
 
 

Evaluering af arbejdsmiljøkoordinering på [Byggeplads]. 
Udarbejdet af:  Kim Borch 

Dato:  5. juli 2022 

Baggrund: 
Sweco Danmark A/S har fra ca. 1. marts 2019 til 31. august 2019 varetaget funktionen som 

arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen (AMK-B) på [Bygherre]s byggeplads [Byggeplads]. 

 

Arbejdsmiljømæssige forhold: 
 

Forhold vedrørende bygherrens pligter 

Plan for sikkerhed og sundhed 

Umiddelbart fungerer arbejdet med Plan for Sikkerhed og sundhed godt; dog skal der være fokus på at 

byggepladsplanen opdateres tilstrækkeligt hurtigt, så den afspejler de fysiske forhold på byggepladsen 

korrekt.  

Der kan med fordel arbejdes mere med at få tidsplanen integreret i PSS, da koordineringen herved kan 

effektiviseres. 

Sikkerhedsmøder 

Generelt er mødedisciplinen til sikkerhedsmøderne blevet klart forbedret i perioden, og både aktivitet og 

stemning er ligeledes blevet bedre. De enkelte entreprenører har – især til sidst – deltaget aktivt i 

koordineringen. Der skal dog fortsat være fokus på at overholde aftaler; subsidiært at de ændres løbende 

når de kolliderer med fremdriften. 

Referaterne kan blive bedre – fx ved at løsne op på strukturen og lade koordineringsbehovet være 

bærende. Emner der ikke bliver gennemgået behøver ikke nødvendigvis at fremgå af referatet. Dog skal 

referatet fortsat kunne fungere som aftaledokument. 

Fremadrettet kan det overvejes om det vil være hensigtsmæssigt at lægge sikkerhedsmødet i umiddelbar 

forlængelse af mønsterrunderingen, så alle har et friskt billede af hele byggepladsen. 

Mønsterrunderinger 

Der har tilsyneladende været en tendens til, at mønsterrunderingerne har været varetaget af AMK alene, 

hvilket også har været tilfældet de første måneder. Efterhånden er de større entreprenører dog blevet 

bedre til at deltage. Det vil være hensigtsmæssigt, at der er en repræsentant for byggeledelsen med, når 

AMK er ekstern.  

Registrering i Capture har fungeret, men har ikke været tilstrækkeligt effektivt. De enkelte entreprenører 

får ikke notifikationer, og skal forholde sig til notatet, der udsendes på mail. Blandt andet derfor har det 

været småt med tilbagemeldinger. Dette er dog ved at blive rettet op nu, men det kræver ”benarbejde” at 

fastholde og rykke for svar. 

Adgangsveje og fællesområder 

Idet [Bygherre] jf. PSS har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne adgangsveje er der gode 

muligheder for at sikre at de til enhver tid er i orden. Dette kræver dog, at der er kompetent personale – 



 
 

eller en underentreprenør – til at varetage opgaven. Dette har kun i begrænset opfang været tilfældet, idet 

ledelsen fra den underentreprenør der har hyret pladsmanden/-mændene ikke er på pladsen. Opgaven har 

heller ikke ligget entydigt hos en fra byggeledelsen, og det er heller ikke en opgave for AMK. Resultatet har 

været, at rettelser af fejl og mangler i forhold til fællesforanstaltninger har været længe undervejs. 

For så vidt angår kvaliteten af adgangsveje, så har der været forsøg med græsarmering. Det har vist sig ikke 

at være en forsvarlig løsning, idet især den høje type medfører snublefare. Dog er græsarmering anvendelig 

ved overgange over køreveje, såfremt der lægges stabilgrus i. 

Flytning eller fjernelse af adgangsveje er sket flere gange uden at der er etableret nye adgangsveje. Dette er 

sket fordi der laves aftaler om arbejdsområder (navnlig for jordentreprenøren), hvor der ikke er taget 

tilstrækkeligt hensyn til øvrige fag i forhold til tidsplanen. 

