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Notat	fra	møde	S-10	om	sikkerhedsrunde-ringer	hos	COWI	d.	9/12	2015
Ved dagens møde var der fire oplæg omkring sikkerhedsrunderinger. Diskussionen forløb under oplægge-
ne, men er samlet efter pointer fra selve oplæggene.

Historisk udvikling af sikkerhedsrunderinger v. Lars Vedsmand, COWI
- Lars Vedsmand, COWI kom med en historisk gennemgang af, hvordan sikkerhedsrunderinger er

blevet til og udviklet
- Det er en koordinatoropgave og denne har pligt til at tage tiltag, hvis man registrerer alvorlige ar-

bejdsmiljøproblemer, fx ekstraordinært sikkerhedsmøde
- Kutyme at invitere arbejdsgivere og –tagere med, alle eller på skift afhængig af pladsen
- Man bør have en diskussion af, hvilke emner man skal registrere. Skal det være det samme fra gang

til gang, eller skal man tage forskellige emner op løbende afhængig af, hvad der er aktuelt, fx vin-
terforanstaltninger om vinteren

- Mønsterrundering indbefatter kortlægning, risikovurdering, fastlæggelse af målepunkter, udarbej-
delse af skema, målbarhed over tid. Der er noget pædagogisk i, at folk bliver glade for at få en grøn
smiley/markering. Man kan vise standarden over tid på emner eller bestemte aktører. Man kan op-
stille målsætninger for niveauet, fx max antal røde

- Man kan bruge billeder og markeringer – godt øjebliksbillede, som man kan diskutere fx på sikker-
hedsmødet

- Det bør være aftalt med bygherren, hvornår en markering bliver gul og rød
- Vigtigt at angive, hvem der har ansvar for at rette op på registreringer
- Kan være godt med skiftende deltagere for at få nye øjne på forholdene, vurdering af en anden

faggruppes arbejde

Erfaringer med Byggeriets sikkerhedsmåling v. Ester Jensen, Metroselska-
bet

- Beskrevet i branchevejledning om Byggeriets sikkerhedsmåling (http://www.bar-
ba.dk/ulykker/sikkerhedsrundering/byggeriets-sikkerhedsmaalinger)

- Trin-for-trin:
o Skal træne udøvere som introduktion
o Aftale regler/standard, erfaringsbaseret. Definere målefelter – kan tage udgangspunkt i

branchevejledningens inddeling
o Konsultative møder
o Rundering, indeksberegning (%-vis korrekte ift samlede observationer). Kan også angive rød

markering ved noget, som er særligt farligt
o Feedback til pladsen
o Opfølgningsmøder om nødvendigt
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- Finske erfaringer viser, at indekset er en indikator på forebyggelsesevnen. Jo højere indeks, des
færre ulykker

- Kan lave målsætning på indeks og bruge til uddeling af bonus
- Kan sammenligne forskellige byggepladser af forskellig størrelse og slags, da man får en procentsats
- Skal vænne sig til også at registrere det som er positivt

App: Sikker måling v. Marie Louise Kirkegaard, NFA
- Kan tilpasse sikkerhedsmålingen til de arbejdsmiljøproblemer, som er aktuelle for den enkelte

plads. Skal oprette hvad man forstå ved hvert enkelt emne. De relevante emner kan ændre sig lø-
bende

- Kan tilføje fotos og rød/gul/grøn markering i tillæg til observationer. Kan både skrive og indtale no-
te

- Når måling er gennemført, bliver der dannet en pdf med det hele, og dette kan sendes til dem, som
skal løse problemerne

- Forventes færdig d. 1. februar 2016 og bliver gratis, men kun i Ipad og Ipad mini i første omgang.
App’en er på dansk, men man kan tilføje engelsk tekst

- Erfaringerne er, at app’en er anvendelig. Den er nem at tilpasse.
- Kan se niveauet over tid og om de tiltag, som man sætter i værk, virker
- Diskussion af overførsel af erfaringer fra Finland. I Finland har Arbejdstilsynet brugt metoden, og

man startede konkurrencer på tværs af byggepladser i nogle områder, hvilket har haft en positiv
indflydelse på antal arbejdsulykker mm

Sikkerhedsrundering med App Dalux v. Betina Lyngsø, COWI
- Bruges på Viborg Sygehus, hvor Region Midtjylland er bygherre
- Der skal købes licens, det koster ca. 1.500 kr./måned. Kan hente det en gratis måned
- Kommunikationsflowet er simpelt, når man har sat det op sin organisation op. Observationen bliver

tildelt til den arbejdsgiver, som skal løse det, og de kan melde tilbage, når det er løst
- Man kan lave runderingsnotater under runderingen, men det kan være svært, hvis man også skal

holde dialog
- Opfølgningen er lettere end på papirversionen
- Kan afvise løsninger, hvis de ikke er i orden, og så står det fortsat som uløst

