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Notat	fra	møde	hos	Københavns	Kommu-ne,	d.	8/12	2016
Kaj Birkkjær Larsen fortalte om håndtering af bygherreansvaret i Københavns Lufthavne A/S, hvilke gav
anledning til diskussion og refleksion blandt de andre deltagere.

Organisering
- Kaj er en del af den interne arbejdsmiljøafdeling (AMI), som er en stabsfunktion. Dermed er afde-

lingen uafhængig af projektafdelingerne. Gennem 3-4 år er der skabt en kultur, hvor arbejdsmiljø
bliver prioriteret i alle led.

- AMI giver et timebudget arbejdsmiljøkoordinering ligesom de eksterne. Nogle gange går Kaj runde-
ringer som supplement til den eksterne arbejdsmiljøkoordinering.

- Det er topledelsen og ejerne, som har fokus på arbejdsmiljø, samt sat målsætning for ulykkesfre-
kvens. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal melde ind med arbejdstimer og antal ulykker for at måle
ulykkesfrekvensen

- Alle afdelingsledere og projektledere skal på arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen, samt opfølgning
hvert andet år. Vil gerne have projektlederne mere ud på pladserne.

Arbejdsmiljøledelsessystem
- Der er udfærdiget et dokument (HS PROM), som beskriver håndtering af bygherreansvaret og krav

til arbejdsmiljøkoordinering og arbejdsmiljøarbejdet generelt. Denne vedlægges udbudsmaterialet,
og der skriver under på dette ved kontraktindgåelse.

- Har skabeloner for PSS, journal, risikovurderinger mm, som er krav at bruge. Det gør det også
nemmere for intern arbejdsmiljøkoordinator at skimme igennem

- Det er besluttet, at hoved-/totalentreprenøren ikke må varetage arbejdsmiljøkoordineringen

Krav i Københavns Lufthavne
- Der bygges, mens lufthavnen er i drift, og det stiller krav til styring af byggeprojekterne, herunder

arbejdsmiljø
- Alle beskæftigede skal igennem en sikkerhedsintroduktion. Den består bl.a. af en film på 6 min om

de generelle regler. Filmen findes på dansk og engelsk. Ved udenlandsk arbejdskraft tolkes der un-
der sikkerhedsintroduktionen

- Ved alle opgaver har lufthavnen udpeget en kontaktperson, som er aktivitetsansvarlig. Vedkom-
mende kan kontaktes, hvis håndværkerne er i tvivl om noget omkring arbejdsmiljø.

- Fordel at der er adgangskontrol, fordi der er styr på, hvem der kommer på pladsen. Arbejdsmiljø-
koordinator (B) skal orienteres, inden de kommer på pladsen.

o Hvis det er udenlandsk arbejdskraft, kræves kopi af RUT-registrering
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Intern arbejdsmiljøkoordinering
- Et vigtigt led i arbejdsmiljøkoordineringen er at snakke med folk på byggepladsen, da det skaber til-

lid, og man får nogle problemer at vide, som man ikke selv ser. Kaj går en daglig tur på pladsen, når
han er arbejdsmiljøkoordinator (B). Viser at han interesserer sig for deres arbejde, også på natar-
bejde.

o Tager kontakt til hovedentreprenør, når han går på pladsen, samt efterfølgende hvad der er
set

o Samarbejdet er vigtigt at få etableret. Skabe involvering
- Det er en fordel, at byggepladserne ligger koncentreret, fordi det er nemmere at komme på besøg.
- Følger op på om der er styr på eftersyn af tekniske hjælpemidler mm
- Det er en udfordring, at rådgiverne som projekterende og arbejdsmiljøkoordinator (P) ikke gør det

godt nok. De har fokus på tegninger og ikke de faktiske forhold på pladsen. Der er behov for at
danne sig fælles billeder af, hvad der skal ske på projektet. Kaj medvirker til dette gennem sparring
på projekterne

Ekstern arbejdsmiljøkoordinering
- Når der er ekstern arbejdsmiljøkoordinator på et projekt, så er Kaj ofte sparringspartner for denne.
- Arbejdsmiljøkoordinator skal anvende CPH-logo på deres dokumenter.
- Filer skal sendes i redigerbart format, så Kaj kan ændre i dokumenterne. Det er Lufthavnens doku-

ment, ikke det eksterne firmas

Gennemgangen gav anledning til en drøftelse af bl.a. bygherrens rammesætning af arbejdsmiljøkoordine-
ringen og fordelene ved at have en intern arbejdsmiljøkoordinator.

Bygherrens rammesætning af arbejdsmiljøkoordineringen
- Erfaringen er, at det er svært at bruge ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering fra

FRI/Danske Ark. Flere har derfor lavet deres egen.
- Flere bruger særskilt ATR/ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordineringen i forbindelse med råd-

giver- eller entreprenørudbud. Det er vigtigt, at bygherren værdisætter arbejdsmiljøkoordineringen
i forbindelse med udbuddet, da det giver et signal til de bydende om, at arbejdsmiljø prioriteres

- Det er vigtigt med forventningsafstemning. Bygherren skal tage teten på denne.
- Bygherren skal se koordinatoren som egen medarbejder
- Hvis man som bygherre har tæt samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren, så kan man bedre se,

hvad man får for pengene.
- Bygherren kan kræve at arbejdsmiljøkoordinator bruger bygherrens tøj (logo)
- Der er god erfaring med at arbejdsmiljøkoordinatoren får en mailadresse fra bygherrens firma,

samt krav om at de sætter bygherrens logo på dokumenter
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- Kræve ekstern kvalitetssikring betalt af rådgiveren

Fordele ved at have intern arbejdsmiljøkoordinator
- Bevarer viden i egen organisation
- Har eget koncept for hvordan arbejdsmiljøkoordineringen foregår
- Kan sparre med de eksterne arbejdsmiljøkoordinatorer, fx gå med på runderinger. Aftalt at det be-

tales af projektøkonomi
- Normalt er det svært at få journal udleveret og overført viden til driften. Det vil være nemmere for

arbejdsmiljøkoordinator, som er i samme virksomhed som driften
- Arbejdsmiljøkoordinator kan sparre med projektledere allerede før udbud, så arbejdsmiljøhensyn

bliver inddraget
- Der sker en udveksling af viden på tværs af projekter

Næste møde:
Torsdag d. 9. marts kl. 13-16

Sted: Slots- og kulturstyrelsen, evt. DTU – Anne Sofia giver besked.

Forslag til emner:

- Hvad dækker begrebet koordinering over?
- Oplæg fra FRI om ydelsesbeskrivelsen om arbejdsmiljøkoordinering og sammenhæng til Byggeri og

planlægning
- Entreprenørens fokus på arbejdsmiljø
- NCC’s tilgang til arbejdsmiljøkoordinering

Signe kigger på mulighederne og vender tilbage.


