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Arbejdsmiljøpolitik 
Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for, at BlueKolding kan rekruttere og fastholde en 
dygtig og fleksibel medarbejderstab. Derfor arbejder vi systematisk på at skabe et sikkert og 
godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø som en integreret del af virksomhedens sociale ansvar.  

 Det betyder blandt andet, at vi: 

• aktivt forebygger arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. 
• prioriterer arbejdsmiljø højt i forhold til produktivitetsmæssige hensyn. 
• tilstræber et udviklende og stimulerende arbejdsmiljø for alle ansatte. 
• motiverer medarbejdere til at søge medindflydelse og tage medansvar for eget og for 

kollegers arbejdsmiljø. 

 Det forudsætter en systematisk indsats på følgende områder: 

• Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 
• Kulturen på arbejdspladsen, herunder omgangsformen. 
• Det udviklende arbejde med større ansvar og medindflydelse, selvstændighed og 

variation i arbejdet for den enkelte medarbejder. 

 BlueKolding har følgende målsætning: 

• At nedbringe kontakt med spildevand for kunder og medarbejdere. 
• At transportere og rense spildevandet på en forsvarlig måde i forhold til arbejdsmiljøet. 
• At tænke arbejdsmiljø ind i anlægsarbejder fra projekternes start. 

Arbejdsmiljøarbejde 
2020 har været et specielt år for BlueKolding, ligesom det har været for alle andre 
virksomheder og organisationer i Danmark. Året har budt på meget hjemmearbejde på grund 
Covid19. Allerede i foråret, før landet lukkede ned, besluttede vi i BlueKolding at sende alle 
vores medarbejdere hjem og arbejde i nøddrift. Det vil sige, at personalet kun var på arbejde, 
når det var påkrævet for at opretholde driften og fremdriften i vores projekter. I takt med at 
Danmark lukkede mere og mere op, blev restriktionerne også løsnet op i BlueKolding. Lige før 
sommerferien var alle medarbejde fysisk på arbejdspladsen igen. I september, da 
smittetrykket i Danmark igen steg, fulgte vi myndighedernes anbefaling ved, at så mange som 
muligt arbejdede hjemme (administrative medarbejdere) med mulighed for at komme på 
kontoret, når det var nødvendigt under hensyntagen til, at der ikke var for mange 
medarbejdere til stede på samme tid. I slutningen af året valgte vi, som resten af Danmark, at 
alle administrative medarbejdere som udgangspunkt skulle arbejde hjemme, kun med 
mulighed for kort at komme på kontoret. Driften har i nedlukningsperioderne arbejdet i små 
grupper for at minimere risikoen for smitte. 

Det har været et svært år for alle medarbejdere, og det påvirker trivslen på arbejdspladsen. I 
et forsøg på at opmuntre og holde humøret højt hos medarbejderne har der flere gange været 
lave små overraskelser til medarbejderne for at fortælle, at de alle har stor betydning for vores 
arbejdsplads.  

På grund af at 2020 har været et mærkeligt år, er de mål, der har været for vores 
arbejdsmiljøarbejde, derfor heller ikke blevet opfyldt til fulde. De mål, der ikke er blevet 



 

 

opfyldt, vil være en del af det fremadrettede arbejde i 2021, ligesom der også kommer nogle 
nye mål med baggrund i hele arbejdssituationen, der har været i 2020.  

Generelt arbejdsmiljøarbejde 
Arbejdsmiljøarbejdet er en vigtig del af det daglige arbejde. Vi tænker arbejdsmiljø ind både i 
den daglige drift og i forbindelse med nye projekter. Et vigtigt redskab til det er 
risikovurderingen. Den anvendes, både når projekter startes op, i forbindelse med overlevering 
til drift og i det daglige driftsarbejde. Arbejdet med risikovurderinger er et samarbejde mellem 
driftspersonalet og arbejdsmiljørepræsentanterne, og leverandører og projektafdelingen kan 
blive inddraget i arbejdet.  

