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Notat fra møde d. 22/11 2021 hos Aarsleff A/S, Aar-
hus om kommunikation til udførende  
Se desuden notat fra møde d. 14/9 2021 på https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interesse-

gruppens-moeder/ under Afholdte møder. 

Thomas Fløe fra Aarsleff præsenterede byggeprojektet Naturhistorisk Musem, som omfatter både renove-

ring, nedrivning og nybyggeri.  

- Vejdirektoratet er bygherre og ønsker en høj standard på arbejdsmiljøområdet. Aarsleff har desuden 

formuleret et arbejdsmiljøprogram med indsatsområder inden for både ulykkesforebyggelse og nedslid-

ning. 

- Arbejdstilsynet er på besøg ca. hver 3. uge som en del af indsatsen ift. store infrastrukturprojekter. Der 

er god dialog. Arbejdstilsynet har også fokus på at tiltag bliver kommunikeret ud til alle på pladsen 

- Kommunikation er relevant ift. ulykkesforebyggelse 

- Renoveringen er primært danske håndværkere, mens nybyggeri primært er udenlandsk arbejdskraft. 

- Der er taget forskellige initiativer ift. arbejdsmiljø, herunder udvikling af nye metoder med Bam-bus, 

hvilket man som arbejdsmiljøkoordinator gerne vil kommunikere ud 

- Begge dele af projektet er styret som ét projekt arbejdsmiljømæssigt, selv om der er forskellige udfor-

dringer og forskellige succeskriterier for de to byggeledelser 

Jacob Andreasen fra Aarsleff præsenterede app’en og erfaringerne med denne: 

- Da Jacob startede som arbejdsmiljøkoordinator på projektet lå mange dokumenter i print, og det var 

svært at skabe overblik. 

- Der var et behov for at kommunikere til de udførende, og Jacob ønskede også input fra dem ift. udfor-

dringer på pladsen. Han søgte derfor efter et værktøj, som kunne honorere dette. 

- Den udenlandske arbejdskraft arbejder i treholdsskift, hvor et hold er retur i hjemlandet ad gangen. Der-

for er det vigtigt, at informationer skal ligge noget tid 

- Det er vigtigt at holde sig målgruppen for øje. Fokus på Naturhistorisk Museum har været de udførende, 

da funktionærerne kan nås på andre måder, fx Dalux eller mail. 

- Det er nyheder og obs-registreringer som anvendes mest. Man kan bruge nyheder til at trække informa-

tion fra de andre områder af app’en frem. 

- App’en giver de udførende mulighed for at søge informationer selv, når de har brug for dem. 

Indhold:  

- App’en har følgende felter:  

o Nyheder 

o Byggeplads med runderingsnotater, beredskabsplaner mm 

o Sikkerhedsmøder 

o Plan for sikkerhed og sundhed 

o Udførelse af varmt arbejde (egen tilføjelse) 

o O.B.S. registreringer (egen tilføjelse) 

o Bygergo 

o BFA / sikkerhedshåndbog 

o Kontakt med telefonnumre på nøglemedarbejdere 

o Beton (egen tilføjelse – kun for betonfolk på pladsen) 
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o Book leverancer (egen tilføjelse – selv udviklet systemet) 

- Der kan uploades små film. De kan bruges i dialogen med de udenlandske håndværkere, da man kan 

vise, hvad man mener i stedet for at skulle sige det. 

- Dalux bruges til sikkerhedsrunderinger, da der kan tilknyttes ansvarlig og deadline, da Jacob oplever, at 

det fungerer godt 

- Aarsleff har valgt at kalde det OBS-registreringer i stedet for nærved-hændelser, da det er mere bredt og 

også dækker mangler på pladsen. Der er en fælles byggepladsentreprenør, som håndterer de forhold, 

som meldes ind. 

Fordele ved brug af app’en:  

- Man springer mellemled over ift. at informationer ikke kommer forbi mestre eller formænd 

- De får flere nærved-hændelser ind, så det er muligt at gøre noget ved dem, inden det bliver en evt. ar-

bejdsulykke 

- Fordi man hurtigt får håndteret obs’er, så er der større velvilje hos de udførende til selv at håndtere de 

forhold, som bliver påpeget, fx på sikkerhedsrundering. Det gør også, at sikkerhedsmøderne kan bruges 

på de fremtidige aktiviteter i stedet for brok over de forhold, som ikke er i orden 

- Informationer kommer hurtigt ud til alle, og de får den samme information, hvilket mindsker rygtedan-

nelse, fx hvis en ambulance har været på pladsen 

Mulige barrierer: 

- Der har været drøftet meget, om håndværkerne vil bruge deres private telefon, men det har ikke været 

et problem hos Aarsleff. Nogle informationer ligger stadig i udprint, fx byggepladsplaner, så man er sik-

ker på, at de er tilgængelige. Andre har erfaringer med at lægge en Ipad ud i skuret, som flere kan bruge.  

