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Notat fra møde d. 8/3 2022 hos Arbejdsmiljøhuset om ar-
bejdsmiljøkoordinering på Vestforbrænding 
Præsentationer findes på: https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/  

Jørgen Rødekilde fra Vestforbrænding fortalte om deres måde at gribe arbejdsmiljøkoordineringen an på:  

- Han arbejder som arbejdsmiljøkoordinator på selve værket og på fjernvarmeprojekter 

- Det er lettere at få sine krav igennem som arbejdsmiljøkoordinator ansat direkte i bygherreorgani-

sationen frem for hos rådgiver 

- Det har en stor betydning, at topledelsen har fokus på arbejdsmiljø. Det er kommet med direkte i 

strategien, hvilket giver effekt  

- Der er krav om sikkerhedsintro for alle håndværkere, som skal arbejde på Vestforbrænding:  

o Der præsenteres arbejdsmiljøregler og procedurer for ankomst, værnemidler, beredskab mm 

o Der tages en dialog om, hvad de skal lave på værket 

o Der fokuseres på typiske arbejdsmiljøproblemer såsom støv og oprydning 

o Det præsenteres, at der er krav om risikovurdering og toolbox, før arbejdet kan igangsættes 

o Håndværkerne tager pænt imod det 

- Fremadrettet skal kontaktperson for Vestforbrænding afholde sikkerhedsintro og toolbox, før ar-

bejdet igangsættes. De bliver trænet i det. 

- Vestforbrænding står selv for arbejdsmiljøkoordineringen:  

o Det ses som et flow, hvor man arbejder i faser: før, under og efter udførelsen, så man husker det 

hele 

o Ønsket er, at arbejdsmiljøkoordinering skal foregå ensartet på de enkelte projekter. Der er brug 

for at supplere 

o Der laves en aftale (ATR) med projektlederen, selv om det er interne folk, som leverer ydelsen. 

Metoden aftales også. For større opgaver er metoden defineret i projektmodellen. 

o Der afholdes en evaluering efter hver opgave for at skabe læring 

o FØR udførelse 

▪ Projektet screenes ift. arbejdsmiljøudfordringer, og dette bruges som udgangspunkt for logbo-

gen 

▪ Der opstartes journal 

▪ Det afholdes arbejdsmiljøworkshop og risikovurdering, hvis der er behov for det 

▪ PSS er kort hovedtekst og bilag. Der er udviklet en PSS på en A4-side til små projekter.  

o UNDER udførelsen 

▪ Alle entreprenører og underentreprenører skal levere en risikovurdering, før de får lov at gå i 

gang.  

• De skal forholde sig til, hvordan arbejdet kan udføres hele processen igennem, og hvilke sik-

kerhedsforanstaltninger der er behov for. 

• Delprocesser markeres med en farve ift. risiko. Rød kan ikke sættes i gang.  

• Arbejdsmiljøkoordinator vurderer risikoniveauet og udfordrer ift. at bringe niveauet ned. 

• Der er krav, når en arbejdsproces har mere end tre delprocesser og varer mere end 1 dag. 

Risikovurdering kan laves generelt, hvis det er ens opgaver fra gang til gang 

• De lægges som bilag til PSS.  

▪ Der afholdes arbejdsmiljøopstartsmøde, hvor risikovurdering gennemgås. Opstart holdes til-

bage, hvis de ikke er i orden. 
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▪ Der anvendes skema til sikkerhedsrundering 

o EFTER udførelsen 

▪ Der er skema til evaluering 

- Dokumenter vedr. arbejdsmiljøkoordinering er ved at blive digitaliseret 

o Samarbejdspartnere får adgang via Entrepriseportalen 

o Arbejdsmiljødokumenter skal udfyldes og godkendes, før samarbejdspartnere får adgang til de 

resterende dokumenter i portalen. Der er således en stopklods ift. at kunne starte op på pladsen 

o Det fremgår tydeligt via udfyldelse af dokumenter, hvad der er af forventninger fra bygherren 

som fortrykte svarkategorier.  

o Når dokument er udfyldt, så genereres en pdf, og den sendes til godkendelse hos formanden 

o Samarbejdspartnere er glade for de fortrykte svarkategorier 

o Ved at de har udfyldt dokumentet, så har de taget stilling til, hvordan opgaven kan udføres og kan 

have det rigtige udstyr med. Det er også nødvendigt med instruktion af håndværkerne. 

o Arbejdsmiljøkoordinator følger op på pladsen ud fra, hvad der står i skemaet. Portalen tilgås på 

telefonen. 

o PSS oprettes også i portalen gennem oprettelse af grunddata, ansvarlig for fælles sikkerhedsforan-

staltninger, særligt farligt arbejde mm, og så genereres dokument. 

Præsentation af ny Masteruddannelse i Danmark v. Anders Kabel 
- Udbydes på Syddansk Universitet på baggrund af et udviklingsarbejde 

- Konceptet indeholder fire elementer: Samfund og virksomhed, Virksomhed og organisation, Krop, sund-

hed og arbejde, samt Forskningsbaserede metoder 

- Varer fire semestre med forventning om ca. 400 timers/halv tids-arbejde 

- Der er 2/3 undervisning og 1/3 semesterprojekt. Fjerde semester er afgangsprojekt 

- Prisen er 98.000 kr. i alt 

- Man kan læse mere om uddannelsen på: www.sdu.dk/arbejdsmiljoeledelse  

Næste møder  
Datoer på Sjælland: 14/6 og 13/9 kl. 13-16 

Ideer til møder: 

- Arbejdstilsynets tilsynsindsats og kompetencepåbud på bygherreområdet 

- Opfølgning på webinar om projekterendes pligter d. 24/3 2022: https://at.dk/webinar-projekte-

ringsansvar  

Andre ideer til emner fremsendes til Signe på sim@bam-bus.dk. 
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