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Notat fra møde d. 28/2 2022 hos Kemp & 
Lauritzen om rene og tørre byggerier 
Præsentationer findes på: https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/  

Præsentation af koncept for Rent Tørt Byg v. Søren Rosborg, Niras 
- Konceptet Rent Tørt Byg er almindelig kendt i Norge. Anvendes af de store bygherrer, altid af offentlige 

bygherrer, men ellers typisk projekter over 150-200 mio norske kr. 

- Formålet med konceptet er udover rene og tørre byggerier at forbedre kvalitet, økonomi og trivsel for de 

ansatte  

- Det er i fokus i hele byggeperioden frem til aflevering 

- På store projekter er der en RTB-koordinator, men ellers kan det være arbejdsmiljøkoordinator eller en 

del af hovedentreprisen som varetager opgaven 

- Det virker i Norge, fordi alle vil det. Der er tilsyn fra bygherren, og der bliver sat krav om at bygge om, hvis 

det ikke er udført rigtigt.  

- Det er sat ind i tidsplanen, hvornår rengøringsniveau skal være godkendt. Hver entreprenør skal acceptere 

overtagelsen af rummet, før de går i gang med at arbejde. Hver entreprenør skal gøres rent efter sig selv + 

der er en renholds-entreprenør 

- Der laves en opdeling af renholdszoner i grøn, gul og rød, som rummet bliver bygget op. I rød zone må der 

ikke støves. Støvende arbejde skal ske i lufttæt arbejdstelt. Ellers må man gå tilbage til gul zone og så ren-

gøre bagefter, før rummet kan færdiggøres. 

- Der opsættes plakater på hvert rum med angivelse af renholdszone og krav på forskellige sprog. Det er 

derfor meget synligt.  

- Der bliver afholdt runderinger, og der tages hånd om det, hvis standarden ikke er god nok, og hvis der 

mangler i renholdsstationer, fx blå sokker. 

- Der laves eksterne støvmålinger med tape på alle overflader, før man får lov at lukke installationer mm 

- Der males med støvbinder på betonelementer  

Erfaringsudveksling om rent og tørt byggeri  
1. Har du projekter, hvor et lignende fokus med rene og tørre byggerier vil være/har været relevant? 

o Det er relevant på alle byggeprojekter, men særligt hospitaler, skoler mm, hvor indeklimaet bagefter 

er vigtigt 

o Der er mere fokus på tørholdelse end renholdelse, da manglende tørholdelse har direkte konsekven-

ser for byggeriet. Så der er generelt fokus på lukning af bygningen under projekteringen. 

o Rengøring halter generelt på danske byggepladser. Ofte er det ikke organiseret godt nok, og det går 

op i økonomi 

o Vi er ikke skolet til at gøre rent, så holdning til rengøring er anderledes i Danmark. Byggestyringen er 

ikke fokuseret på rengøring 

o Ofte bruges økonomi som undskyldning for ikke at sørge for rengøring undervejs, samt sætte prop-

per på ventilationskanaler 
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2. Hvilke paralleller er der til arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)s opgaver?  

o Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan være med til at lægge rammerne for og krav til ren- og tørholdelse. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan spørge ind til lukning af bygningen og rengøring ved skift mellem en-

treprenører 

o Arbejdsmiljøkoordinator (B) følger op på oprydning og rengøring på sikkerhedsrunderinger. Nogle 

har det uddybet i skema til sikkerhedsrundering. 

o Rengøring og oprydning er et typisk emne på sikkerhedsmødet. Det er vigtigt med klare aftaler med 

ansvarlig og deadline. 

o Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinator (B) har beføjelser til at agere, hvis oprydning og rengøring 

ikke overholdes. Evt. i samarbejde med byggeledelsen. 

 

3. Hvad kan vi i projektering og udførelse gøre for at medvirke til rene og tørre byggerier? 

o Det er vigtigt, at ønsket kvalitetsniveau er angivet i projektet, og at renholdelse fremgår af tilbudsli-

sten. Der er også behov for kontrol af, om krav overholdes, og konsekvens hvis der er overtrædelser. 

o Der er forskellige erfaringer med brug af fælles byggepladsentreprenør, men entreprenøren skal sta-

dig selv rydde op i arbejdsområde 

o Det er vigtigt, at der vælges en entreprenør, som er gearet på at have fokus på tør- og renholdelse. 

