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Notat	fra	møde	hos	Nyt	Hospital	og	Ny	Psykiatri	Bispebjerg	d.	10/12	2015
Carsten Nybo bød velkommen og fortalte om hospitalet og byggeprojekterne. Herefter fortalte Mikkel
Cordtz om varetagelsen af bygherrens pligter.

Udpluk af udfordringer i projektet:
- ½-delen af matriklen er fredet
- Bygger, mens hospitalet er i fuld drift
- Laboratorieprojekt er kompliceret
- Der vil være forandringer i behandlingsmetoder mm, så der vil ske ændringer i projektet løbende

undervejs. Skal være fleksibilitet i byggeriet
- Rokadeplaner af afdelinger er vanskelige

Har valgt Fælles Byggeplads Ledelse mellem projekterne, og her har FM
Bygningsdrift:

- Planlægning
- Logistik
- Koordinering af tidsplaner
- Arbejdsmiljøkoordinering på tværs af projekter: Overordnet arbejdsmiljøkoordinering
- Velfærdsforanstaltninger
- Trafikplaner
- Byggebooking

De enkelte projekter
- Entreprenøren har arbejdsmiljøkoordineringen
- Elektronisk lukkede byggepladser hele døgnet
- FM bygningsdrift er med til runderinger og sikkerhedsmøde

Håndtering af arbejdsmiljø og sikkerhed på Bispebjerg
- Der er valgt et mindset

o Få, men vigtige regler. Det må ikke blive bureaukratisk. Det skal give mening.
o Italesættelse af mindset
o Forventningsafstemning og opfølgning så langt ud i leddene som muligt. De få regler følges

alle op
- Håndbog

o Gennemgang af det fulde projekt og set, hvad der kommer af udfordringer. Det skal være
kort, så man må prioritere
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o Alle håndværkerne får den udleveret af bygherren. Bliver mere nærværende
o Skrevet i du-form
o Printet i en kvalitet som kan tåle vind og vejr

- Anvisninger om særlige forhold
- Intro for alle håndværkere og rådgivere - ½ time. Krav for at få adgangskort. Afholdes på dansk og

engelsk og kan afholdes med tolk, men ikke været nødvendigt endnu
- Internt arbejdsmiljøkursus for håndværkere, projekterende og funktionærer (driftsfolk) – 2 dage
- Skærme i skurby til nyheder mm
- Sms-service til håndværkere og andre interessenter

Herefter kom vi ind på flere emner.

Journal
- Der er behov for nogle mere fælles begreber for, hvad vi forstår ved journalen og det

arbejdsdokument, som fører frem til journalen – af nogle kaldet logbogen
- Diskuterede Bygherreforeningens eksempel i deres anbefalinger, samt andre som ligger på

www.byggeproces.dk
o Der er delte meninger om, hvorvidt man skal samle forhold/risici for udførelse og drift i

samme dokument eller dele det op
o Nogle bygherrer vil kunne lave et paradigme for journalen, som dækker alle deres

projekter. For bygherrer med forskelligartede projekter vil det være sværere. Et
brancheeksempel vil skulle tilpasses de enkelte bygherrer og projekter

o Det afgørende er, at de projekterende kortlægger og vurderer de kommende
arbejdsmiljøforhold i driftsfasen. Arbejdsmiljøkoordinator er en facilitator herfor. Denne
proces bør dokumenteres

- Hvordan sikrer vi som bygherre, at journalen bliver igangsat under projekteringen? Det handler om,
hvorvidt arbejdsmiljøkoordineringen fungerer

- Bygherren kan bede om dokumentation i faseskift eller på statusmøder med
arbejdsmiljøkoordinator (P)

- Driftsfolk o.l. bør inddrages i kortlægning af de kommende arbejdsforhold

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen
- Det vil være forskelligt fra bygherre til bygherre, hvordan man bedst kan organisere sin

arbejdsmiljøkoordinering, fx om projekteringsleder også kan være arbejdsmiljøkoordination (P)
- Det er vigtigt med tydelige udbud. Bygherren skal være en professionel indkøber. Husk også krav

om erfaring med ledelse af bygge- og anlægsarbejde
- Godt hvis man kan lave et overlap mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B), fx

arbejdsmiljøkoordinator (B) med i afslutning af detailprojektering
- Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal være en del af projekteringsteamet. Der var overvejende tendens

til, at de bygherrer, som var til stede, valgte at arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen blev
budt ud sammen med totalrådgivningen. Der var dog forskel på, om det var rådgiver eller
entreprenør, som varetog arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen.
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- Det er godt med et overdragelsesdokument til specifik koordinator inkl. beføjelser

Næste møde
- Afholdes 10. marts 2016 om eftermiddagen
- Emne: Journalen – begreber og skabeloner
- Invitere Allan Rahn Svendsen fra Vejdirektoratet
- Evt. hos Bygningsstyrelsen

Fremadrettet kommer der mødeindkaldelser i outlook til alle møder, og så må man acceptere/afvise.
Derved har Signe bedre overblik over, hvem der deltager, og man glemmer ikke så let, at man har meldt sig
til.


