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Notat fra møde i Bygningsstyrelsen om 
målsætninger d. 1/2 2018 
Maria Teresa Jakobsen fra Bygningsstyrelsen bød velkommen. 

Vision zero 
Pete Kines fra Det Nationale Forskningscenter holdt oplæg om projektet Vision Zero:  

- Tidligere forsket meget i arbejdsulykker, men efterhånden forskningsmæssig interesse for, hvordan 
vi kan sørge for sikkerhed, inden vi går i gang, i stedet for først at få fokus, når der er sket en ulykke 

- Virksomheder kan ligge i fem niveauer ift. arbejdsmiljøarbejdet: passiv, reaktiv, aktiv, proaktiv, 
skabende. Ofte er arbejdsmiljøorganisationen på højere niveau end resten af organisationen 

- Man lægger ikke mærke til, om niveauet er ok, før der sker en arbejdsulykke, så derfor kan ledelsen 
nemt blive reaktiv 

- Procedurer og værktøjer skal være på plads, men de skal også anvendes af projektlederne. Det skal 
være simpelt, så de hurtigt kan sætte sig ind i det 

- Projektlederne i bygherreorganisationen er afgørende for varetagelsen af bygherreansvaret, og det 
kan være svært for de interne arbejdsmiljøprofessionelle at nå ind til dem. Her skal deres ledere 
aktiveres, og det kræver fokus i topledelsen. Krav til afrapportering af arbejdsmiljø giver fokus hos 
projektlederne 

- Arbejdsmiljøkultur-modenhed handler både om systemer og mennesker. Ofte er systemerne i 
orden, men menneskerne i organisationen er ikke taget i ed 

- Der vil nok altid være forskel på, hvilket niveau de enkelte personer i organisationen er på, da der 
er individuelle forskelle, der er skiftende medarbejderstab, og det er en løbende proces med at 
påvirke medarbejderne 

- Obligatorisk sikkerhedskursus og kontakt med de nye håndværkere på pladsen giver fokus i yderste 
led  

- Vision zero er:  
o en forpligtigelse for alle i organisationen til at arbejde mod et godt arbejdsmiljø. Alle 

arbejdsopgaver i organisationen skal medvirke til et godt arbejdsmiljø. Man har fokus på 
processen og ikke målet.  

o Alle arbejdsulykker og -skader er forebyggelige, og man kan lære af de hændelser, som sker 
o Fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø, i stedet for kun at forebygge eller håndterer, når 

ulykken er sket 
o Arbejdsmiljø er en integreret del af virksomheden 
o Benchmarker på god praksis og positive/proaktive arbejdsmiljøindikatorer, fx hvor mange 

ulykker vi har fulgt op på og lært af. Deler deres erfaringer og best practice i netværk 
- Efter drøftelse viste det sig, at de fleste deltagere både arbejder med en traditionel tilgang og en 

vision zero-tankegang. Nogle gange kan det spille godt sammen, men andre gange kan det også 
konflikte 
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Herefter drøftede vi, hvilke målsætninger de enkelte bygherreorganisationer har. 

Målsætninger for nærved-ulykker 
- Biofos har målsætning om 10 nærved-ulykker pr. arbejdsulykker, men der registreres ikke mange 

nærved-ulykker 
- Det er nødvendigt at specificere, hvilke typer nærved-ulykker der skal meldes ind, så det bliver 

mere tydeligt, hvad der forventes 
- Det er nødvendigt at følge op og kommunikere tilbage, for at det giver mening for den, som 

indrapporterer 
- Helst en kultur hvor man reagerer på nærved-ulykker i stedet for kun at registrere den, fx fjerner 

rod i adgangsvejen med det samme, selv om det ikke er ens eget rod 
- Det må ikke blive sådan, at det bliver registrering for registreringens skyld 
- Der efterspørges en nem blanket til udfyldelse efter nærved-ulykke 

o Sms 
o App til registrering 
o Bygningsstyrelse har et excel-skema – medsendes notatet 
o Biofos har system til registrering, hvor det tilgår arbejdsmiljøkonsulenten. Der laves 

analyser af nærved-hændelser med risikoprofil på over 30 %. 

Målsætninger for arbejdsulykker 
- Det mest almindelige at have målsætning om 
- Energinet har målsætning om under 2 ulykker pr. mio arbejdstimer 
- Der var en diskussion af, om det er ok at have en målsætning, der ikke er 0. Betyder det, at man 

accepterer, at der vil ske arbejdsulykker? 
- Hvis man ikke har antal arbejdstimer på byggepladsen til at beregne incidensen, så kan man 

sammenligne pr. år ift. omsætning og opdele ift. projekternes størrelser 

Eksempler på andre målsætninger 
- Uddannelse af medarbejdere i organisationen.  
- Nyansatte skal sparre med arbejdsmiljøkonsulent på første projekt 
- Alle projektledere skal have workshop om bygherrens pligter og forstå den. 
- Arbejdsmiljøkonsulent skal være med på alle opstartsmøder 

Om at nå målsætninger 
- Det er nødvendigt at variere sine tiltag for at opretholde nyhedens værdi, indtil det bliver en del af 

kulturen 
- Vigtigt at følge op på målsætninger 
- Overvejelse om man kan koble målsætninger i egen virksomhed og på bygge- og anlægsprojekter. 

Må afhænge af hvilke typer arbejde man selv har i bygherreorganisationen, fx er det svært at 
sammenligne kontorarbejde og bygge-/anlægsarbejde 
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Forslag til emner for kommende møder  
- Hvordan følger man op på sociale klausuler, og hvad er sammenhængen til arbejdsmiljø? Besøg af 

bygherre som har været med til at udvikle værktøj i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar 

Næste møde 
Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 13-16 

Sted: Evt. Øresundsbroen eller Slots- og Kulturstyrelsen 


