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Interessegruppe for koordinatorer 

Notat fra møde den 16/12 2020:  
Hold gejsten oppe – også ifm. langvarige byggerier 
 

Velkomst  
Signe Mehlsen, Bam-bus, Videntjenesten 
 

Signe henledte opmærksomheden på Videntjenestens kommende møder: 7. januar 2021 om arbejdsmiljøkoordine-
ring, 12 og 19. januar 2021 om lean og 20. januar 2021 om apps, der kan anvendes ifm. arbejdsmiljøkoordinering. 
Desuden efterlyste Signe praktiske erfaringer med arbejdsmiljøkoordinatorers anvendelse af Safety Observer appen. 
 

Signe gennemførte en måling blandt mødedeltagerne, som viste at de længstvarende arbejdsmiljøkoordineringsopga-
ver, som deltagerne havde haft, var <2 år: 38%, 2-3 år: 28%, 3>år: 21% (10% havde ikke haft arbejdsmiljøkoordine-
ringsopgaver). 
 
Arbejdsmiljøkoordinering på Niels Bohr Bygningen 
Casper Lau Hansen og Kim Borch, SWECO 
 

Casper og Kim fortalte om Niels Bohr Bygningen, der som en del af Københavns Universitet vil komme til at rumme 
4000 studerende og 1000 medarbejdere. Det er et gevaldigt kompliceret projekt, der har været belastet af fortsatte 
projektændringer og enorme budget- og tidsplanoverskridelser.  
 

Der har været arbejdsmiljømæssige udfordringer med brug af stiger, laserlys, epoxy og også nogle ulykker. Der har til 
gengæld været gode erfaringer med formandsmøder, hvor arbejdsmiljø- og produktionshensyn er blevet håndteret i 
sammenhæng, inddragelse af APV for særlige risici i planlægningen, fælles byggepladsentreprenør, der har taget vare 
på fællesområderne, samt et omfattende Corona-beredskab med megen bygherrefokus. Der er altid en arbejdsmiljø-
koordinator på pladsen. 
 

Arbejdsmiljøkoordinatorerne varetager bygherreopgaver, og derfor er samarbejdet og en tæt dialog med bygherren af 
afgørende betydning. Dén relation har fungeret superfint. Casper og Kim er altid meget omhyggelige med at være 
tydelige i forhold til ansvarstrekanten mellem rådgiver (Bek. 110), bygherre (Bek. 117) og arbejdsgiver (Bek. 1516), så 
der er klarhed over hvem, der er ansvarlige for hvad - dét giver gennemsigtighed og tillid.  
 
Det har stor værdi at sidde på kontor med de andre i byggeorganisationen, og over tid bliver man som en slags virk-
somhed/familie. Dog er der stadig forskellige interesser, fordi man jo repræsenterer forskellige virksomheder/roller. 
I det hele taget er der Casper og Kims erfaring, at netop det at prioritere opbygningen af gode relationer til alle parter 
på byggepladsen har stor betydning for ”at holde gejsten oppe” i forhold til arbejdsmiljøindsatsen. Også anvendelsen 
af interaktive info-tavler/skærme anbragt rundt omkring på byggepladsen har bidraget til at skabe gennemsigtighed 
og tillid: Her kan enhver på pladsen finde alle relevante arbejdsmiljøoplysninger på en let tilgængelig måde. 
 
Gruppedrøftelser 
Signe Mehlsen, Bam-bus, Videntjenesten 
 

En indledende afstemning blandt deltagerne viste, at de fleste af deltagerne benyttede sparring med kolleger, aktiv 
deltagelse i projektteamet og udvikling af metoder og værktøjer som middel til at holde gejsten oppe. 
 

Grupperne drøftede en række spørgsmål om, hvordan arbejdsmiljøkoordinatorerne holder gejsten oppe, og om hvor-
dan deres eget arbejdsmiljø er. 
 

