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Notat fra møde d. 14/9 2021 hos Aarsleff om 
byggeplads-app til arbejdsmiljøindsatsen  
 

Jesper Nielsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus introducerede til tanken bag app’en:  

- Der blev først udviklet en app til virksomheders systematiske arbejdsmiljøarbejde, som kunne bru-

ges til fx APV, kemisk risikovurdering og kommunikation til de ansatte omkring arbejdsmiljø 

- Derefter fik man den idé at udvikle en tilsvarende app til byggepladsen. Der findes flere kommuni-

kationsværktøjer, fx byggeweb mm, men håndværkerne er ikke koblet på. Denne app er webbase-

ret, og alle håndværkere får den på deres telefon, så det er muligt at kommunikere direkte til dem. 

App’en kan indstilles på flere sprog.  

Thomas Fløe og Jacob Andreasen fra Aarsleff præsenterede byggeprojektet Statens Naturhistoriske Mu-

seum og deres erfaringer med brug af byggeplads-app til arbejdsmiljøindsatsen:  

- Vejdirektoratet er bygherre, og projektet omfatter både nybyggeri og renovering af eksisterende 

bygninger. Projektet har en særlig arkitektur, fx er en del af bygningen under terræn, og der er 

mange runde vægge. Der er snævre pladskrav, hvilket stiller store krav til logistikken. 

- Der er en stor andel af udenlandsk arbejdskraft. 

- Der har i arbejdsmiljøkoordineringen været fokus på digitalisering af informationer, så det blev 

mere strømlinet og overskueligt, 

- Jacob blev opmærksom på den app, som Byggeriets Arbejdsmiljøbus havde til virksomheder 

Indhold i app’en og erfaringer: 

- PSS, byggepladsplan mm ligger på app’en. Erfaringen er, at deltagerne har skimmet det før sikker-

hedsmøder, og man undgår, at der ikke er styr på distribution via mail. 

- Der er indsat en blanket til varmt arbejde, som sendes direkte til arbejdsmiljøkoordinator til god-

kendelse. Alle godkendte blanketter ligger i app’en, så alle kan se dem. 

- Der arbejdes med Obs’er (nærved-ulykker) ved, at folk kan tage et foto af den konkrete udfordring 

igennem app’en. Erfaringen er, at man får taget tingene med det samme, så det ikke fylder på fx 

sikkerhedsmødet. Konfliktniveauet er lavere, fordi problemer bliver håndteret hurtigt. Det er vig-

tigt, at man reagerer på det, som håndværkerne melder ind. 

- Det har ikke været et problem at håndværkerne skulle bruge deres private mobiltelefon. De har 

været glade for at få informationerne 

- Ift. corona har app’en også være brugt til at sende information ud og give folk SMS-notifikation for 

hurtig kommunikation. 

- Der er lavet forsøg med en særlig knap i app’en for beton, som kun de har adgang til. Det er til de 

arbejdsgiverrettede dokumenter såsom instruktioner og afstivningsplaner. 

- Hurtig kommunikationsvej: 

o Der er mulighed for hurtigt at kommunikere informationer ud, hvilket giver bedre mulighed 

for at håndtere opståede problemer og gennemføre kampagner 

o Hvis der er sket en ulykke, kan man fortælle facts, hvad status er, og bruge anledningen til 

at informere om opmærksomhedspunkter. Dermed får alle samme information, og man 

undgår rygtedannelse 
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o Kan bruges til at vise Arbejdstilsynet, hvordan man har reageret på fx påbud, og hvor 

mange informationen er nået ud til 

- Udenlandsk arbejdskraft 

o Man kan skifte sproget. Tekst på knapper og anden opsætning er oversat på forhånd og 

skifter dermed af sig selv, men de tekster, som lægges ind, skal oversættes.  

o Det er en styrke at lave film på håndværkernes eget sprog, fx med en formand 

o Tegneserier uden ord er gode til at skabe forståelse på tværs af sprog 

- Der er brug for at informationer i app’en er opdaterede, samt at inddrage app’en i det daglige ar-

bejde, så man viser, at den er relevant i arbejdsmiljøarbejdet. 

Praktisk: 

- Man kan ikke komme ind på pladsen uden Id-kort, og derfor er der styr på, hvem der kommer på 

pladsen. Alle, som skal være på pladsen mere end en uge, skal på sikkerhedsintro, og de får app’en. 

Hvis man er der kortere tid, så er der en person, som har ansvar for instruktion og opfølgning. 

- Der har ikke været nogle problemer med, at håndværkerne ville bruge deres private mobiltelefo-

ner. De er glade for informationen.  

- Man kan tilgå app’en på computer og iPad, hvis man ikke har telefon 

- Der er et oprettelsesgebyr og en pris pr. bruger pr. måned 

- Administrator har et modul, hvor man opretter brugere, uploader filerne, kan følge op på statistik 

mm 

- Brugeren får en sms og kode, som skal bruges første gang. Herefter er man logget ind. 