- Der blev luftet en bekymring for, om der vil være stærkt sprogbrug og brok i kommentarfelter, men det 

har Aarsleff ikke oplevet. Der er lagt et filter ind, så arbejdsmiljøkoordinator skal godkende offentliggø-

relse af O.B.S-registreringer, men det opleves faktisk ikke som nødvendigt. 

- Det er vigtigt, at der er en ressource til at hjælpe med installation af app’en, samt lægge dokumenter op 

– se under praktik.  

- Det er nødvendigt med en ressource, som reagerer på registrerede O.B.S’er, så de udførende oplever, at 

der bliver taget hånd om mangler/problemer. 

- Arbejdsmiljøkoordinatorer hos entreprenøren har lettere ved selv at tage beslutninger om at indføre en 

sådan app, hvor arbejdsmiljøkoordinatorer hos rådgivere er nødt til at få accept hos bygherrer.  

- Der var en drøftelse af, om bygherren skal stille krav om specifik app eller give et funktionskrav, hvor 

entreprenøren vælger system. Større entreprenører har i forvejen system til eget arbejdsmiljøarbejde, 

som de ønsker at anvende. Andre har ikke noget i forvejen.  

- Der er mange systemer at forholde sig til på bygge- og anlægsprojekter.  

o Der var en drøftelse af, at man skal vælge med omhu og hvis muligt have så få systemer som muligt.  

o Systemer skal være intuitive, så det er nemt at sætte sig ind i dem. Ellers kan det være en barriere i 

sig selv 

o Man skal holde sig formålet for øje, samt målgruppen. 

Praktik:  

- App’en er internetbaseret, hvor man får log-in, og så gemmer man et ikon på sin telefon 

- App’en er opsat med mulighed for at vælge dansk eller polsk som sprog. Informationer skal oversættes 

til de respektive sprog, før det lægges ind 
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- Der kan sendes en sms ud, når det er særligt vigtige informationer, som håndværkerne skal have hurtigt, 

fx coronatilfælde. 

- Folk på pladsen er inddelt i grupper, så informationer kun fremsendes til de relevante målgrupper. Det 

er primært faggrupper og byggeledelse. 

- Der lægges ikke personfølsomme oplysninger ud. Hvis der uploades certifikationer o.l. så fjernes CPR-

numre. 

- Administrativt at det nemt at gå til. Flere personer kan det. Jacob er superbrugeren på de større ting 

- Der er en startomkostning og en pris pr. bruger pr. måned. Det opleves som en overkommelig omkost-

ning, ift. hvad man får af værdi i arbejdsmiljøkoordineringen. 

Erfaringsudveksling  
Herefter drøfter vi erfaringer med andre systemer til kommunikation og overvejelserne i den forbindelse: 

Hvordan ser I, at en 
app kan styrke ar-
bejdsmiljøindsat-
sen? 

- Det er en styrke at kunne give ensartede budskaber til alle på pladsen, og at man 
kan følge med i, om modtagerne har åbnet app og de enkelte faner. Det giver en 
større indsigt i, om informationer er nået ud 

- Involvering via app kan ændre adfærden hos håndværkerne 
- Man får input fra flere personer på byggepladsen 
- Man kan også bruge infoskærme i skurene, som de udførende ser på i pauserne 

På hvilke bygge- og 
anlægsprojekter er 
en app relevant? 

- Det er især relevant for hoved- og totalentreprenører, som har en bedre mulig-
hed end rådgivere som arbejdsmiljøkoordinatorer, til selv at vælge system. 

- Det kræver en modenhed hos bygherren, hvis arbejdsmiljøkoordinator skal 
komme igennem med forslag, men også hos håndværkerne, som skal bruge det 

- Projektet skal være af en vis størrelse, dels byggesum så der er timer nok til ar-
bejdsmiljøkoordinator ift. at oprette folk på app’en, og dels i antal håndværkere, 
da kommunikation ellers kan foregå mere uformelt  

Hvad er den vigtig-

ste knap, som du 

kunne ønske dig 

som arbejdsmiljø-

koordinator? 

- Deltagerne syntes generelt godt om Aarsleffs valg af indhold. 
- Der var et ønske om også at have mulighed for: 

o Rundering direkte i app’en 
o Skema til ulykkesanalyse 
o Upload af APV’er  

Hvad kræver det af 
jer som arbejdsmil-
jøkoordinator, hvis 
I skulle kommuni-
kere på en ny måde 
med håndvær-
kerne? 
 

- Firmabetalt telefon 
- At man udvælger fokusområder, så det ikke drukner 
- At man gennemtænker kommunikationsflow og formidler værdi til bygherren 
- Ressourcer til opstart og drift 
- Man skal have en mulighed for at have styr på hvilke håndværkere, der er på 

pladsen ift. at de bliver oprettet på app’en 
- Man skal som arbejdsmiljøkoordinator overveje, hvad der er ens foretrukne ar-

bejdsform. Nogle er gode til digitale løsninger, andre er mere dialogorienterede 

    

Næste møde 
- Mødedatoer for 2022 meldes ud i nyhedsbrev og vil fremgå af https://byggeproces.dk/arbejdsmil-

joekoordinator-p-interessegruppens-moeder/  
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