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› Arbejdsmiljø i COWI
› Erfaringer med konceptet og afprøvningen
› Anvendelse af værktøjet – et eksempel



AUGUST 2015
COWI COMPANY PRESENTATION3

Vi leverer 360° løsninger
Services

COWI rådgiver virksomheder om alle
aspekter af sikkerhed og sundhed på
arbejdspladsen. Vi er med i alle faser af
virksomheders livscyklus - fra etablering
eller opkøb over drift til salg eller lukning.



Afprøvningsprojekt: Lergravsparkens Skoler

› Helhedsrenovering af Lergravsparkens
skole på Amager på tre matrikler

› Kapacitetsudvidelse (nybyggeri) på den
ene bygning

› Bygherre: Københavns Ejendomme
› ARK var totalrådgiver, byggeleder i

fagentreprise samt AMK(P) og (B).
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Case 3: Pointer fra evaluering
Erfaringer fra interventionsforløb
› Svær opstart på intervention, men god afslutning

› Vurdering: Arbejdsmiljø er dyrket mere end normalt – men med plads til
forbedringer

Viden og værktøjer:
› Arbejdsmiljølog ville gøre sig godt, hvis den var struktureret efter bygningsdele

› Arbejdsmiljøloggen har været god til at skabe fokus

› Bilagsliste har været god til at gøre opmærksom på at komme hele vejen rundt

Mht. AMK(P):
› Uklarhed om ”hvem der har den” – og hvad ”den” er.

› Vurdering: (fagentreprise). Byggeleder (og AMK(B)) er godt oplyst i byggeperioden –
og har været med til diskussioner i projektering (mindre klart i projektmateriale pga.
udbudsform)
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Et illustrativt eksempel
Materialetransport ved renovering
› Diskussion af planlægningen og logistik for at få gamle

materialer ud og få nye ind i en tre etagers bygning
› Adgangsvej er der kun en smal gammel trappe
› Diskussioner af etablering af:

› midlertidig materialehejs eller

› etablere en permanent elevator tidligere end planlagt, og
anvende denne i byggeperioden

› Korrigeret tidsplan og rækkefølge
› Forventes i sidste ende at have en positiv indvirkning på

tidsplanen og de udførendes sikkerhed og sundhed
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Arbejdstilsynets Bekendtgørelser, der regulerer roller
og ansvar i byggeprocesen
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Arbejdsmiljøkoordinering-117Arbejdsmiljøkoordinering-117

Arbejdsmiljøkoordinering på tværs af fagene
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Plads

Forudgående
aktiviteter

Materialer

MaterielMandskab

Information

Aktivitet

Ydre forhold

$

1. Forudgående aktiviteter
2. Materialer (bearbejdning)
3. Information (ledelse, information)
4. Mandskab (Montage, uddannelse?)
5. Materiel (logistik mm)
6. Plads (Arbejdspladsens indretning)
7. Ydre forhold

Leanprincipperne - De 7 strømme

LEAN CONSTRUCTION OG ARBEJDSMILJØ
28. MARTS 201610



Særlige forebyggelsesprincipper ved B+A
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Arbejdstilsynets bek. 110, 117, 1516

› Opretholde orden og hygiejne
› God adgang  på byggepladsen og til arbejdsstederne
› Retningslinjer for håndtering af byggematerialer
› Kontrol af installationer
› Materialeoplag
› Håndtering af farlige affaldsstoffer ,affald og murbrokker
› Tilpasning af faktisk tid i henhold til fremdrift
› Samarbejdet mellem arbejdsgivere og selvstændige
› Samspil med aktiviteter på eller i nærheden



Liste over særligt farligt arbejde . Bilag 1.
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Arbejdstilsynets bek. 110, 117, 1516

› Nedsynkning, nedstyrtning, Listen over farligt arbejde,
› Kemiske eller biologiske stoffer
› Ioniserende stråling
› Højspænding
› Drukning
› Underjordisk arbejde
› Dykkerarbejde Trykkammer, Sprængstoffer
› Montage tunge elementer



Tekniske hjælpemidler?
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Input til arbejdsmiljølog
Hvordan identificerer vi arbejdsmiljørisici
› Tjeklister
› Spørgeguide

Skal der udføres arbejde, hvor der er risiko for at blive begravet (dybere end 1,7 meter)?

Stikord: Hvilke arbejder?
Hvordan?
Hvor?
Hvornår?
Hvilke foranstaltninger?

Udgravninger (byggegrube)

Gravearbejde

Nedbrydning



Hvordan finder, man den viden.

› Interview med de projekterende – Der skal være dialog omkring
arbejdsprocesserne.

› Vi kan bruge BIM (Bygnings Information Model), hvis vi også integrerer
arbejdsmiljø i den viden, der er i de digitale modeller og også tager Lean
principperne i brug.







CONCERT HALL
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3



3 NV 2011



Implementering



Fremkommelighed: Orden og ryddelighed på arbejdsstedet
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Arbejdsmiljøjournal

› Det, der vedrører arbejdsmiljø driften og
som er identificeret i projekteringsfasen
og fremgår af arbejdmiljøloggen.

› Bliver til arbejdsmiljøjournalen.

› Bygherre foreningen anbefaler at
journalen laves som logbog for alle
aktiviteter i projektet.



Hvordan sikrer man sig her





Risiko.  Støbt gulv rettidigt ville give adgang for lift
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