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Notat fra møde i MT Højgaard om planlægning og kommunikation, 12/9 2018 

Mødet handlede om både lokationsbaseret planlægning og interaktive infoskærme og 
arbejdsmiljøkoordinator (B)s brug af sådanne redskaber. 

Eirik Aspøy fra MT Højgaard indledte med oplæg om lokationsbaseret planlægning: 

- I MT Højgaard ser man en tæt sammenhæng mellem flow, kvalitet og arbejdsmiljø og har en fælles 
afdeling herfor 

- I cyklogrammer har man fokus på lokaliteten og tiden i stedet for aktiviteten og tiden. Man kan se, 
om aktiviteter kolliderer, og om der er områder af byggepladsen, hvor der på nogle tidspunkter 
ikke er aktivitet. 

- Kan få overblik over alle aktiviteter på et stykke papir 
- Cyklogrammet giver en fornemmelse af, hvor tætpakket tidsplanen er, dvs hvor stor variation der 

kan være af flowet. 
- Noget arbejde kan man forcere, mens andet er svært, fx maling pga tørretid  
- Man skal stadig have virkeligheden med, når man planlægger.  
- Det bedste er at få et jævnt flow, hvor der hele tiden er aktivitet spredt ud på lokaliteten, men man 

kan også forlænge tiden eller opdele nogle aktiviteter, som foregår hurtigere end andet.  
- MT Højgaards erfaring er, at man i gennemsnit forbedre byggetiden med 10 % når der bruges 

lokationsbaseret planlægning 
- Procesplanlægning koordinerer aktivitetsrækkefølger og skaber ejerskab blandt dem, som er med 

på workshop. Det kan udføres i starten af udførelsen, evt i etaper 
- Arbejdsmiljøgranskning udføres på procesplanlægningen, når aktiviteterne og rækkefølge er 

defineret 
- Man kan lave bindinger på lokationer, så der fx ikke kan foregå arbejde over hinanden på en given 

lokalitet. Det kunne fx være, at der skal to faste elementdæk, før der kan komme nye fag på etagen 

 

Sune Palgård og Kasper Rask fortalte om interaktiv skærm til kommunikation om arbejdsmiljø 

- Kan anvendes til at få skabt videndeling og kommunikere om arbejdsmiljø 
- Løsningen kan justeres til de enkelte projekter og forslag. Skærmen opdeles i felter, og hver felt har 

forskellige emner og muligheder for interaktion. 
- Man kan have information på flere sprog 
- Man kan lægge billeder fra sikkerhedsrunderinger op og også tegne/markere på dem på skærmen 

og sende til fx arbejdsmiljøkoordinator 
- Der kan lægges QR-koder ind 
- Antal dage uden ulykker kan vises 
- Kalenderen bruges til at booke sig ind med leverancer og angivelse af lokationer. Booking 

godkendes af byggeleder, når det er koordineret med andre aktiviteter 
- Man kan godt få udstyr, som kan stå udenfor, men det skal være i tempereret boks. Den kan både 

være med og uden touch og i forskellige størrelser, fx til skurvogn eller ude på byggepladsen 
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- Administrator har selv mulighed for at lægge informationer, billeder mm op. Der skal kun 
opdateres et sted, og så er informationen ude til alle på pladsen 

- Der kan sættes en ”breaking news”-linje ind ved særlige ændringer, fx blokering af adgangsveje 

Johnny Engel fra Sjælsø Management er byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator. Hans erfaring er, at 
infoskærme fungerer godt: 

- Det er især kalenderen med booking af leverancer, som anvendes. Det hjælper byggeleder og 
arbejdsmiljøkoordinator, fordi alle medvirker til koordineringen. Det kræver tilvænning fra 
underentreprenører, men det er simpelt, så det kan lade sig gøre. Når kalenderen fungerer, så går 
underentreprenørerne selv ind i kalenderen og aftaler fællesleverancer indbydes 

- Der skal stadig være fokus på planlægning hos den enkelte entreprenør og koordinering imellem. 
Skærmen er et værktøj 

- På formandsmøder anvendes skærmen til at gennemgå billeder fra runderinger, og andre kan se 
dem på efterfølgende 

- Det er smart, at det er touch, fordi den bliver en aktiv del af hverdagen pga interaktionen 
- Det er med i kontrakten, at virksomheder med udenlandsk arbejdskraft oversætter informationen, 

og så lægges det ind på skærmen 
- Evalueringen viste, at arbejdsgiveren var glad for kalenderen, mens håndværkerne var glad for alle 

de andre de resterende informationer 
- Det er godt at få den hængt op et sted, hvor der naturligt er et samlingssted 
- Arbejdstilsynet har været på besøg på pladsen, og de har syntes, at det var et godt initiativ. 
- Skærmen står, så den ses, når man kommer ind på pladsen 
- Det vil være muligt at sætte en QR-kode på boksen, så man kan tilgå informationerne, selv om 

skærmen er låst ned for natten 

Derefter drøftede vi følgende spørgsmål i grupper:  

- Har I været på pladser med lokationsbaseret planlægning og/eller elektronisk kommunikation? 
- Hvad var effekterne? 
- Hvordan kan I medvirke til en god planlægning, fx morgenmøde mmm? 
- Hvordan kan I overtale bygherren til at forbedre kommunikationen om arbejdsmiljø på pladsen? 

Som AMK(P)? Som AMK(B) 

Opsamling fra gruppearbejde 
- Arbejdsmiljøkoordinator (P): 

o Det vil være muligt for arbejdsmiljøkoordinator (P) at foreslå brug af infoskærme på 
byggepladsen på et forventningsafstemningsmøde med bygherren.  

o Det vil være enklest, hvis det kommer med i udbuddet.  
o Det er godt, hvis man kan vise / overbevise bygherren om, at der er en økonomisk gevinst, 

samt at man har et bud på antal skærme ift byggepladsens størrelse 
- Arbejdsmiljøkoordinator (B): 

o Det er muligt at foreslå indførelse af infoskærme med byggeledelsen eller bygherren. Men 
arbejdsmiljøkoordinator (B) har sjældent sit eget budget til sådanne tiltag.  
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 Det er altid sværere at finde penge efter udbud 
 Og det er nemmere at få penge til afgrænsede indsatser som en pølsevogn end en 

stor investering som infoskærme 
o Offentlige bygherrers økonomi er ofte bundet mere end den private bygherre 
o Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal kunne argumentere for, hvorfor der skal indkøbes en 

sådan skærm. Måske kan bygherrens arbejdsmiljøpolitik eller målsætninger anvendes som 
argument 

Kommende møde 
- Tirsdag d. 11. december kl. 13-16 hos Rambøll i Ørestaden 
- Forslag til emner:  

o Arbejdsmiljøkoordinering når der er udenlandsk arbejdskraft, herunder krav i udbud, sprog 
og kultur 

o Oplæg fra projekteringsleder som interesserer sig for arbejdsmiljøområdet 
o De nye AB-ændringers betydning for arbejdsmiljøkoordineringen 


