
SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION MELLEM BH OG AMK

• Bygherre: Helena K. Juul
Københavns Kommune – Teknik- og miljøforvaltningen

• Arbejdsmiljøkoordinator: Cathrine Tølbøll Tived, Rambøll

• Vores oplevelser i vækstgruppeforløbet

• Forskellige virksomheder; størrelse samt på tværs af landet

• Rådgiver, bygherrer og entreprenører

• Forskellige organisering af BH og AMK-P/B

• Læringsforløb

• Diskussioner til møderne

• Hjemmearbejde imellem møderne



SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION MELLEM BYGHERRE OG 
ARBEJDSMILJØKOORDINATOR

Hvad arbejdede vi med under vækstgruppeforløbet:

Gennem vækstgruppeforløbet fremkom 6 overordnede emner med en række underemner, som det er vigtigt at 
holde focus på og som bl.a. har betydning for udfaldet af projektet og at opnå en god arbejdsmiljøkoordinering
gennem et godt samarbejde og kommunikation mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator: 

1. Udbud af arbejdsmiljøkoordineringsopgaven i projekteringen

2. Projektering

3. Udbud af bygge- og anlægsarbejde

4. Overgang fra P-koordinering til B-koordinering

5. Udførelse af bygge- og anlægsarbejde

6. Evaluering og overgang til drift



PRAKTISK HÅNDTERING AF SAMARBEJDET

• Rambøll og Københavns Kommune arbejder og videreudvikler 5 aspekter

1. Paradigmer for ATR-skemaer for både AMK-P og AMK-B

ATR = Aftale om teknisk rådgivning

2. Hjælpeparadigmer til arbejdsmiljøkoordinatoren

3. Informationsmateriale og værktøjskasse til arbejdsmiljøkoordinator, projekterende og byggeleder

4. Fokus på igangsætning af samarbejde

Forventningsafstemning, klare aftaler og faste rammer

5. BH kan følge med i koordineringen undervejs, og AMK kan orientere og rådføre sig med BH undervejs



EKSEMPEL: KØBENHAVNS KOMMUNE ATR FOR AMK-P

• Følger FRI’s ydelsesbeskrivelser, august 2014

• Opdateret til nyeste AB og ABR



EKSEMPEL: KØBENHAVNS KOMMUNE ATR FOR AMK-B

• Bruges kun hvis rådgiver er AMK-B

• Følger FRI’s ydelsesbeskrivelser, august 2014

• Opdateret til nyeste AB og ABR



CASE: SKYBRUDSSIKRING OG RENOVERING AF 
ENGHAVEPARKEN

• Projekterende og AMK-P: COWI

• Hovedentreprenør: Hoffmann (op til 30 beskæftigede samtidigt)

• Projektet

• Multibane til boldspil

• Skøjtebane med underjordiske køleslanger, ledningsarbejder i offentlig vej til kølecentral

• Underjordiske betonbygværker til skybrudssikring

• Miljøsanering og renovering af betonsø

• Bibliotekshave med ny beplantning

• Betondige med siddeplinte rundt om parken

• Nye belysningsmaster mv.   

• Varighed: Juni 2018 – december 2019 (1½ år)



SUCCESKRITERIER ARBEJDSMILJØ I ENGHAVEPARKEN

• Et godt, sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø

• For alle medarbejdere på byggepladsen

• Et godt og konstruktivt samarbejde parterne imellem

• BH, AMK-B, rådgivere/projekterende, hovedentreprenør og underentreprenørerne

• Mål:

• Ingen ulykker i løbet af anlægsperioden

• Læring af nærvedulykker.   



SAMARBEJDSTILTAG

• Indledende møde med forventningsafstemning til AMK-B opgaven

• Byggeleder og arbejdsmiljøkonsulent fra BH samt kommende arbejdsmiljøkoordinator B fra rådgiver 
(Rambøll). Forventningsafstemning omkring den kommende AMK B opgave.  

• Indgåelse af rådgiveraftale med ATR-skema 

• BH ved Helena og KK byggeleder deltog i sikkerhedsmøder og ugentlige mønsterrunder.

• Løbende evaluering og midtvejsworkshops 

• BH, rådgiver/projekterende, AMK-B og hovedentreprenør. 

• Hoffmanns arbejdsmiljøkørekort

• Krav for ALLE på hele byggepladsen



ERFARINGER FRA SAMARBEJDET

• Højt fokus på arbejdsmiljøet betaler sig

• 2 ulykker i hele anlægsperioden

• 1 anmeldepligtig: Medarbejderen glider på trinbræt på ved ned fra anlægsmaskine. Brækker foden

• 1 ikke-anmeldepligtig: Medarbejderen river sig på armeringsjern

• Blev afleveret til tiden

• En udfordring at få registreret nærved-ulykker – trods for App



ERFARINGER FRA SAMARBEJDET

• Opstartsworkshop

• Evaluering og midtvejs-workshop

• Giver mulighed for løbende opsamling, afklaring og igangsætning af nye tiltag

• Fælles læring

• Fokus på AMK-B fra BH’s side

• AMK-B fungerede som hotline for hoved- og underentreprenør

• Godt samarbejdsklima, hvor alle hjælper hinanden



PRIS FOR EKSTERN ARBEJDSMILJØKOORDINERING

• Samlet anlægsbudget:

• Cirka 60 millioner DKK

• Samlet pris for AMK-B

• Cirka 450.000 DKK

• Dækker 1-2 dage på byggepladsen samt referatskrivning og ‘hotline’

• Svarer til 0,75% af det samlede anlægsbudget