Når der arbejdes med spildevand, er der en risiko for smitte fra mikroorganismer. Derfor er det 
vigtigt, at vi vurderer de enkelte arbejdssituationer, så det rigtige sikkerhedsudstyr anvendes. 
Det gælder både i forhold til beskyttelse af hud (bakterier), åndedræt (f.eks. svovlbrinte) og så 
videre. 

Der er flere steder på BlueKoldings matrikler, hvor der krav om høreværn for at undgå 
eventuelle høreskader. Der er skiltet de steder, hvor kravet gælder. Også ved nye projekter 
bliver der lagt vægt på, at der ikke er unødige støjgener.  

Når vi samarbejder med eksterne entreprenører/ håndværkere, er det vigtigt, de kender vores 
retningslinjer for arbejdsmiljøarbejdet. Derfor har vi igen i det forløbne år haft fokus på dette. 
En del af det arbejde indebærer, at vi går bygherre-runderinger på nogle af arbejdspladserne. 
Disse udvælges i samarbejde med projektafdelingen.  

BlueKolding har været arbejdsmiljøcertificeret i mange år. Første gang, vi blev 
arbejdsmiljøcertificeret, var i 2006 som en del af Kolding Kommune. I dag er vi certificeret i 
henhold til ISO45001. 

Der arbejdes med mange forskellige projekttyper i BlueKolding. Fælles for dem alle er, at der 
skal laves en risikoanalyse som beskrevet i BlueKoldings projekthåndbog. For at sikre 
dokumentationen for at de nødvendige involveres i risikoanalysen/risikovurderingen, er der 
udarbejdet en procesbeskrivelse. Den skal hjælpe alle med at sikre, at det udføres og ligeledes 
sikre dokumentation for de valgte løsninger. 

Smittefare fra mikroorganismer udgør en del af dagligdagen, så diverse værnemidler er 
tilgængelige for alle hele tiden. Ud over de biologiske risici er der risiko for påvirkning af 
kulbrinter og svovlbrinte. Derfor måles der altid for disse inden nedstigning i brønde eller 
bygværker, og en personbåren gasdetektor er en del af den daglige påklædning. I 2019 har vi 
taget en ny type detektor i anvendelse. 

Eksterne håndværkere, der skal arbejde på BlueKoldings arealer instrueres i forholdsregler og 
risici af den leder eller projektleder, der bestiller håndværkerne.  

  



 

 

Indsatsområder 2020 

Indsatsområde Handleplan Mål Ansvarlig 

Trivsel Der gennemføres en 
måling vedrørende 
psykologisk 
sikkerhed. Den 
udarbejdes internt.  

At den udføres.  Karin Refsgaard 

Undgå ulykker Der udarbejdes to 
mikrokampagner 

To 
mikrokampagner 

Pia Rasmussen 

Undgå ulykker Der tages en app i 
brug, der kan 
anvendes på 
sikkerheds- og 
byggeplads-
runderinger.   

Tage app i brug 
og at udføre 
mindst 10 
runderinger med 
brug af app’en. 

Ole Juhl 
Sørensen/Jesper 
Baumann 

 

Den psykologiske sikkerhed på en arbejdsplads er med til at højne trivslen og styrke 
innovationen i en virksomhed. Derfor har det været et af de mål, der har været for 
arbejdsmiljøarbejdet i 2020.  
Målingen blev gennemført i foråret 2020 med tilbagemelding til de enkelte afdelinger. Efter 
målingen blev foretaget, er der lavet en organisationsændring i BlueKolding. Derudover har 
mange af medarbejderne arbejdet hjemmefra, så der har ikke været den samme mulighed for 
at arbejde med emnet. Derfor vil vi arbejde videre med den psykologiske sikkerhed i 2021 
blandt andet med baggrund i den organisationsændring, der har været.  
 
