar grundigt rengjort og afspritet, inden det næste sjak kommer til. Sådan 

sikres det, at ét sjak ikke ”efterlader” virus til det næste. 

Hos Adsbøll Renovering ved man, at hænderne og håndhygiejnen spiller en 

vigtig rolle i forbindelse med at forhindre smitte. Men afspritning og håndvask 

af hænderne er ikke nødvendigvis nok, hvis man i løbet af en arbejdsdag bærer 

handsker. Derfor skifter alle håndværkerne handsker hver dag.  
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”Når et sjak / et fag forlader en lokation, bliver der luftet ud, 
rengjort, og al inventar og overflader sprittes af, så der er 
”corona-frit” til det næste sjak.” Stig Brylle Petersen, 
Procesleder, Pihl & Søn 

”God hygiejne er den allerbedste metode til at 

forebygge smitte med coronavirus.” Marlene 

Øhrberg Krag fra Sundhedsstyrelsen 
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PS. 
Hvis du ønsker hjælp til at prøve lokationsbaseret tidsplanlægning på din 

byggeplads, er du velkommen til at kontakte os, vi vil meget gerne hjælpe dig 

i gang.  

 

Du kan også læse mere om, hvorfor andre danske entreprenører anvender 

metoden i en lang række cases her.  

 

Mvh 

 

Kristian Birch Pedersen 

Adm. direktør  

Civilingeniør, Master i IT, ph.d. 

+45 53 55 59 05 

kbp@exigo.dk 
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www.vicooffice.dk 

www.exicute.dk 
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