Arbejdsmiljøkoordinatorerne oplever ind imellem fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger fra gasser, dampe, støv, støj osv. 
Man kan stå i nogle uheldige situationer, hvor man fx mangler værnemidler, særligt hvis arbejdet ikke er planlagt or-
dentligt. Men der er mange positive forhold i jobbet: Det er spændende at arbejde i byggeriet, fordi tingene hele tiden 
ændrer sig, man skal opbygge relationer til mange mennesker, der er en høj grad af egen planlægning og selvstændig-
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hed ift. eget arbejde, og det er tilfredsstillende at være med til ”at bygge noget op” og at ”gøre en forskel”, der er 
vigtig for folks sundhed.  
 

Der er dog ofte problemer med manglende ressourcer til at udføre arbejdsmiljøkoordineringen tilfredsstillende, mang-
lende opbakning fra bygherrer og rådgivere og derfor også oplevelser af at ”stå alene” med udfordringerne. Det kan 
derfor være en god idé at være flere arbejdsmiljøkoordinatorer om opgaven, så man kan få sparring og undgår at stå 
alene med udfordringerne. Det blev nævnt, at det er særligt vigtigt med opbakning fra egen ledelse og kolleger, da 
man ikke kan regne med opbakning fra bygherren på alle sager. 
 
Det er vigtigt at bruge virkemidler i lovgivningen, såsom opstartsmøder og sikkerhedsmøder, hvor det er muligt at 
bringe problemer på pladsen på banen, så man kan igangsætte dialog om løsninger. Man kan også vælge at stoppe en 
rundering, og italesætte at man ikke vil udsætte sig selv for et dårligt arbejdsmiljø. Erfaringen er, at det giver genlyd i 
byggeorganisationen. 
 
Sparring med kolleger, samarbejdet med byggelederen og bygherren, samt at føle sig som en del af kulturen på byg-
gepladsen er med til, at man som arbejdsmiljøkoordinator kan holde gejsten oppe. Hvis man er den eneste fra sit 
firma på pladsen, så kræver det et benarbejde at opnå de gode relationer. 
 
Samarbejdsværktøjet ”Sammen om arbejdsmiljøkoordinering” 
Anders Kabel, TeamArbejdsliv 
 

Anders præsenterede udviklingsprojektet ”Forbedring af samarbejde og kommunikation mellem bygherre og ar-
bejdsmiljøkoordinator” og demonstrerede samarbejdsværktøjet ”Sammen om arbejdsmiljøkoordinering”. Han fortalte 
om, hvordan værktøjet var blevet udviklet gennem et omfattende vækstgruppeforløb og om dets opbygning og an-
vendelse.  
 

Værktøjet ligger på www.amkoo.dk, hvor også word-skabeloner og andre dokumenter fra projektet kan findes. Værk-
tøjet ligger også på www.byggeproces.dk under ’Værktøjer’ og vil blive indarbejdet i værktøjskassen for arbejdsmiljø-
koordinator (P). 
 

Deltagerne bød det nye værktøj velkommen og så frem til at afprøve samarbejdsværktøjet i praksis. Der var glæde 
over, at der på amkoo.dk er en overskuelig forklaring på, hvorfor bygherren er tildelt forpligtelser i forhold til ar-
bejdsmiljøet – det er noget, der har været savnet.  
 
 
Kommende møder og emner 
Signe Mehlsen, Bam-bus, Videntjenesten 
 

Der blev foreslået følgende emner for kommende møder: 
 Hvad betyder Arbejdstilsynets nye tilsynsmetoder og øgede ressourcer til tilsynsopgaver for arbejdsmiljøkoordi-

neringen? 
 Hvilke muligheder for arbejdsmiljøkoordinatorerne åbner reglerne i ABR18 om dialogmøder tidligt i forløbet? 
 

Andre emner til møderne i 2021 kan sendes til Signe sim@bam-bus.dk.  
 


