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PRÆSENTATION
PLC:
• Uddannet bygningskonstruktør og har været ansat i Arkitema i godt 32 år.
• Varetager funktionen som kvalitetschef samt fungerer som projektleder
• Har taget uddannelsen som Arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)

ARKITEMA:
• Omkring 500 ansatte med kontorer i Aarhus, Kbh., Malmø, Stockholm og Oslo



ARKITEMA´S ERFARINGER MED VÆRKTØJET

Egne forventninger til deltagelse i forskningsprojektet

• Større fokus på arbejdsmiljø i Arkitema

• Guidelines

• Nyt eller opdatering af nuværende paradigme/skema
til brug for Arbejdsmiljøvurdering i de enkelte projekter.



ARKITEMA´S ERFARINGER MED VÆRKTØJET
Eget grundlag (baseret på bygningsdele)



ARKITEMA´S ERFARINGER MED VÆRKTØJET
Værktøj (baseret på arbejdsulykker)



ARKITEMA´S ERFARINGER MED VÆRKTØJET

Opstartsworkshop
• Rigtig godt med opstartsworkshop, der blev faciliteret af DTU
• Gav fokus på arbejdsmiljø fra start af projekteringen

DTU´s deltagelse på Projekteringsmøder
• DTU deltog i aftalt omfang på projekteringsmøder
• Øget fokus på arbejdsmiljø under hele projekteringsforløbet
• Var en øjenåbner - både for de projekterende og DTU

Brug af værktøjet
• Gik fra vurdering på BD-niveau til vurdering på Arbejdsulykker, hvilket måske

er mindre operationelt under projekteringen men yderst fornuftigt i.f.t.
udførelse

• Spørgsmål i værktøj er baseret på statistik og er velbegrundet
• Værktøj er brugbart og giver hurtigt et overblik over,

hvor der er arbejdsmiljømæssige risici i projektet.
• Værktøj er også meget brugbart i.f.t. at viderebringe input

Grundlag for PSS.



Fremtidsperspektiver
Arkitema´s paradigme for vurdering af Arbejdsmiljø (fremadrettet)



FREMTIDSPERSPEKTIVER

Arkitema´s paradigme/værktøj
• Paradigme/værktøj er opbygget i 3 hovedafsnit:

• Særlige risici
• Andre særlige forhold
• Arbejdsulykker

• Implementering af paradigme/værktøj vil ske i løbet af 2016

• Interne temakurser den 30-03-2016 i Kbh. og den 05-04-2016 i Aarhus

• Evaluering i brug af paradigmaet/værktøjet  ved udgang af 2016.

Øvrige bemærkninger
• Undgår nok ikke at de arbejdsmiljømæssige risici stadig skal vurderes

på bygningsdelsniveau samtidig med brug af det nye
paradigme/værktøj