- Man kan lukke adgangen, når håndværkeren stopper op pladsen 

- Der printes ikke PSS, sikkerhedsmødereferatet o.l. Det ligger alene på app’en og i BIM360, og det 

har Arbejdstilsynet ikke anfægtet. 

- Der arbejdes på, at app’en kan trække fra Sharepoint-foldere. Det er også muligt at bruge app’en 

som adgangskontrol  

- Der ligger ikke personoplysninger i app’en ift. GDPR 

- Der er som udgangspunkt én app pr. byggeplads. Det er let at opsætte og slette igen, hvis man ikke 

er på pladsen længere.  

- Man kan hurtigt få overblik over, hvor meget app’en bliver brugt: 

o Den enkelte kan trykke Læst, og så fjernes nyheden 

o Der kan laves svarkategorier 

 

Digitale skærme:  

- Nogle bruger digitale skærme til at vise dele af app’en. Fx kan man præsentere byggepladsplan og 

informationer af relevans for håndværkerne. Når man opdaterer i systemet, så kommer det op på 

skærmen, og dermed er alle informeret 

- Skærmen kan også bruges til tavlemøder 

- Der er behov for træning i brug af skærmen, og i hvordan man kan forbedre sin kommunikation 

gennem brug af skærmen 

- Byggeriets Arbejdsmiljøbus har tidligere lavet en film om digitale infoskærme: https://www.you-

tube.com/watch?v=MkFoPdZCCjU&list=PL_txmNYkq8-zNRw8JBBkucuaVEIaZH2h7&index=29  

  

https://www.youtube.com/watch?v=MkFoPdZCCjU&list=PL_txmNYkq8-zNRw8JBBkucuaVEIaZH2h7&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=MkFoPdZCCjU&list=PL_txmNYkq8-zNRw8JBBkucuaVEIaZH2h7&index=29
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Hvis man vil i gang:  

- Tag kontakt til Jesper Nielsen, Byggeriets Arbejdsmiljøbus (jni@bam-bus.dk) og få en demo-app, 

som kan fremvises til bygherren  

- Der afholdes en workshop d. 11/10 kl. 9-11.30. Tilmelding til sim@bam-bus.dk.  

Herefter erfaringsudvekslede vi om brug af digitale kommunikationsværktøjer i arbejdsmiljøindsatsen ud 

fra følgende spørgsmål: 

1. Har I erfaringer med lignende 
apps/systemer på jeres bygge- og 
anlægsprojekter? 

- Der bruges forskellige apps/systemer på byggepladserne, men 
der var ikke kendskab til andre systemer, hvor håndværkerne 
har adgang. Ofte er det funktionærerne og evt. formændene 

2. Hvordan ser I, at en app kan 
styrke arbejdsmiljøindsatsen? 

- Kommunikation direkte til håndværkerne kan ofte være van-
skelig, så det er en styrke i sig selv 

- Det er muligt at kommunikere hurtigt, gennem forskellige me-
dier som film og fotos, og det er også en styrke, at håndvær-
kerne kan respondere og selv kommunikere gennem app’en 

- Digital kommunikation må ikke afløse den direkte kontakt og 
relationsdannelsen med håndværkerne 

3. Hvad kræver det af jer som ar-
bejdsmiljøkoordinator, hvis I 
skulle kommunikere på en ny 
måde med håndværkerne? 

- Man skal have lyst at sætte sig ind i et nyt system, selv om det 
virker simpelt. App’en skal tænkes ind i arbejdsmiljøkoordine-
ringen, så den bliver et aktiv 

- Nogle stillede spørgsmål til, om det er en ny måde at kommuni-
kere på, da flere allerede er i gang med digital kommunikation  

4. Hvad kræver det af samarbejds-
partnerne? 

- Samarbejdspartnere skal bare have en telefon for at komme i 
gang, men selvfølgelig også lyst til at medvirke 

- Det vil være godt, hvis det bliver skrevet ind i udbud, at der 
kommunikeres på denne måde. Herved er forventninger tyde-
lige 

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan tale med bygherren om beho-
vet. Det er lettere end at arbejdsmiljøkoordinator (B) skal ind-
føre et system. 

5. På jeres nuværende projekt: 
Hvad ville I gerne kunne kommu-
nikere tydeligere omkring? (helt 
konkret) 

- Det kunne være godt at bruge til at se fremad, fx gøre opmærk-
som på kommende arbejde og koordineringsbehov i den for-
bindelse 

- Det er godt, at man kan få informationer hurtigt ud, så alle har 
de samme informationer 

- Ved kampagner kan budskaber gives direkte til håndværkerne 

 

Næste møde  
Afholdes på Sjælland 14. december 2021 kl. 13.00-16.00. 

Forslag til emner:  

- Overgang mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B), også ved løbende projektering 

- Konkrete eksempler på kampagner til inspiration 

- Erfaringer fra projekt om kommunikation på byggepladser (Crecea) 

mailto:jni@bam-bus.dk
mailto:sim@bam-bus.dk

