
Bygherrenetværk om arbejdsmiljøMøde	hos	Bovia	i	Billund	om	samarbejde	mellem	bygherre	og	entreprenør
Vi var først på besøg på byggepladsen Legohouse, som bliver et oplevelsescenter. Her viste
hovedentreprenøren K. G. Hansen & Sønner rundt.

Herefter præsenterede Jørgen List Pedersen, projektleder i O. Adsbøll & Sønner, sine erfaringer med
samarbejdet med forskellige typer af bygherrer i forhold til arbejdsmiljø og krav på dette område. De
arbejder både som total- og hovedentreprenør.

- De oplever forskellige set-ups fra forskellige bygherrer, om hvordan de vil have
arbejdsmiljøkoordineringen udført, og hvilke arbejdsmiljøkrav de stiller. Noget er meget
omfattende, og noget er meget mangelfuldt.

- Nogle gange er kravene skudt over målet, og bygherren ved egentlig ikke, hvad han ønsker
- Der kan være forskellige tilgange til, hvordan man overholder reglerne. Det kan blive for

akademiseret og bureaukratisk
- Arbejdsmiljøkoordinering er sjældent prissat særskilt, og så bliver det en konkurrenceparameter,

som nogle virksomheder nedprioriterer
- Der mangler opfølgning fra bygherren på, at arbejdsmiljøkoordineringen fungerer

Jørgen kom med forslag til, hvordan bygherrer bedst muligt kan sætte rammerne, hvilket førte til
nedenstående diskussionspunkter:

- Det er nødvendigt, at bygherren udtrykker sine forventninger på en tydelig og entydig måde. Det
handler om forventningsafstemning. Forventningsafstemning skal ske så tidligt som muligt og
løbende

- Der er behov for en entydig beskrivelse af, hvad bygherren vil med arbejdsmiljø, fx via en
arbejdsmiljøpolitik og en kort beskrivelse i udbud. Men især også opfølgning og krav, hvis ydelsen
ikke bliver leveret.

-
- Det er også nødvendigt med en forståelse af, at entreprenøren skal tjene penge, og bygherren vil

have mest mulig for pengene, for at forstå de mekanismer, som samarbejdet bygger på
- Det er god forretning i at lave godt arbejdsmiljø, da man som entreprenør har styr på sin

byggeplads, hvilket var argument om, at der skal være konkurrence på
arbejdsmiljøforanstaltninger. Andre mente, at det er vigtigt, at der er afsat særskilte midler til det.

- Oplevelsen er, at arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen er for akademisk og ikke
værdiskabende for den videre byggeproces.

- Der var et forslag om, at bygherren i prækvalifikationen af entreprenør kan bede om tidligere
afgivne strakspåbud til bygherren på de referenceprojekter, som de byder ind med. Så kan
bygherren se, om arbejdsmiljøkoordineringen er varetaget tilfredsstillende

- Arbejdsmiljø skal på dagsordenen allerede fra ideoplægget, så der kan tages hensyn til det i
projekteringen
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- Bygherren skal sørge for at få arbejdet projektet igennem, selv om det tager lidt længere tid. Det
giver en bedre udførelse og færre fejl.

Næste møde:
Næste møde i Jylland er torsdag d. 26. januar 2017.

Signe kontakter Aalborg Universitetshospital NAU, da de har givet tilsagn om besøg.

Muligt tema: Udbudsstrategi. Hvordan vil man tilgodese arbejdsmiljø, når man har udbudt i fagentrepriser?
Efterfølgende byggepladsbesøg


