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Interessegruppen for koordinatorer 

 

Notat fra møde den 23/11 2020 om Beredskabsplaner og -øvelser 
Indledende refleksion 
Signe Mehlsen, Bam-bus, Videntjenesten 
 

Emnet om beredskabsplaner fandt 56% af deltagerne ”hot” og 44% ”not”, men der var nogen usikkerhed om hvad der 
blev svaret på, idet en del havde svaret ”not” fordi der ikke er ret meget interesse for emnet for tiden, medens andre 
havde svaret ”hot” fordi de fandt behov for en oprustning på området. 
 
Beredskabsøvelse på Langelandsbroen 
Camilla Carøe Christensen, Vejdirektoratet 
 

Camilla arbejder meget med VD’s projekt ”Arbejdspladser uden ulykker”, men hun var også AMK på blandt andet den 
700 m lange Langelandsbro, som for tiden bliver renoveret. I forbindelse med renoveringen arbejdes der inde i de me-
get snævre kassedragere under vejbanen. Udfordringen er at evakuere folk, der kommer til skade under arbejde inde i 
kassedragerne. VD har udviklet en smal transportvogn, som kan bruges til at transportere tilskadekomne gennem ind-
snævringerne i kassedrageren og ud til enden af broen, og der er etableret nogle mandehuller i vejbanen, som dog 
kun kan benyttes, når vejbanen er afspærret. 
 

Camilla etablerede en evakueringsøvelse i samarbejde med beredskabsmyndighederne (Akut Medicinsk Koordine-
ringscenter for Ambulancetjeneste og Politi), hvor man afprøvede evakuering dels med transportvognen og dels gen-
nem et mandehul. Casen var et brud på en hydraulikslange, så en medarbejder fik slangeenden i hovedet, og det svig-
tende hydrauliktryk fik noget løftegrej til at falde ned over benet på en anden medarbejder. Det var således nødven-
digt at såvel reddere og en akutlæge kunne arbejde på ulykkesstedet. Det var Camilla der stod for planlægning og ko-
ordinering af øvelsen, og hun mener at have brugt ca. 40 timer på opgaven. 
 

Alle parter lærte meget af øvelsen, som afslørede at evakuering med transportvogn ikke var hensigtsmæssig simpelt-
hen fordi der var for snævert til at redningsfolkene kunne komme til at arbejde, og at mandehullerne var langt hurti-
gere at benytte – selv om det krævede afspærring af trafikken på broen. 
 

VD har efterfølgende indskrevet krav om beredskabsøvelse, førstehjælpsudstyr, hjertestarter og informationsmøde 
ind i udbudsmaterialet. Camilla bemærkede at det ifm sådan et projekt er meget vigtigt at aller er klar over, at de skal 
angive ”højderedning” ved alarmering over 1-1-2. 
 
Midtvejs refleksion 
Signe Mehlsen, Bam-bus, Videntjenesten 
 

Hvad skal AMK-P hhv. AMK-B gøre ift. bygherrebekendtgørelsens §11 nr. 9 ”I forbindelse med koordineringen ... skal 
bygherren sikre ... at der om nødvendigt er fastsat en samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner”? 
 

Ifm. ukomplicerede, mindre byggerier er der næppe behov for samordning, men ifm. specielle eller komplicerede byg-
gerier og arbejde i højden vil det normalt være vigtigt. Desuden kan der være behov for samordning ift. pladsens 
brandberedskab. Der kan også være behov for samordning ift. naboer (boliger og virksomheder) og produktionsanlæg, 
der eventuelt måtte være er i gang (om- og tilbygning i virksomheder). 
 

Det er vigtigt at AMK-P overvejer behovet for samordning, så den nødvendige samordning kommer med i udbud og 
dermed bliver lagt ind i budgetteringen. 
 

AMK-B skal sikre den nødvendige samordning på pladsen og skal i øvrigt løbende sikre fremkommelighed og oriente-
ring for redningskøretøjer og -mandskab. Planlægning og afholdelse af beredskabsøvelser er som udgangspunkt ikke 
en AMK-opgave, medmindre det fremgår ag PSS og er aftalt eksplicit. 
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Førstehjælp på byggepladsen 
Søren Visby, HP Byg 
 

Fysisk førstehjælp: HP Byg bruger en del ressourcer på førstehjælpstræning, hvor alle medarbejdere på pladsen ind-
drages: ”Det du træner, bliver du bedre til!”, fordi man lærer gennem oplevelser og billeder. Der laves så samlede før-
stehjælpskurser for nye medarbejdere, der efterfølgende ansættes, og hvert andet år arrangeres opfølgning for alle på 
HP-dagen. Der er fokus på adfærd i det daglige arbejde og opfølgning på ulykker med ”5 x hvorfor?”. Der udpeges kri-
seansvarlige og tydelige adgangsforhold for redningskøretøjer. 
 

