
Bygherrenetværk om arbejdsmiljø

1

Notat	fra	møde	hos	DNV-Gødstrup,	2/2	2017
Tanja Andersen fra DNV-Gødstrup og Anne Mette fra Region Midtjylland fortalte om projektet og hvordan
bygherreansvaret for arbejdsmiljøet håndteres. Åge Staghøj fra Rambøll, som er arbejdsmiljøkoordinator,
fortalte om sikkerhedsintrokurset på projektet.

Følgende pointer og diskussioner kom fra:

- Der har været fokus på arbejdsmiljø fra start for både kommende personale og håndværkerne
- Brugt mock-ups allerede i projektforslaget

o For at afprøve arbejdsgange og optimere pladsen
o Bygget installationer op for at se, hvor meget det fylder, og i hvilke rækkefølge det skal

monteres. Projekterende været glade for det, selv om de var skeptiske i starten
- Man har bygget videre på erfaringer fra hospitalsprojektet i Skejby
- Der er udarbejdet arbejdsmiljøpolitikker med tilhørende målsætninger og opfølgning. Det har

været forbi det politiske niveau til godkendelse. Nogle steder går man over lovkrav
- Man oplever ikke problemer med kommunikation med udenlandsk arbejdskraft, da der er lavet en

politik om, at der altid skal være én fra virksomheden tilstede på byggepladsen, som kan dansk.
- Arbejdsmiljøprogrammet er med i udbudsmaterialet
- Alle arbejdsmiljø-/personaleansvarlige får udleveret en mappe med dokumenter om bygherrens

håndtering af arbejdsmiljø og reglerne
- Som bygherre vil Region Midtjylland være synlig

o Tager sig selv af fællesområder og logistik. Besluttet at være koordinerende mellem
fagentrepriser og andre projekter, da de som bygherre har bedst adgang til beslutningerne

o Har selv projekteret byggeplads med hjælp fra rådgiver
 Bygherren betaler alt affald, som skal væk fra pladsen, men entreprenøren skal

sortere det
o Man er nødt til tidligt at tage beslutning om, hvad man vil som bygherre, og hvor meget

man vil stå for og gå ind i. Det kræver også ressourcer i bygherreorganisationen, som skal
afsættes

o Bygherrens tilsyn går også selv sikkerhedsrunderinger, og de har selv
arbejdsmiljøkoordinatoruddannelser. Det har været en kvalifikation ved ansættelse i
projektsekretariatet

- Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsesfasen
o Rambøll varetager arbejdsmiljøkoordineringen, og i hver fagentreprise er der udpeget en

sikkerhedsleder, der varetager koordinering med underentreprenører (se mere nedenfor).
o Rambøll står for tilsyn med sikkerhedsledernes opgave
o Arbejdsmiljøkoordinator (B) holder koordinerende sikkerhedsmøder. Her aftales, hvilke

områder hver entreprise råder over, samt behov for fælles sikkerhedsforanstaltninger.
Sikkerhedsledere skal udfylde et skema på forhånd for de næste 14 dage, herunder behov
for adgangsveje, brug af tekniske hjælpemidler mm
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- Hver fagentreprenør skal udpege en sikkerhedsleder, som i praksis også står for
arbejdsmiljøkoordineringen ned på arbejdsgiverniveau

o Ydelse er beskrevet i udbuddet
o Sikkerhedslederen skal have samme kompetencer som en arbejdsmiljøkoordinator.

Bygherren skal godkende vedkommende
o Sikkerhedsledere holder møde med deres underentreprenører og formidler beslutninger

fra sikkerhedsmøde ud på pladsen
 Arbejdsmiljøkoordinator fra Rambøll deltager i de møder så ofte som muligt, og

referater skal oploades på byggeweb
o Sikkerhedsledere skal lave runderinger hver dag
o Sikkerhedsledere skal oplyse arbejdsmiljøkoordinator om kommende arbejder inden for

entreprisen og lave forhindringsanalyse inden hver sikkerhedsmøde. Det presser dem, men
det gør også, at de får en større rolle i produktionen, fordi de skal indsamle oplysninger

o Bygherren tager kontakt til projektledelse, hvis ikke sikkerhedslederes leverer eller har
mulighed for at løse deres opgaver

- Bygherren stiller en række faciliteter til rådighed:
o Kantine med mad fra hospitalet
o Kontor og mødefaciliteter

- Informationsmaterialer til håndværkere, chauffører og gæster, så alle er informeret om regler og
adgangsforhold. Det er kun personer med lederansvar/instruktionspligt, som kan være vært.

