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Notat fra møde om nytårsforsæt 2023 (on-
line) d. 15/12 2022 
 

Møder i 2022 
Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere præsenterede emnerne for 

de fire møder, som har været afholdt i 2022 – se præsentation på https://byggeproces.dk/bygherre-netva-

erkets-moeder/  

Herefter reflekterede vi over den læring, som disse møder havde givet anledning til:  

- Man tager altid noget med som inspiration. Det kan ikke altid bruges for nu, men ligger i baghove-

det 

- Det er vigtigt at have mulighed for sparring, når man sidder alene. Det er også rart at vide, at man 

ikke er alene om udfordringer. 

- Netværket skal favne bredt, så alt kan ikke have alles interesse. Men godt at der har været flere 

møder om samme emne 

- Nogle læser notat fra møder og følger med på den måde 

- Det er også godt at holde øje med nyheder fra Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, fx 

om ulykker  

- Møde om teknologi: Der er metodefrihed, så kan ikke som bygherre stille krav om bestemt 

- Møde om sanktioner: Belønning virker godt. Hofor er startet på at afholde pop-up workshops for 

alle på pladsen for at skabe bedre dialog. Det er angivet i kontrakten, at man skal deltage. Projekt-

ledere og rådgivere er også med. Afsluttes med foodtruck. Forslag fra workshops skal nu implemen-

teres 

- Der er gode erfaringer med sikkerhedskulturmålinger, da de giver et billede af niveauet, og man 

kan se udviklingen år for år. Ofte vurderer ledelsen sikkerhedskulturen bedre end medarbejderne. 

Nytårsforsæt 
Signe Mehlsen kom med kort indledning om at sætte sig et nytårsforsæt og faciliterede en proces med 

spørgsmål, som kan afklare udfordringer i ens organisation, løsning, plan og hvordan tiltaget kan evalueres 

– find spørgsmål i præsentation på https://byggeproces.dk/bygherre-netvaerkets-moeder/ under Afholdte 

møder: 

- En måde at afklare niveau i virksomhed er ved at se på modenhedstrappe i Vision Zero. Det gælder 

både ens procedurer/systemer og kulturen 

- På DTU er udfordringer med, at håndværker- og servicebiler parkerer uhensigtsmæssigt, selv om 

der er anvist parkeringspladser.  

o De holder, så der er kortest mulig afstand til arbejdsområde, men det giver trafikale proble-

mer, da der er mange byggepladser i området. 

o Der udstedes P-tilladelse og er P-vagter, men det respekteres ikke 

o Alle er enige i problemet, men ikke nok til at der sker noget 

o Vi taler om, at man kan bringe højere niveau af ledelse i spil, samt inddrage P-tilladelser og 

starte forfra, hvor man skal have kursus før udstedelse. Sanktionsmuligheder hvor P-tilla-

delse inddrages, hvis man holder ”ulovligt” 
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- På byggeplads hos Hofor er udfordringer med, at alle håndværkere ikke kommer på sikkerhedsin-

tro. Det gør det svært at opbygge en kultur, når man ikke får præsenteret regler på pladsen mm. 

o Det er krav i udbud. Der er løbende introkurser, men også mulighed for adhoc hos byggele-

delsen, hvis man kun skal være der en enkelt dag 

o Der er løbende udskiftning af folk hos underentreprenører, og så prioriteres det ikke 

o De er i gang med at forbedre sikkerhedsintro, så den bliver mere relevant. Der skal mere 

fokus på den konkrete arbejdsopgaver og dialog herom. Evt laves en elektronisk generel 

intro, og så bliver sikkerhedsintro en velkomst på pladsen, hvor man går hen og se på det 

arbejde/område, som de skal arbejde i. 

o En mulighed er portvagt og adgangskontrol 

o Der foreslås en razzia, hvor alle på pladsen tjekkes. Hvis de ikke har gennemgået, så bliver 

de øjeblikkeligt sendt på intro. Byggeledelsen skal inddrages heri, men arbejdsmiljøkoordi-

nator har mandat til en sådan manøvre 

- Hofor vil gerne sikre mere aktive entreprenører, som løfter de aftaler, som de har indgået med byg-

herren om fælles sikkerhedsforanstaltninger 

o De har arbejdet med skarpere udbudskrav om egenkontrol ift dokumentation af forhold og 

afsætning af ressourcer/mandskab på pladsen 

o Der foreslås, at der laves modopgørelse i betaling, hvis man som bygherre bruger for meget 

tid på en opgave, som entreprenøren burde have løst selv. 

Forslag til netværket  
- Det vil være godt, at der deltog flere i møderne.  

- Det foreslås, om møderne skal være kortere.  

- Vi aftalte, at Signe i det nye år sender et spørgeskema ud for at få input om varighed, tidspunkt, 

emner og mødeform.  

Nye emner:  
- Hofors erfaringer med pop-up workshops og præmiering  

- Beredskabsplaner 

- ID-kort – erfaringer fra pilotprojekt 