Forhold vedrørende arbejdsgiverforpligtelser 

Instruktion af eksterne pladsfolk 

Det fremgår af Plan for Sikkerhed og Sundhed, at [Bygherre] har ansvaret for at etablere, vedligeholde og 

fjerne alle fælles sikkerhedsforanstaltninger. [Bygherre] har hyret [Rengøringsfirma] ind til at varetage 

opgaven, men i praksis sker det ofte, at [Bygherre]s medarbejdere instruerer [Rengøringsfirma]s ansatte i 

konkrete opgaver. Når dette sker, overtager [Bygherre] arbejdsgiverforpligtelsen i forhold til 

[Rengøringsfirma]s ansatte. Det er derfor aftalt på møde med ledelsen i [Rengøringsfirma] og [Bygherre], at 

der skrives retningslinjer ned for opgaven, således at der ikke er tvivl om hvem der er arbejdsgiver og 

instruerer. 

Forhold vedrørende entreprenørernes eget arbejdsmiljø 

Ulykker 

Registrering af ulykker og nær-ved ulykker fungerer godt, og især initiativet med at se om problemet også 

er relevant på [Bygherre]s øvrige pladser er fremragende. Kategoriseringen af årsager giver ikke altid 

mening i forhold til officielle danske kategorier. Fejring af 0 ulykker, tag 5 før start mv. er gode redskaber til 

at få forebyggelse på dagsordenen, selvom det kan være svært for nogle entreprenører.  

Ergonomi 

Følgende udfordringer er blevet konstateret: 

Manuel håndtering af gipsplader foregår kun delvist efter Branchevejledningen, men pga. størrelsen af 

værelserne er det vanskeligt at anvende tekniske hjælpemidler. 

Løft og bæring af både interims- og blivende trapper udgør sundhedsrisiko. 

Bæring af pakker med gulvplanker udgør sundhedsrisiko, men kan minimeres ved at levere direkte til 

montagestedet og/eller sikre anvendelse af tekniske hjælpemidler. Sidstnævnte kræver gode adgangsveje. 

Nedstyrtningsfare 

Der har i perioden været nedstyrtningsfare ved arbejde med tagbeklædning på Vest, da der blev udført 

arbejde efter demontage af stillads. Samme entreprenør har fået advarsel for forkert anvendelse af 

faldhindrende udstyr på Øst ved arbejde med inddækninger. Tømrerentreprisen har haft opstillet 

arbejdsstation på de flade tage i Øst, hvor der blev arbejdet for tæt på kanten, og de har fået påtalt forkert 

brug af rullestillads både i Øst og Vest. 

Herudover har flere entreprenører arbejde med nedstyrtningsfare fra døre i 1. og 2. sal højde på Vest, idet 

døre blev åbnet inden der var opsat franske værn. Byggeledelsen løste dette ved at inddrage dørhåndtag. 



 
 

Underentreprenøren til skurby-leverandøren har fået advarsel for at arbejde med nedstyrtningsfare ved 

flytning af containere. 

Udgravninger 

Jordentreprenøren har fået advarsel ved gentagne gange at undlade at grave anlæg eller bruge gravekasser 

ved nedsætning af faskiner samt udfordringer med sikker adgangsvej hertil. 

Stillads 

Der har alene været opsat stillads på blok 2 Vest i perioden. Dette stillads var fra starten stærkt 

fejlbehæftet, hvilket blev beskrevet i notat til byggeledelsen. Forholdene blev rettet op, men først efter 

flere henvendelser til stilladsentreprenørens konduktør og rettelser af fejl af flere omgange. 

Forhold vedrørende [Bygherre]’s retningslinjer mv. 

Sikkerhedsintro 

Sikkerhedsintro har fungeret godt; der har dog ikke været deltagere i den sidste del af perioden pga. lav 

bemanding. Der er på baggrund af erfaringer fra beredskabsøvelsen sat særligt fokus på alarmering og 

førstehjælp. 