I 2020 ville vi lave to mikrokampanger. Den ene omhandlende nærved-ulykker, den anden 
omhandlede øget brug af vores mulighed for motion i arbejdstiden. Kampagnen med nærved-
ulykker var klar til at blive udrullet i efteråret 2020, men fordi mange medarbejdere måtte 
arbejde hjemme, har vi valgt at udskyde den til engang i 2021, hvor vi igen kan mødes fysisk 
på vores arbejdsplads. Det samme gælder den mikrokampagne, der skal laves for motion i 
arbejdstiden.  
 
Bygherre-runderinger er blevet en integreret del af vores arbejdsmiljøarbejde. Det er ikke en 
del af det almindelige arbejde, men et ekstra fokus fra BlueKoldings side. Til runderingerne har 
vi taget en app, ”Safety Observer”, i brug i 2020. Det har vist sig at være et godt redskab, 
både for projektlederne i BlueKolding og for de eksterne entreprenører. Den er blevet anvendt 
til 10 runderinger, hvilket vil sige vores mål er nået. Vi vil fortsætte med at anvende Safety 
Observer til byggeherrerunderinger, ligesom vi vil se på andre anvendelsesmuligheder for 
app’en.   
 

Forholdsregler 
Når der arbejdes med spildevand, er der flere risici, der skal tages højde for:  

- Spildevand indeholder bakterier, der kan være sygdomsfremkaldende. 
- Der arbejdes med kemikalier. 



 

 

- Der kan være tunge løft. 
- Der kan være gasser til stede. 

 
Alle driftsmedarbejdere er vaccineret imod stivkrampe, polio og Hepatitis A, hvilket er et 
lovkrav. Øvrige ansatte i BlueKolding kan få de samme vaccinationer, hvis det ønskes.  

På spildevandsområdet stilles alt det nødvendige sikkerhedsudstyr til rådighed, som det skal 
ifølge lovgivningen, men derfor vil der stadig være områder, hvor man eventuelt kan minimere 
risikoen for at blive udsat for direkte kontakt med spildevand. 

Alle driftsmedarbejdere har en sikkerhedskasse indeholdende personligt sikkerhedsudstyr. 
Denne ordning omfatter alle medarbejdere inden for driftsafdelingen på spildevandsområdet. 
Kassen medbringes i bilerne, idet personligt sikkerhedsudstyr altid vil være ved hånden.  

Ledelsens evaluering 

Ledelsen evaluerer arbejdsmiljøsystemet en gang årligt. Dette gøres efter årsafslutning hvor 
de fastsatte målsætninger, nærved-ulykker, ulykker, sygdom m.v. gennemgås. Ledelsen 
evaluerer brugbarheden af systemet og om der er områder, hvor vi skal have speciel fokus.  

På årets sidste SAM-møde bliver det besluttet, hvilke områder, der skal arbejdes med i det 
kommende år: 

Områder, der skal arbejdes videre med i det kommende år er: 

1. Trivsel (psykologisk sikkerhed, stress) 
2. Sikkerhed på arbejdspladsen/undgå ulykker (mikrokampagner). 

Det er vigtigt i BlueKolding, at vi fastholder den høje standard, vi har i dag. Selvom et mål er 
opnået, vil vi forsat have fokus på det, så der kan opnås løbende forbedringer.  

  



 

 

Ulykker og nærved-ulykker 
I BlueKolding bliver alle ulykker og nærved-ulykker registreret. 

 

 

 
 
Der er registreret 8 anmeldelser i Easy i 2020. 
 
Der har været 1 anmeldelse af stress, hvor medarbejderen var sygemeldt i en periode. 
Sammen med vedkommende blev der lavet en handlingsplan for arbejdet, og vedkommende 
er 100 % tilbage på arbejdspladsen. Der har gennem de senere år været flere anmeldelser af 
stress. Det vil vi gerne undgå, og derfor er det et af de områder, vi fremadrettet vil arbejde 
med.  
 
4 af anmeldelserne har handlet om slag i hovedet. Der har været 2 snubleulykker og 1 vrid i 
ryggen. Ingen af disse ulykker har givet fravær.  
 