Pointer om sikkerhedsrunderinger

Generelt
- Bygherrens koordinator skal gennemføre sikkerhedsrundering i fællesområder, men koordinator

skal også påse arbejdsgiverens anvendelse af de generelle forebyggelsesprincipper, og det kan man
gøre gennem rundering. Vi skal dog også have AMO-grupperne i sving

- Helst skal arbejdsgiveren klargøre arbejdspladsen og ikke reparere efter runderingsskemaet. Koor-
dinatoren skal motivere til, at entreprenørerne selv tager ansvar for at få rettet op

-
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- Elektroniske værktøjer kan være med til at skabe synlighed og overblik, men kan ikke løse, hvis man
har problemer i sin organisation. Det erstatter ikke dialog.

- Der er brug for opfølgning, uanset valg af metode til sikkerhedsrunderinger ligesom i APV-arbejdet
- Der var en diskussion af, om man kan anvende Byggeriets sikkerhedsmålinger til benchmark på

tværs af pladser. Holdningerne var delte
- Nogle har gode erfaringer med at bruge konkurrencer, belønning og bod som incitamenter til større

fokus på arbejdsmiljø. Det ligger ud over de metoder til sikkerhedsrundering, som findes i dag, men
resultater herfra kan anvendes som virkemiddel.

- Det er godt at gå sammen to og to og erfaringsudveksle koordinatorer imellem for at afstemme ni-
veauet for, hvordan man bedømmer sikkerhedsstandarden

Før
- Nødvendigt at koordinator aftaler med bygherren:

o Hvad skal der måles på? Samme emner fra gang til gang eller skiftende, fx vinterforanstalt-
ninger eller andre emner, hvor man kører kampagne?

o Hvilket niveau der måles op imod. Har bygherren særlige krav eller foka?
o Skal der være en målsætning, og i så fald hvilken?
o Hvor meget tid skal der afsættes til forberedelse, selve runderingen, formidling og opfølg-

ning?
- Vælge metode, fx Mønsterrunde eller Byggeriets sikkerhedsmåling, papir/elektronisk. Koordinator

skal være fortrolig med metode og afrapportering. Der kan være behov for oplæring
- Aftale spilleregler for sikkerhedsrunderinger, fx

o Hvordan afholdes, formidles og følges op? Hvad er kommunikationsflowet?
o Hvem går med?
o Hvad måles der på, og hvad er acceptniveaer (i forlængelse af koordinators aftale med byg-

herren)?
o Hvad er sanktioner, hvis problemer ikke løses?
o Hvordan kan vi alle medvirke til, at der bliver en konstruktiv dialog omkring sikkerhed, og at

vi lærer af observationerne?

Under
- Bruge anledningen til dialog med de udførende
- Erfaringen er, at det kan være svært at fastholde alle, hvis man er mange på en sikkerhedsrunde-

ring. Det kan derfor være godt at udvælge nogle fra gang til gang. Det afhænger dog af pladsen
- På nogle Apps kan man rapporterer under runderingen, men det kan være svært, hvis man også

skal snakke med hinanden samtidigt
- Det er udbredt, at koordinator tager fotos til den efterfølgende dokumentation

Efter
- Vigtigt med tydelig markering af, hvem der er ansvarlig for at løse observationer
- I App fra Dalux kan man tildele opgaver til specifikke personer, og de kan melde tilbage via syste-

met, når problemer er løst
- Skemaet hænges op i skurbyen, så alle kan se resultatet. Man kan vise udviklingen over tid på em-

ner og/eller bestemte aktører
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- Hvis en gult markeret problemstilling ikke løses over flere sikkerhedsrunderinger, så bruger nogle at
give den en rød markering for fokus

- Det er vigtigt, at koordinatoren har mandat til at reagere eller kan kontakte bygherren, hvis en pro-
blemstilling ikke bliver løst.

- Oversigtsbilledet kan bruges til at få bygherren i tale, fordi det vises problemerne på pladsen

Andre apps
- I-kontrol
- A-jour

Næste møde
- Næste gang er 9. marts 2016
- AMK samarbejde med AMO-grupperne, evt. oplæg fra Züeblin
- Sted: Evt. Moe, Bekir vender tilbage

Forslag til andre emner
- Dialog med AT og påbudshåndtering – brug af AT som en positiv driver i sit koordineringsarbejde
- AMKs sanktionsmuligheder