Psykisk beredskab: Det er vigtigt at man som AMK ”er klar”, for ulykken kommer altid ubelejligt. Søren har fået uddan-
nelse i psykisk førstehjælp og har udviklet en håndteringsplan i kreditkortstørrelse, som han altid har på sig. Desuden 
har han en ”hotline” til direktøren i tilfælde af ulykker. HP Byg har en aftale med et professionelt krisepsykologisk be-
redskab. 
 

Set-up på HP Bygs pladser: På alle pladser er der adgang til hjertestarter 24/7 og førstehjælpsstationer, hvor der er 
tjek på opfyldning af plaster og øjenskyllemiddel, og som medarbejderne trænes i at bruge. Det er Sørens erfaring at 
træningen gør medarbejderne arbejdsmiljøbevidste og det har en forebyggende effekt og sikrer at de er parate til at 
turde træde til ved ulykker. 
 

Bygherren stiller ingen krav og viser ikke megen interesse, så det er HP Bygs eget initiativ. Næste skridt bliver at invol-
vere byggeledelsen mere aktivt. 
 
Gruppedrøftelser 
Signe Mehlsen, Bam-bus, Videntjenesten 
 

Grupperne drøftede (1) hvilke typer byggepladser, der har brug for en ekstra indsats, og (2) hvordan budskabet om 
beredskab kan ”sælges” til bygherren. 
 

Det er byggepladser, der er komplekse, omfatter ”usædvanlige” processer eller mange forskellige entreprenører, og 
hvor der arbejdes i højden, som har et særligt behov for en ekstra indsats ift. beredskabsplanlægning og -øvelser. 
 

Vigtigt at AMK-P får involveret og motiveret bygherren i beredskabsplanlægningen, så der bliver stillet krav om bered-
skabsøvelser fx ifm. faldsikring ved arbejde i højden. Det er vigtigt for bygherren at kunne dokumentere, at beredska-
bet er taget seriøst og er blevet trænet, hvis der skulle ske en alvorlig ulykke.  
 

En bygge- og anlægsplads byder på farligt arbejde, og derfor er det vigtigt at have fokus på træning og andre oplevel-
ser, der bidrager til sikker adfærd, opmærksomhed og forebyggelse. Det giver et godt arbejdsklima, trivsel, samar-
bejde og værdi - også for byggeprocessen. De ”bløde værdier” har således også værdi. Bygherre, driftsfolk, byggele-
delse og entreprenører kan være svære at få med, men efter deltagelse i beredskabsøvelser er alle begejstrede: de 
har lært noget vigtigt nyt og kan se værdien. 
 

Vigtigt også at have dialog med beredskabsmyndighederne, så AMK får synliggjort pladsens og dens særlige forhold 
overfor dem. 
 

Morten Walbeck henviste til: https://www.mobilefallprotection.nl/index.php/en/products-mobile-fall-protec-
tion/x1250-mobile-grabber-mobilefallprotection 
 
Kommende møder og emner 
Signe Mehlsen, Bam-bus, Videntjenesten 
 

Næste møde bliver den 16. december 2020, hvor SWECO vil fortælle om udfordringerne ved at holde arbejdsmiljømo-
tivationen oppe ifm. langvarige byggerier, der bliver forsinket gang på gang, ud fra Niels Bohr Instituttet som case. 
 

Emner til møderne i 2021 kan skrives på chatten eller sendes til Signe sim@bam-bus.dk. Helena foreslog registrering 
og håndtering af nærvedulykker. 
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Samarbejdsværktøjet ”Sammen om arbejdsmiljøkoordinering” 
Anders Kabel, TeamArbejdsliv 
 

Anders præsenterede udviklingsprojektet ”Forbedring af samarbejde og kommunikation mellem bygherre og arbejds-
miljøkoordinator” og demonstrerede samarbejdsværktøjet ”Sammen om arbejdsmiljøkoordinering”. Han fortalte om 
hvordan værktøjet var blevet udviklet gennem et omfattende vækstgruppeforløb og om dets opbygning og anven-
delse.  
 

Værktøjet ligger på www.amkoo.dk, hvor også word-skabeloner og andre dokumenter fra projektet kan findes. Værk-
tøjet ligger også på www.byggeproces.dk under ’Værktøjer’ og vil blive indarbejdet i værktøjskassen for arbejdsmiljø-
koordinator (P). 
 
 
 