Derudover er der registreret 1 nærved-ulykke, hvor en pumpe væltede, og der har været 
registreret to krænkende hændelser. Begge hændelser vedrørte kunder, der var aggressive 
henholdsvis i telefon og ved et fysisk møde.      
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Sygestatistik 

På nedenstående figur ses sygdomsstatistikken for de seneste 5 år. 

 

 

I 2020 er sygefraværet faldet i forhold til 2018 og 2019. I 2020 var fraværet på 2,85 %. Dog 
er vi ikke på så lavt et niveau som vi var i 2016 og 2017, men vi er tæt på. Hvis 
langtidsfravær fjernes fra statistikken, er fraværet 1,99 %. Langtidsfravær er defineret som 
fravær mere end 14 dage. Det langtidsfravær, der er registreret i 2020, er både relateret til 
arbejde og sygdom, som ikke har med arbejdet at gøre. Stress er en af de sygdomme, der 
også har været i 2020, ligesom det var i 2019. Derfor er det et af de fokusområder vi har for 
de kommende års arbejdsmiljøarbejde.  

Sammenlignet med andre forsyninger har vi et lidt højere niveau af sygefravær. Vejle 
Spildevand har et sygefravær på 1,8 % og Fredericia på 2,54 %. Sygefraværet i kommuner og 
regioner har i 2019 været 5,80 %. 

For at forebygge arbejdsrelateret sygdom har både medarbejder og leder mulighed for at 
indkalde til en sundhedssamtale. Der er udarbejdet en procedure, der skal følges, hvis en 
medarbejder har haft flere sygdomsperioder inden for en periode.    
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Årets gang 

Audit 2020 
I 2020 blev vi første gang auditeret efter ISO45001. En audit, hvor vi ikke fik nogen afvigelser.  

El-sikkerhed 
I BlueKolding arbejdes der inden for el-området efter et KLS-system (Kvalitetsledelsessystem). 
Derved sikres det, at gældende regler overholdes, samt at arbejdet udføres på den bedst 
tænkelige måde. Desuden ligger det i KLS-systemet, at udstyr efterses og vedligeholdes med 
en given frekvens. 
 
Sundhedsfremme 
I slutningen af 2020 er vores motionsrum blevet genetableret. Derfor er der igen mulighed for 
at bruge det som en del af motionstimen.  

I 2020 skulle der være lavet en ny aftale med en massør, men med baggrund i COVID19 er 
det blevet udskudt.  

Rygepolitik: i 2020 er rygepolitikken hos BlueKolding blevet skærpet, så vi ligesom i Kolding 
Kommune ikke accepterer, at vores medarbejdere ryger i arbejdstiden, og at der ryges på 
vores matrikler. Det gælder både almindelige cigaretter og e-cigaretter.  

Vores rygepolitik er som følger: 
 
Rygning er ikke tilladt i BlueKoldings bygninger eller på tilhørende arealer 

1. Rygning er ikke tilladt i BlueKoldings biler 
2. BlueKoldings medarbejdere må ikke ryge i arbejdstiden eller ved adgangsveje til 

BlueKoldings bygninger og tilhørende arealer (Matriklen) 
3. Rygepolitikken gælder også ved afholdelse af personalearrangementer og andre festlige 

arrangementer 
Ved udbud skal der stilles krav om, at leverandøren efterlever BlueKoldings rygepolitik, mens 
man leverer serviceydelser for BlueKolding.  

Reglerne gælder for medarbejdere, samarbejdspartnere, besøgende og kunder. 

Medarbejdere kan gives tilbud om rygestop efter aftale med nærmeste leder. 

Overtrædelse af BlueKoldings rygepolitik vil kunne få konsekvenser for ansættelsesforholdet. 

Reglerne gælder også E-cigaretter. 

