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Notat fra møde om Rundering på pladsen og 
drøftelse af dilemmaer på Vestsjællands 
Universitetshospital Køge, 27/9 2022 
 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) Vijay Kumar fra KHPT, som en entreprenør på opførelsen af Vestsjællands 
Universitetshospital Køge, fortalte om byggeaktiviteter og arbejdsmiljøarbejdet – se præsentation på 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/:  

- KHPT er kontraktholder og står også for arbejdsmiljøkoordineringen. COWI hjælper bygherren med 
tredjeøje-kontrol. 

- Alle ansatte skal godkendes af HR i KHPT, før de kan starte på pladsen, også underentreprenører. 
Der er håndværkere af mange nationaliteter og arbejdssprog er engelsk 

- Der er sikkerhedsintro for alle, som skal færdes på pladsen, hvorefter adgangskort udleveres 
- Der skal gives arbejdstilladelse, før arbejde må igangsættes. Dette kræver, at der er udarbejdet en 

risikovurdering og metodebeskrivelse, som anvendes som udgangspunkt for APV. Der anvendes et 
digitalt system til at koordinere arbejderne ud fra.  

- Hvis der sker ulykker, så analyseres risici, APV opdateres, og der afholdes toolboxmøde  
- Man arbejder meget tæt på eksisterende hospital i drift, og derfor er der krav ift. arbejdstid, støj- 

og støvdannelse.  
- Der anvendes forskellig hjelmfarve alt efter rollen på byggepladsen. Der markeres på hjelmen med 

flag ift sprogkundskab 

 

Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere præsenterede kort regler og 
forhold omkring sikkerhedsrunderinger – se præsentation på 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/: 

- Der er to metoder til at gennemføre sikkerhedsrundering 
o Mønsterarbejdspladsmetoden, som er baseret på risikovurdering, og hvor man angiver 

vurdering med rød, gul og grøn smiley 
o Byggeriets Sikkerhedsmåling, hvor man registrerer både positive og negative observationer 

og beregner et procentvist index. Det giver mulighed for sammenligning over tid og på 
tværs af byggepladser 

- Det er vigtigt at finde et passende antal deltagere, så man kan holde sig i en gruppe og sikre 
dialogen undervejs 

- Det er vigtigt at følge op på, om de registrerede udfordringer bliver løst. Der kan anvendes et 
digitalt system, fx Dalux, hvor de ansvarlige entreprenører melder tilbage med et foto, når forhold 
er løst 
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Herefter gik vi i hold en art sikkerhedsrundering på byggepladsen og samlede bagefter op på observationer 
og erfaringsudvekslede om sikkerhedsrunderinger:  

- Der er blandende holdninger til, om Mønsterarbejdspladsmetoden eller Byggeriets 
Sikkerhedsmålinger giver den bedste monitorering af byggepladsens arbejdsmiljøstandard.  

- Hvis man bruger Byggeriets Sikkerhedsmålinger, skal man tage stilling til antal observationer, fx om 
et stillads er én observation, eller om man tæller pr. etage/opgangsfelt/sektion. Hvis man er flere 
arbejdsmiljøkoordinatorer på byggepladsen, så skal man aftale dette indbydes. Fordelen ved 
Byggeriets Sikkerhedsmålinger er, at man får et tal, som kan sammenlignes, men det virker ikke til 
at være noget, som bruges aktivt blandt deltagerne. 

- Mønsterarbejdspladsmetoden er umiddelbart nemmere at gå til, men man har sværere ved at 
sammenligne over tid og på tværs af byggepladser. Det kan også opleves lidt tilfældigt, hvad der 
gives en henholdsvis rød og gul smiley for. Det skal man være skarp på. 

- De fleste har kun udvalgte entreprenører med på sikkerhedsrunderingen. Det kan enten være, at 
man tager fat i arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant i det område, som man går, eller at man 
på sikkerhedsmødet udpeger de entreprenører, som skal gå med næste gang. Den første 
fremgangsmåde giver mulighed for dialog om deres konkrete forhold og opleves derfor relevant. 
Hvis entreprenører går med på hele pladsen, så får de et større indblik i andres løsninger, og nogle 
gange kan man bedre identificere problemer hos andre, da man bliver ”blind” for egne risici. 

- Det er nødvendigt at følge tæt op på, at de forhold, som er registeret på sikkerhedsrunderingen, 
bliver løst af de entreprenører, som har ansvar for dem. Det kan gøres ved, at de melder tilbage 
med foto, men der kan også være brug for personlig kontakt for at få tingene løst, evt. med 
involvering af ledelsen af det pågældende firma. Nogle har indskrevet sanktionsmuligheder i PSS, fx 
at hvis forhold ikke er løst inden for 24 timer, så kan arbejdsmiljøkoordinator bede andet firma 
udføre opgaven og sende regningen.  

Næste møder 
• 28/11 kl. 9-12 i Jylland 

• 7/12 kl. 13-16 på Sjælland 

Forslag til emner: 

- Overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til (B) – hvad skal der til? 
- Opstartsmøder 
- Adfærd 
- Rolleforvirring ift at være arbejdsmiljøkoordinator ansat hos henholdsvis entreprenør eller 

projekterende 


