
Netværk for bygherrer om arbejdsmiljø 

Notat fra møde om arbejdsulykker og hændelser 
om Københavns Kommune, 9/6 2022 
Anne M. Anttila, arbejdsmiljøkonsulent i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, 
fortalte om deres organisering og opgaver på arbejdsmiljøområdet:  

- Der følges op på overholdelse af bygherreansvaret i projekterne, særligt på 8 audits om året, hvor 

der gås i dybden 

- Der er både arbejdsmiljøkoordinator (B) fra rådgiver og hovedentreprenør, mens det er næste 100 

% rådgiver, som varetager arbejdsmiljøkoordinator (P). Der planlægges et erfa-gruppemøde for de 

eksterne arbejdsmiljøkoordinatorer 

- Der afholdes introkurser for nyansatte byggeledere mm, samt udarbejdes nødvendige paradigmer 

- Der er både interne entreprenører i kommunen og eksterne, hvilket gør det ret komplekst i forhold 

til at skabe et fælles niveau  

- Der er en arbejdsmiljøkoordineringsgruppe for interesserede, som mødes jævnligt, gerne ude på 

byggepladserne for at have øje for standarden og erfaringsudveksle om forbedringsmuligheder 

- Der er løbende deltagelse på ledermøder og blev afholdt en arbejdsmiljøworkshop i efteråret, hvor 

cheferne tog stilling til vision og kom med input til kommende tiltag 

- Der er opsat arbejdsmiljømål i 2022 på arbejdsulykker, audits, antal kurser og antal 

sikkerhedsobservationer 

 

Hun fortalte ligeledes om deres erfaringer med registrering af arbejdsulykker og hændelser: 

- Registreringer 

o Der registreres på ulykker med og uden fravær, samt nærvedulykker 

o Erfaringen er, at da man satte fokus på det, så kom der flere indrapporteringer ind  

o Det er indført i kontrakterne, at entreprenører skal indrapportere hændelser og 

entreprenørtimer 

o Byggeleder er ansvarlig for at indsamle antal entreprenørtimer, så det kan bruges til 

udregning. Det er et stort arbejde at inddrive tallene, men efterhånden bliver det 

nemmere, som de vænner sig til det 

o Når Dalux indføres, så vil der også være ønske om observationer 

- Der ses tendenser i ulykkerne, fx på brolægningsarbejde og kontakt med skarpe genstande 

- Det er vigtigt at få opgjort både skadesmåde, umiddelbar årsag, grundlæggende årsag og antal 

fraværsdage 

- På baggrund af registrering laves en one-pager med hændelsesbeskrivelse, umiddelbar handling, 

skader, forebyggende tiltag, umiddelbar og grundlæggende årsager. Der tales med formand eller 

byggeleder, ofte ikke tilskadekomne. Det vil være bedst at få information direkte fra kilden 

- One-pager sendes til enheder til videreformidling. Forhåbningen er, at det giver anledning til 

beslutninger om forebyggende tiltag på kommende projekter 

- Man kunne sætte en catchy titel på formidlingen, så der bliver incitament til at læse one-pager, og 

det kan henvises til denne ved erfaringsudveksling 

- I Dalux vil der fremover registreres sikkerhedsrunderinger, sikkerhedsobservationer, nærved-

hændelser og et virksomhedsmodul 
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o På sikkerhedsrunderinger tildeles opgave ved rød og gul markering til ansvarlig, og denne 

skal melde tilbage med foto af løsningen. Det er arbejdsmiljøkoordinator, som skal 

godkende 

o Sikkerhedsobservation og nærved-hændelser er emne, ansvarlig, kategori, sted og 

mulighed for at oploade foto 

o Der kan trækkes data på de forskellige kategorier, samt skabes overblik over, hvor lang tid 

det tager at løse 

- Der skal afsættes tid til at undervise i indsamling af data, og løse IT-mæssige udfordringer  

- Det er vigtigt med frekvensen, så man kan sammenligne på tværs af projekter, over tid og på tværs 

af bygherrer. Men det er behæftet med usikkerhed at indsamle antal præsterede arbejdstimer. 

 

Næste møde 
- Varmt arbejde 

- Besøg på bygge- og anlægsprojekt 

- Mulighed for online og fysisk deltagelse 

Dato i Jylland: Onsdag d. 31/8 kl. 9-12 – hybrid 

Dato på Sjælland: Torsdag d. 8/9 kl. 9-12 


