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Notat fra møde om opstartsmøder hos 
Sweco på Niels Bohr-bygningen d. 6/12 2022 
 

Casper Lau Hansen fra Sweco fortalte om opførelsen af Niels Bohr-bygningen ud fra den sikkerhedsintro, 

som er givet til alle, som skulle være på byggepladsen: 

- Det har været en lang byggeproces pga. mange ændringer undervejs. Casper har været 

gennemgående arbejdsmiljøkoordinator i 7 år 

- Der har været få ulykker, og det baserer sig på valide data, da der er vagtordning og godt 

samarbejde mellem arbejdsgivere, arbejdstagere og arbejdsmiljøkoordinator 

- Sikkerhedsintro blev givet 2 gange om ugen – nu en gang om ugen.  

o Man skal melde sig på 24 timer før 

o Sikkerhedsintro kan holdes på dansk og engelsk. Ellers skal entreprenør tolke undervejs 

- Bygherren har defineret arbejdsmiljømål: Nul arbejdsulykker, forebyggelse af nedslidning og god 

arbejdspladskultur. Sikkerhedsintro baserer sig på disse emner og de arbejdsmiljøproblemer, som 

er forekommende på byggepladsen. 

- Sikkerhedsintroen kommer ind på relationel koordinering og den gode dialog:  

o Der lægges vægt på at man skal tage de gode arbejdsmiljøvalg. Man skal sige fra – selv eller 

hvis man ser andre, som gør noget uhensigtsmæssigt 

o Det pointeres hele tiden, at man kan kontakte arbejdsmiljøkoordinatoren 

- Støv:  

o Fælles byggepladsentreprenør har haft en støvsugemaskine, som de har brugt dagligt.  

o Arbejdsmiljøkoordinator har på runderinger stillet krav om akut rengøring, hvis der ikke 

fjernes støv ved kilden. Arbejdsmiljøkoordinator har haft mandat til at sætte rengøring i 

gang, som entreprenør skal betale. 

- Stiger:  

o Særligt fokus 

o Går i dialog på runderinger, hvis de bruges uhensigtsmæssigt, eller foreslår et andet 

tekniske hjælpemiddel 

- Casper fokuserer altid på arbejdsgiveransvaret, herunder planlægning, instruktion og at sige fra 

over for bygherren, i stedet for den enkelte ansatte 

- Der har været infoskærme, hvor byggepladsplanen blev lagt op 

Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere har lavet et par film om 

arbejdsmiljøkoordinering på Niels Bohr-bygningen: 

- Arbejdsmiljøkoordineringen på Niels Bohr-bygningen: 

https://www.youtube.com/watch?v=lbVehtYzGLw&list=PL_txmNYkq8-

wgPSeqCsUvzwuCJuDrXtet&index=21 

- Hvordan holder man gejsten oppe som arbejdsmiljøkoordinator på langvarige byggeprojekter? 

https://www.youtube.com/watch?v=ATO6CLQciP8&list=PL_txmNYkq8-

wgPSeqCsUvzwuCJuDrXtet&index=22  

https://www.youtube.com/watch?v=lbVehtYzGLw&list=PL_txmNYkq8-wgPSeqCsUvzwuCJuDrXtet&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=lbVehtYzGLw&list=PL_txmNYkq8-wgPSeqCsUvzwuCJuDrXtet&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=ATO6CLQciP8&list=PL_txmNYkq8-wgPSeqCsUvzwuCJuDrXtet&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=ATO6CLQciP8&list=PL_txmNYkq8-wgPSeqCsUvzwuCJuDrXtet&index=22
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- Tillid i arbejdsmiljøarbejdet på Niels Bohr bygningen 

https://www.youtube.com/watch?v=yZ1_BTpyx6Q&list=PL_txmNYkq8-

wgPSeqCsUvzwuCJuDrXtet&index=23  

Herefter fik vi en rundvisning i bygningen. 

Emne: Opstartsmøder 
Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere gav et kort oprids af regler og 

anbefalinger om opstartsmøder på store byggepladser – se præsentation på 

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/ under Afholdte møder. 

Herefter var der et gruppearbejde, hvor vi drøftede følgende:  

1. Hvad ville du lægge vægt på, hvis du skulle have holdt opstartsmøder på byggepladsen for Niels 

Bohr-bygningen? 

a) At det er en kompleks byggeplads 

b) Bygherrens arbejdsmiljømål 

c) Dialog om APV 

2. Hvordan forløber et typisk opstartsmøde – proces og indhold? 

a) De fem punkter fra lovgivningen gennemgås, mest fokus på indhold i PSS og 

byggepladsindretning 

b) Deltagerne på mødet efterspørger også entreprenørens APV på mødet – nogle beder om at 

få den fremsendt på forhånd. De godkender ikke, men ser igennem og kommenterer. Viden 

anvendes til at få en ide om entreprenørens niveau på arbejdsmiljøområdet, og om der er 

aktiviteter, som kræver koordinering og afgrænsning ift andre arbejder. 

c) De oplever, at entreprenørerne generelt tager positivt imod input til deres APV 

d) Der er krav om, at man skal afholde opstartsmøder, men ikke krav til dokumentation, men 

mange laver et kort referat/notat fra mødet 

3. Hvem deltager på opstartsmødet? 

a) Efter lovgivningen deltager arbejdsgiver eller dennes repræsentant, samt arbejdstager-

/arbejdsmiljørepræsentant 

b) Nogle inviterer også byggeledelsen og evt. bygherren, hvis man kan holde et første 

opstartsmøde med de fleste entreprenører  

c) Det er nødvendigt at have styr på, om de folk, som kommer på pladsen, er indlejede eller 

underentreprenører, da kun underentreprenører skal indkaldes til opstartsmøde. 

4. Hvordan timesætter du antallet af opstartsmøder? 

a) Man må timesætte, hvor lang tid et opstartsmøde tager, inkl. forberedelse og opfølgning, 

og så et estimat på antal opstartsmøder igennem udførelsesfasen. 

https://www.youtube.com/watch?v=yZ1_BTpyx6Q&list=PL_txmNYkq8-wgPSeqCsUvzwuCJuDrXtet&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=yZ1_BTpyx6Q&list=PL_txmNYkq8-wgPSeqCsUvzwuCJuDrXtet&index=23
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/
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b) Der er ikke erfaringer med at afholde opstartsmøder på en fast ugedag. De planlægges 

løbende. 

5. Hvad er dit bedste fif til et godt opstartsmøde (ikke prioriteret rækkefølge)? 

a) Hav et rum til rådighed på byggepladsen, så du har et sted at være. Sørg for at det er 

booket  

b) Læg op til et samarbejde om arbejdsmiljø, og at de altid kan kontakte dig 

c) Spørg interesseret ind til de opgaver, som entreprenøren skal løse på pladsen. Det er godt 

udgangspunkt for en ærlig dialog 

d) Tag projektholder med på mødet, fx bygherre eller byggeledelse 

Næste møde 
14. marts 2023 kl. 13.00-16.00 

Forslag til emner:  
- Psykisk arbejdsmiljø – hvad er vores rolle? 

- Logistik, orden og ryddelighed  

- Hvordan undgår vi, at arbejdsmiljø er en sidevogn? 

- Hvordan kan man reagere, hvis entreprenøren gentagne gange ikke overholder aftaler? 

- Erfaringer med bygherrens arbejdsmiljøprogram 

 

 


