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Notat fra møde d. 10/3 2022 hos Bygningsstyrelsen om deres 
håndtering af bygherreansvaret + om sanktioner/incitamenter 
 

Claire Blanchet-Pedersen er arbejdsmiljøspecialist i Bygningsstyrelsen og fortalte om hendes arbejdsopga-

ver:  

- Har forenklet ydelsesbeskrivelse og arbejdsmiljødokumenter 

- Har udarbejdet Bygningsstyrelsens Arbejdsmiljø Ordbog BAO – ligger på Bygningsstyrelsens hjem-

meside: https://bygst.dk/byggeri/arbejdsmiljoe/  

- Er i gang med at udarbejde standard for PSS suppleret med en sagsspecifik PSS 

- Arbejdsmiljødokumenter ligger i rådgiverpakke digitalt, som alle rådgivere skal bruges 

- Strategisk rammeaftale med Hoffmann giver mulighed for erfaringsopsamling og videndeling på 

tværs af projekter. Der etableres et netværk for de arbejdsmiljøkoordinatorer, som er på projek-

terne 

- Lavet en oversigt over leverancer ift. ydelsesbeskrivelse for at skabe overblik. Man kan læse nær-

mere i ordbogen 

- Der er krav om risikovurdering af arbejdsmiljø i henholdsvis projektering og udførelse. Der skal ud-

arbejdes en tjekliste som inspiration. Claire vil facilitere workshop fremover 

- Claire afholder one-on-one med hver projektleder med vendekort for emner med quiz til sidst. Det 

virker bedre end klasseundervisning 

- Der er ligeledes lavet digital undervisning i arbejdsmiljø på seks moduler ift. faser i byggeprocessen 

med klistermærke efter afleveret opgave, som relaterer sig til fasen 

- Der afholdes arbejdsmiljørelaterede byggepladsbesøg, herunder deltagelse i sikkerhedsmøde, hvor 

Claire går med og viser, hvordan man kan komme frem til en aftale om en observation, fx mang-

lende ophæng af ledninger. Projektledere opfordres ligeledes til at komme på byggepladsen for at 

vise engagement for arbejdsmiljø 

- Claire gransker projektet i faseskift. Der gives en anbefaling til projektlederen om ikke at godkende 

fasen, før forhold er rettet op 

- Der er procedure for indrapportering af nærvedhændelser og ulykker, men der er brug for mere 

fokus   

Erfaringsudveksling:  

- Der blev givet udtryk for, at Claire har nået meget i sin korte ansættelse. Der er god inspiration at 

hente for andre bygherrer 

- Nogle har prædefinerede emner, som projekteringen skal forholde sig til, fx om reparation og vedli-

gehold 

- Det kan være svært at fange alt i granskning. Man må også forvente, at projekterende selv tænker 

arbejdsmiljø ind for konkrete bygge- og anlægsopgaver 

Sanktioner og incitamenter 
Dagens tema var sanktioner og incitamenter, og vi startede med at opliste, hvad man kan anvende i udbud 

generelt, og hvordan de kan bruges i arbejdsmiljøarbejdet. 
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SANKTIONER INCITAMENTER 

- Bod  
o for en rød smiley 
o Manglende fremmøde på sikkerhedsmødet 
o Bør stå i kontraktgrundlag og ikke kun i PSS, hvis 

man vil sikre, at det tages   
- Sætte arbejde i gang på entreprenørens regning 
o Bruges sjældent, men meget effektivt.  
o Typisk rengøring/oprydning. Være villig til at bruge 

den og have rengøringsfirma i baghånden 
- Ophævelse af kontrakten 
- Mundtlig og skriftlig advarsel 
- Blacklisting (ikke for offentlige bygherrer) 
- Egenbetaling af instruktioner ved udskiftning af perso-

ner 
- Syn og skøn 
o Kan være vedrørende udførelsesprocessen, hvor det 

ikke er bygbart. Fx forkert opsat stillads som er en 
fælles sikkerhedsforanstaltning. Men ofte ikke di-
rekte omkring arbejdsmiljøforhold 

- Voldgift 
- Mediation 

- Bonus 
- Fejring, fx pølsevogn 
o Kan være beskrevet i udbuddet eller være 

noget, som man vælger undervejs, hvis der er 
luft i budgettet 

o 0 ulykker – nogle har oplevet, at ulykker er 
gemt. Men også hvor man har givet pølse-
vogn alligevel 

o Grøn sikkerhedsrundering 
- Incitamentspulje, fx i partnering 
- Fastholdelsesbonus 

 

Vi drøftede desuden:  

- Kravstillelse med klar funktion, leverance e.l. er en nødvendig del af udbud for at kunne anvende 

sanktioner/incitamenter efterfølgende. 

- Der var en drøftelse af om man som offentlig bygherre kan stille højere krav end arbejdsmiljølovgiv-

ningen. Det er erfaringen, at det er muligt, hvis det ikke forhøjer prisen på projektet. 

- Der er et arbejde i gang blandt offentlige bygherrer ift. at lave fælles retningslinjer for sanktioner på 

arbejdsmiljøområdet 

- Det kan være effektfuldt at holde mund på sikkerhedsmødet, indtil der er fundet en løsning og la-

vet en klar aftale, fx om oprydning. Altså lade entreprenørerne indbyrdes finde ud af det 

- Der mangler krav, samt sanktioner til projekterende 

- Det mest almindelige krav handler om oprydning, og det bøvler mange med 

 

Næste møde 
Torsdag d. 9/6 kl. 9-12 

Sted: Københavns Kommune, Islands Brygge 37, 2300 kbh S. 

Emne: Registrering af ulykker og hændelser  