Det rummelige arbejdsmarked 
BlueKolding har flere gange haft ledige i praktik for at hjælpe dem i gang på arbejdsmarkedet 
igen. I 2020 har vi haft en køkkenmedarbejder i praktik henvist af Kolding Kommune.  
 
Sikkerhedsdag/kurser 
I 2020 har der været afholdt den årlige sikkerhedsdag. Formiddagen indeholdt mulighed for at 
stille spørgsmål til AMO, drift, sammenhæng mellem ISO 18001 og ISO 45001, en snak om 
audit, en gennemgang af nye ATEX-områder på Kolding Centralrenseanlæg, en gennemgang af 
en byggeplads-rundering og en konkurrence om at finde de rigtige svar i Mdoc, som er 
BlueKoldings dokumenthåndteringssystem. Til sidst blev undersøgelsen om psykologisk 



 

 

sikkerhed fremlagt, ligesom der var en snak i de enkelte afdelinger omkring undersøgelsens 
resultater.  

I sidste del af 2020 havde vi planlagt forskellige kurser: Førstehjælp, glatførekursus og internt 
kursus i brug af friskluftsudstyr. De er alle blevet udskudt på grund af Covid19. Lige så snart 
det er muligt, vil de blive afholdt.  

Gasdetektorer 
I 2019 har vi skiftet type af gasdetektorer. På den nye type er der indbygget ”Man down” 
funktion, så der bliver sendt en alarm til vagterne, hvis en medarbejder falder om. Ligeledes 
sendes der også alarmer, hvis medarbejderen udsættes for svovlbrinte eller anden gas.  
 
Nye medarbejdere 
I 2020 er der startet fire nye medarbejdere i BlueKolding. Tre af dem i administrationen og en 
i driften. Fælles for dem alle er, at de gennemgår et introduktionsprogram for hele 
virksomheden, som varer ca. 14 dage. Introduktionsprogrammet afhænger af den pågældende 
nye medarbejders arbejdsfunktion. I 2020 har ydre omstændigheder som Covid19 påvirket 
introforløbene.  
Også i 2020 har der været praktikanter tilknyttet. Der har i sidste halvdel af 2020 været en 
ingeniørstuderende, og derudover har nogle maskinmesterstuderende været på besøg i 
forbindelse med kortere opgaver på deres studier. Fælles for alle nye, der bliver knyttet til 
vores organisation, er, at de får en introduktion til vores personalehåndbog samt 
arbejdsmiljøledelsessystemet. 

Udover praktikanter, som har været en længevarende del af vores virksomhed, har vi haft to 
folkeskolepraktikanter. De bliver koblet på forskellige medarbejdere og får ikke lov til at være 
på egen hånd.  

Arbejdsmiljøorganisationens uddannelse 
I 2020 er der blevet valgt en ny arbejdsmiljørepræsentant i distribution. Derfor har han 
deltaget i uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter i efteråret 2020. Kurset ”strategisk 
arbejdsmiljøarbejde” har også haft deltagelse af BlueKolding for at være med til at sikre 
sammenhæng med BlueKoldings overordnede strategi.     

Joblife har de seneste år afholdt en netværksdag, SuppXX. Den har AMO deltaget i igen i 2020. 
En dag hvor der er god mulighed for at hente inspiration til det videre arbejdsmiljøarbejde. 
Derudover har AMR fra driften deltaget i netværk i DANVA- og STF-regi.  

Arbejde med strategi  
I januar var der en fælles dag for alle medarbejdere med udgangspunkt i det strategiarbejde, 
bestyrelsen og ledelsen startede i 2019. Der blev arbejdet i grupper, hvor målet var at få input 
til BlueKoldings kritiske succesfaktorer og de strategiske handlinger. Nogle af de områder, 
BlueKolding gerne vil styrke med udgangspunkt fra strategien, er branding og kommunikation 
og fastholdelse af arbejdsmiljøarbejdet. Derfor er der foretaget en organisationsændring netop 
for at styrke de områder. Ændringerne er sket med virkning fra medio 2020.    
 
