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Resume	fra	møde	01
Deltagere
Navn Firma E-mail
Allan Rahn Svendsen Vejdirektoratet ars@vd.dk
Anne Sofia Lønvig Slotte- og kulturejendomme aslo@slke.dk
Jette Kyung Jin Hansen Høje-Taastrup Kommune JetteHanse@htk.dk
Anita Alling-Dam Høje-Taastrup Kommune AnitaAl@htk.dk
Berit Helene Vangborg Banedanmark HVA@BANE.dk
Torben Bruun Hansen Metroselskabet TOHA@m.dk
Maria Teresa Jacobsen Bygningsstyrelsen matej@bygst.dk
Mikkel Hørlyk Cordtz Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg mikkel.hoerlyk.cordtz@regionh.dk
Carsten Nyboe Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg carsten.nyboe@regionh.dk
Hanne Ullum Bygherreforeningen hu@bygherreforeningen.dk
Signe Mehlsen BAR Bygge & Anlæg sim@bar-ba.dk

Program
- Præsentation bordet rundt
- Præsentation fra Banedanmark og diskussion
- Formål og etablering
- Ideer til emner

Præsentation fra Banedanmark
- At løfte arbejdsmiljø skal være en del af det at lave professionelle projekter
- Bygherren må stille tydelige krav til projekteringen for at sikre, at arbejdsmiljøkrav bliver

projekteret ind
- Arbejdsmiljø bliver i dag set af ledelsen som en investering. Det skal med i de tidlige faser før

projektering
- Der arbejdes nu med følgende emner: Arbejdsmiljøjournalen, bygherretilsyn, udbud/kontrakter,

arbejdsmiljøkurser/forventningsafstemning
- Ønsker også kursus/forventningsafstemning for projekterende
- Resultat af projekt bliver arbejdsmiljøstyringsmodel, som bliver integreret i projektstyringen.

Bygger på CSM-risikoledelse, da der er krav til at bruge dette i jernbanesikkerhed
- Arbejdsmiljø skal være en del af strækningsgennemgange
- Tidlig risikovurdering kan være med til at definere behov for arbejdsmiljøkompetencer, så vi kan få

stillet krav hertil i udbud

Diskussion
- Det handler ikke om at kaste skyld på hinanden, men få italesat krav og forventninger
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- Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme vælger at klæde de projekterende på og lave
læringssituationer for dem. Det handler om som bygherre at efterspørge arbejdsmiljø.

- Lufthavnen laver tilpassede ydelsesbeskrivelse. Projekt Den røde tråd hvor man tænker hele
projektet igennem i hele byggeprocessen. Test før man må færdes på byggepladsen

- Bispebjerg italesætter krav og regler på workshops, så alle projekterende bliver klædt på. Der er
behov for standardisering, fx af journal og arbejdsmiljøkoordinering

- Bygningsstyrelsen har paradigmer, som de gerne vil dele
- Bispebjerg har introkursus for håndværkere, men der bør også være samme

forventningsafstemning med projekterende
- Jornalen skal gerne integreres i den risikohåndtering, som alligevel foregår. Der bliver mere fokus

på risikohåndtering
- Behov for at bygherren er mere opmærksom på, hvilke kvalifikationer arbejdsmiljøkoordinator (P)

har. Desuden skal arbejdsmiljøkoordinatoren være integreret i projekteringen og have
gennemslagskraft

- Skal være opmærksom på, hvad der menes med risici. Er det alene arbejdsmiljø eller menes det
mere bredt? Arbejdsmiljø skal vurderes på lige fod med andre risikoelementer

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal være god til at stille spørgsmål. De projekterende er de bedste til
at håndtere risici

- Skal forklare ledelsen at der er penge i at tænke arbejdsmiljø ind tidligt
- Er det en god ide at få arbejdsmiljøledelsessystemet ind på en digital platform? Er det en god ide at

få det certificeret?
- Bygherrerne bør koordinere, så krav og paradigmer bliver mere ensartet. Men det skal ikke blive for

rigidt.
- Der er en udfordring med udenlandsk arbejdskraft, da de har en anden kultur. Der kommer også

flere udenlandske rådgivere.

Formål og etablering
- Det skal handle om bygherrens virkemidler, fx udbud og det strategiske
- Hver gang: Oplæg fra virksomhed, fx hvad rører sig eller et specifikt emne.
- Der afholdes møde 1 gang i kvartalet, kl. 13-16
- Mest realistisk at lave to netværk henholdsvis på Sjælland og i Jylland, men vil afhænge af hvem der

byder ind med lokaler
- Det er tilladt, at man sender hinanden paradigmer til kommentering eller efterspørger input
- Oplæg og referater lægges på www.byggeproces.dk under bygherre
- Maillingliste, oplæg og referater sendes ud efter hvert møde

Ideer til emner
- Forventningsafstemning for projekterende – hvad skal det indeholde, og hvordan rammer man

målgruppen
- Journal
- Hvordan håndterer man udpegning af arbejdsmiljøkoordinatorer?
- Økonomi
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- Driftssituationen
- Standardparadigmer
- Hvordan når man ud til yderste led på byggepladsen?
- Udfordringer med udenlandsk arbejdskraft mht sprog og kultur