- Som bygherre interesserer man sig for, hvordan håndværkerne og chauffører har det. Tager
kontakt når der er behov, for at spørge ind til deres oplevelser

- Sikkerhedsrunderinger
o Bruger Dalux til sikkerhedsrunderinger. Storentreprenører skal kunne modtage

informationer fra Dalux og selv bruge det eller lignende.
o Hvis entreprenøren ikke får løst anmærkninger, så bliver det løst på vedkommendes

regning af logistikentreprenør
- Brugt Byggeriets Arbejdsmiljøbus, bl.a. til undervisning i faldsikring
- Vi havde en kort diskussion af sanktionsmuligheder over for entreprenører. Der er mulighed for at

bortvise ansatte, hvis de ikke overholder arbejdsmiljøregler. Det er lidt sværere at gå efter firmaet,
men kan gøre det som en del af misligholdelsen af kontrakten.

- Ønsker et højt informationsniveau til håndværkere. Hvis der sker en ulykke, og der fx er ambulance,
så informeres om hændelsen på infoskærme hurtigst muligt. Vil undgå rygtedannelse. Overvejer
hele tiden informationsniveauet. Man bruger også skærme til at informere om kampagner

- Sikkerhedsintro:
o Det er krav i byggesagsbeskrivelse, at alle, som skal ind på pladsen, skal igennem en

sikkerhedintro, som tager 1 time. Der er plads til 5-6 personer ad gangen.
o Formålet er at træne alle på pladsen i at se problemer/behov for forbedringer og

kommunikere til arbejdsmiljøkoordinator. Formålet er desuden at vise, hvad folk skal gøre,
og ikke hvad der er forkert

o Gennem sikkerhedsintroen vil man træne folk i at se ulykken, før det sker og indarbejde
arbejdsmiljø som en del af optimering af arbejdet. Introen træner i handlekompetence, dvs
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måden at håndtere problemerne på afhængig af hvor i organisationen, at den enkelte er
forankret.
 Det handler om værdier og kommunikation
 Vi har en fælles opgave om at bygge et hospital, og vi skal komme sikkert hjem hver

dag
o Det er et virtuelt sikkerhedsspil, hvor de bliver præsenteret for bygherrens holdninger og

går en tur igennem byggepladsen og identificerer arbejdsmiljøproblemer
o Man skal først tage stilling til, hvilken rolle man har, da det er afgørende for, hvilket ansvar

man har.
o Efterfølgende skal de ansatte identificere arbejdsmiljøproblemer ude på pladsen og sende

forslag ind til sikkerhedslederen
o Det er opgaven, som bestemmer, om den enkelte skal igennem sikkerhedsintro. Fx skal

chauffører, som kun skal læsse af, ikke deltage, men får introfolder og bliver taget imod af
en formand

- Konkurrencer og indsatser
o Arbejdsmiljødiplom:

 Gives for det bedste forslag hver måned, som bedømmes af eksterne
 Alle forslag præsenteres i kantinen og på www.bygergo.dk

o Der laves løbende kampagner. Emner findes via sikkerhedsmøder, registreringer fra
sikkerhedsrunderinger og nærvedulykker. Når kampagne igangsættes laver bygherren
folder og informerer selv i kantinen. Der er nogle gang belønning af forskellige slags.

- Der måles på arbejdsulykker pr. million arbejdstimer og reaktioner fra Arbejdstilsynet
o Mål om 1/3-del af branchens niveau, og det passer ca. med 1 ulykke pr. kvartal
o Det er den samlede palette af virkemidler, som giver resultaterne
o Det var et synspunkt om, at man vil højne integritet ved at komme tættere på data og

evaluere på arbejdsmiljøindsats
- Man kan som bygherre være aktiv i at efterspørge det, som man har købt hos

arbejdsmiljøkoordinator. På den måde sættes fokus på, at ydelsen skal leveres, og arbejdsmiljøet
skal være i orden. Det kan man også gøre på mindre projekter

Næste møde
Næste møde er torsdag d. 4. maj 2017 kl. 9-12

Sted: Nyt OUH – mødeindkaldelse udsendes.

Emne: Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. Søren Thorhauge fra EKJ fortæller om processen på
Nyt OUH.

Andre emner:
- Incitamenter og adfærdsregulerende tiltag
- KPI’er – hvilke kan man opsætte og hvordan kan man følge op?