Projekter 2020 
I 2020 har der været arbejdet med flere større projekter. Færdiggørelse af ny trykledning til 
Kolding Centralrenseanlæg inkl. en ny udløbspumpestation, ombygning af den gamle 



 

 

udløbspumpestation, samt et sparebassin på Kolding Centralrenseanlæg. Derudover har der 
været forsættelse af arbejdet med slamstrategi på Kolding Centralrenseanlæg. Projekter, hvor 
både arbejdsmiljørepræsentanter og driftsmedarbejdere har været involveret.  

BlueKolding har desuden arbejdet med flere forskellige anlægsprojekter herunder blandt andet 
saneringsprojekter, udstykningsprojekter og flere anlægsarbejder, hvor der fortsat har været 
udført bygherre-runderinger for at sikre, at bygherrens forpligtigelser ved anlægsarbejde bliver 
overholdt. 

Medarbejderinddragelse  
Med det formål at fremstå som en attraktiv arbejdsplads, der også i fremtiden vil være i stand 
til at tiltrække og fastholde kvalificerede og engagerede medarbejdere, og i erkendelse af, at 
de gode idéer findes overalt i organisationen, inddrages alle medarbejdere i 
arbejdsmiljøarbejdet. Dette vil blandt andet foregå på personalemøder, hvor arbejdsmiljø altid 
er et fast punkt på dagsordenen, og når der er opstart af nye projekter. 
Arbejdsmiljørepræsentanterne bliver altid inddraget i dette arbejde sammen med 
repræsentanter for dem, der vil stå med driften efterfølgende. 

Personaleforening 
I BlueKolding har vi en personaleforening, der sørger for forskellige sociale arrangementer. 
2020 har også for personaleforeningen været et år, som har været præget af Covid19. Der har 
været afholdt generalforsamling og en sensommerfest med afstand og uden de sædvanlige 
konkurrencer og spil. Derudover har personaleforeningen arrangeret ”julefrokost to go” (lækre 
sager, som kunne nydes derhjemme), fordi det ikke har været muligt at afholde den 
traditionelle julefrokost.  

Personaleforeningen og BlueKolding arrangerer i fællesskab normalt en udflugt for hele 
personalet. Den er i 2020 blevet aflyst på grund af Covid19, og der er i stedet lavet små 
arrangementer i de enkelte afdelinger.  

  



 

 

Indsatsområder i 2021 

1. I 2020 har vi fået lavet en undersøgelse vedr. psykologisk sikkerhed. Sidenhen 
er der ændret i organisationen, og derfor vil vi fortsætte arbejdet vedr. 
psykologisk sikkerhed 

2. I 2020 ville vi have lavet to mikrokampagner. Den ene skal omhandle nærved-
ulykker. Den anden skal omhandle muligheden for motion i arbejdstiden. 
Covid19 satte en stopper for udrulning af kampagnerne. De gennemføres, så 
snart det er muligt. 

3. Der har været en række stresstilfælde gennem de seneste år, og tendensen er 
mere travlhed på arbejdspladsen. Derfor vil vi arbejde systematisk med stress-
forebyggelse. Første prioritet er at få udarbejdet en stresspolitik.  

 

Indsatsområde Handleplan Mål Ansvarlig 
Trivsel Der arbejdes videre 

med resultat fra 
psykologisk 
sikkerhed.  

At den udføres.  Afdelingslederne 

Undgå ulykker/ 
trivsel 

Der udarbejdes to 
mikrokampagner 

To 
mikrokampagner 

Karin Refsgaard 

Trivsel/stress Der arbejdes 
systematisk med 
stress-forebyggelse   

At udarbejde en 
stress-politik. 
At der 
udarbejdes en 
handlingsplan 
for BK’s arbejde 
mod stress.   
At der i 2021 og 
2022 er 0 
tilfælde af stress 

AMO 
 
 
AMO 
 
 
 
Connie Brix og 
Karin Refsgaard 

 

 

 