Det kan hjælpe, hvis der ikke er for mange led af underentreprenører   

o Det kunne være godt, hvis ren- og tørholdelse blev en del af DGNB-certificeringen. Der er krav om at 

mindske støv til omgivelserne, men direkte rengøring kunne være godt 

o Det ville være godt med pilotprojekter 

 

4. Hvilke konkrete tiltag kan føre til rene og tørre byggerier? 

o Skærerum eller anden afgrænsning af støvende arbejder 

o Valg af materialer og bestilling præ-tilskåret 

o Milepæle i tidsplanen, så der er tid til renholdelse mellem afleveringer/faser  

 

5. Hvilke salgsargumenter kan bruges over for bygherren? Og hvem skal sælge det ind? 

o Man skal have bygherren med på konceptet, gerne før tidsplanen bliver fastlagt. Så bedst hvis byg-

herrerådgiveren italesætter det 

o Hvis man kommer ind som arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) kan man godt italesætte udfordring og 

mulige løsninger 

o Forklare sammenhæng mellem arbejdsmiljø og kvalitet 

o Skræmmeeksempler hvor det er gået galt  

o Arbejde for at bygherren vælger entreprenør, som er gearet på opgaven 

o Der er en formodning om, at færre entreprenørled går det lettere at håndtere opgaven med rengø-

ring og oprydning 

Præsentation af de største forskelle mellem Danmark og Norge v. Søren 

Rosborg, Niras 
- 80-85% samme lovgivning, men generelt ønsker man i Norge at gøre det så godt som muligt – ikke kun 

lige til lovkrav. Der er mere branding i arbejdsmiljø 

- Sikker job analyse – SJA anvendes bredt på alt, som går uden for normen. Der er altid en ansvarlig konkret 

person, samt alle skriver under på at de har medvirket 

o Arbejdsmiljøkoordinator modtager udfyldte skemaer og stiller spørgsmål ift. tværfagligt fokus 
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o Nogle gange er der også en 3. partskontrol 

- Arbejdsmiljøkoordinatorer og arbejdsmiljørepræsentanter har altid grøn hjelm, så det er synligt, hvem der 

arbejder med det 

- Der er mange formelle kurser i arbejdsmiljø for ledere mm. Ofte gås der runderinger med ledelsen 

- Observationer via RUH – nærvedhændelser. Klar definition af om det er en hændelse, nærved eller 

ulykke. Fører statistik med antal og type 

- Krav om ID-kort og indskrivning på byggepladsen med dokumentation for lovpligtige kurser 

- Ofte er der sikkerhedsintro med test 

- Ofte er der adgangskontrol, da man skal kunne dokumentere, hvor mange der er på pladsen 

- Granskning ifm ulykker/hændelser bruges der mange ressourcer på at foretager 

- Der er altid krav om veste og hjelm 

- Alle underentreprenører skal 14 dage før opstart aflevere kopi af Intern kontrol mappe med beskrivelse af 

AMO, APV, arbejdstidsplan ift. forskellig arbejdskraft, løn , certifikater mm til arbejdsmiljøkoordinator 

- Totalentreprenør 

o Skal levere referencer med kontaktinformation til bygherren 

o Udarbejde en HMS-plan og flettes sammen med bygherrens SHA-plan (PSS) 

o Arbejdsmiljøleder 

- Bygherren  

o Udarbejder SHA-plan (PSS) 

o Engagerer sig og måler trivslen. Løbende fejringer 

o Stiller ofte med egen arbejdsmiljørepræsentant (KU – kontrollerende udførende), nogle gange er det 

arbejdsmiljøkoordinatoren 

- Arbejdsmiljøkoordinator må ikke være byggeleder 

- Mange byggeledere mm har været i oliebranchen og er skolet derfra 

Diskussion vedrørende forskelle 
- Det ville være rart, hvis der var samme mentalitet i Danmark, men der er store forskelle på håndhævelsen 

- Det ville være godt, hvis vi kunne tage nogle af de gode tiltag ind på danske bygge- og anlægsprojekter. 

Præsentation af ny Masteruddannelse i Danmark v. Anders Kabel 
- Udbydes på Syddansk Universitet på baggrund af et udviklingsarbejde 

- Uddannelsen indeholder fire elementer: Samfund og virksomhed, Virksomhed og organisation, Krop, 

sundhed og arbejde, samt Forskningsbaserede metoder 

- Varer fire semestre med forventning om ca. 400 timers/halv tids-arbejde 

- Der er 2/3 undervisning og 1/3 semesterprojekt. Fjerde semester er afgangsprojekt 

- Prisen er 98.000 kr i alt 

- Man kan læse mere om uddannelsen på: www.sdu.dk/arbejdsmiljoeledelse  

Næste møder  
Datoer i Jylland: 16/5 og 29/8 

Ideer til emner fremsendes til Signe på sim@bam-bus.dk. 

http://www.sdu.dk/arbejdsmiljoeledelse
mailto:sim@bam-bus.dk