Regler for personlige værnemidler 

[Bygherre]s særlige retningslinjer er en udfordring for både entreprenører og ansatte, men der er blevet 

strammet voldsomt op i perioden. Kampagner og dialog har fungeret hensigtsmæssigt til at bidrage til 

dette. Dog er der navnlig en udfordring med bl.a. gulvlæggere og tagdækkere, som typisk ikke er vant til at 

gå i sikkerhedssko.  

Det er flere gange blevet påpeget overfor entreprenører, at der kan dispenseres for retningslinjerne på 

baggrund af en risikovurdering, men i perioden er der kun modtaget en enkelt. 

Registrering i BIA 

Registrering fungerer hensigtsmæssigt på telefon, tablet og pc. Det er muligt at tilpasse opfølgning, så det 

passer til både mindre forhold og alvorlige forhold. Der bør dog strammes lidt op på beskrivelserne, hvis 

det skal være muligt for arbejdsmiljøkoordinatoren at følge korrekt op.  

 

Øvrige forhold: 

 

IT 

Opkobling på [Bygherre]s IT-systemer har – bortset fra opstartsproblemer med printer – fungeret 

upåklageligt. 

Kontorforhold 

Kontorfaciliteter har levet fuldt op til forventningen. 

Samarbejde 

Samarbejdet mellem AMK og byggeledelse har fungeret rigtig godt, ligesom der har været god opbakning 

og sparring fra [Bygherre]s arbejdsmiljøfolk. 

Med hensyn til samarbejde med entreprenørers arbejdsledere har der været stor forskel. Hvor samarbejdet 

med størstedelen er godt, og hvor der er en god dialog, er der fortsat enkelte, der ikke prioriterer 



 
 

arbejdsmiljø. Enkelte underentreprenører har udvist ringe respekt for især egen sikkerhed; dette er noteret 

i [Bygherre]s evalueringssystem som aftalt. 



 
 

Anbefalinger: 

 

Stillads 

Det vil hensigtsmæssigt at holde møde med en repræsentant for stilladsentreprisen inden opstart af næste 

etape. Det bør pointeres, at stilladset dels skal leve op til formål (sikring mod nedstyrtningsfare) og 

opsættes og nedtages i overensstemmelse med At-vejledningen og Branchevejledningen. 

Herudover bør det aftales, hvor lang tid der afsættes til opsætning af stillads, så arbejder ikke udskydes. 

PPE 

Diskussion af personlige værnemidler vil utvivlsomt fortsætte. Jævnlige kampagner samt kontakt til 

arbejdsledere har vist sig brugbare redskaber. Det er dog hensigtsmæssigt, hvis ansvaret flyttes tættere på 

arbejdsledere; dette kunne gøres – eventuelt vha. BIA – ved at registrere manglende værnemidler hos de 

enkelte entrepriser og et antal overtrædelser udløser sanktioner. Det vurderes ikke at være 

hensigtsmæssigt at sanktionere i forhold til enkeltpersoner, medmindre disse gentagne gange og efter 

påtale undlader at rette ind. 

Fast procedure for dispensation bør udarbejdes i forhold til fx krav om hjelm indendørs, værnemidler i 

områder hvor der færdes beboere mv. er tydeligt for både entreprenører og ansatte. Dette gælder også 

den særlige udfordring ved høje udendørstemperaturer. 

Trapper 

Manuel håndtering af trapper kan reduceres eller måske undgås helt, såfremt de blivende trapper 

monteres fra starten. Herved kan de til dels håndteres med tekniske hjælpemidler og 2 håndteringer af 

interimstrapper elimineres helt. 

Planlægning af adgangsveje 

Fremadrettet bør adgangsveje planlægges på forhånd, herunder med aftaler om hvornår de eventuelt 

afspærres eller fjernes. Der bør være helt klare retningslinjer om, at fjernelse af adgangsveje først må ske, 

når der er etableret ny adgangsvej til et givent arbejdsområde. 

Et koncept for typen af adgangsveje vil gøre, at det er nemmere at sikre ordentlige forhold og undgås 

snublefare. Ved udarbejdning af dette koncept bør man også inddrage entreprenørerne, herunder hvordan 

det kortest mulighed og sikre vej til arbejdsområder etableres, så der ikke skydes genvej. 

 


