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Erfaringsudveksling mellem arbejdsmiljøkoordinatorer 
 

COWI har erfaring med at lave en halv dags erfaringsudveksling mellem arbejdsmiljøkoordinatorer 

i forbindelse med den lovpligtige koordinatoruddannelse. Tilbuddet er givet til kursister, som har 

haft mere end to timers fravær i løbet af undervisningsforløbet, og efterfølgende fik de kursusbevis 

for gennemført uddannelse.  

 

Deltagerne blev bedt om at udfylde nedenstående skema og herefter fortælle om deres erfaringer 

med én af opgaverne.   

 
Har du mødt en eller flere af disse opgaver i dit arbejde siden koordinatorkurset -? 

Vælg en af opgaverne du har mødt og forbered fortælling på ca. 5 min om det. 

Opgaver  

(Liste over opgaver som arbejdsmiljøkoordinatorer har i henhold til  AT’s retningslinier og Bar B/A’s 

anbefalinger.) 

Mødt opgave 

Arbejdsmiljøpolitik  
Bygherres politik og mål med arbejdsmiljøet 

 

Afgrænsning og koordinering i projekteringsperiode   
Afgrænsning og koordinering i Udførelsesperioden   
Anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet  
Plan for sikkerhed og sundhed i projekteringsfasen, fx 

Etablering   
Forundersøgelser,  
Centrale aftaler om projekts teknik og organisation, 
Faser i udførelse (tidsplaner)  
Vurdere projektets tidsplaner i en arbejdsmiljøsammenhæng 
Vurdere projektets grundlag for brug af tekniske hjælpemidler, stoffer og 

materialer, værnemidler, hegn, beredskab?  

 

Plan for sikkerhed og sundhed i udførelsesfasen, fx 
Etablering i udførelsesfasen  
Ajourføring 
Håndtere særligt farlige arbejder og grænseflader til andre på byggepladsen 
Vurdere projektets tidsplaner i en arbejdsmiljøsammenhæng 
Indarbejde nye virksomheder på pladsen, 
Indarbejde ændringer i adgangsveje, stilladser.  

Indarbejde ændringer i tidsplaner 

 

Videndeling og læring, fx 
Vurdere at principper for forebyggelse følges af projekterende og udførende  
Kommunikation med bygherre om arbejdsmiljøindsatsen 
Undersøgelse af hændelser, tilløb til ulykker og ulykker 
Protokol over hændelser, tilløb til ulykker og ulykker (hvis aftalt) 
Tilbageførsel af erfaringer til de projekterende 
Opsamling af erfaringer om arbejdsmiljøet 

 

Afholde sikkerhedsmøde på byggepladsen  
Journal 
Etablere journal over arbejdsmiljøforhold med betydning for bygværkets 

vedligeholdelse 
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Opsamling på opgaven:  

Deltagerne gav udtryk for, at de alle var gået i gang med at lave systematisk forebyggelsesarbejde 

enten i projekterings- eller udførelsesfasen. De mente, at de på koordinatoruddannelsen havde fået 

det nødvendige kendskab til lovgivning og til at søge information på internettet mv., men havde 

behov for at videndele indbyrdes om selve koordinatorarbejdet. De havde alle mødt såvel 

imødekommelse som modstand mod de nye initiativer, som de introducerede i projekterne. I 

diskussionen ville de helst tale om de situationer, hvor de fik modstand: Hvordan tackler man 

konflikter? Hvordan får man folk ”overbevist”? Hvordan får man bygherrens mandat til at handle? 

 

Brug af skema:  

Skemaet kan også bruges internt i en virksomhed som udgangspunkt for erfaringsudveksling 

mellem arbejdsmiljøkoordinatorer. 

 


