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Notat fra møde d. 4/3 2021 om håndtering 
af arbejdsmiljøansvar i Postbyen 
 

Hanne Schack Blichmann fra Nordkranen/Project Nord er bygherrerepræsentant for Danica Ejendomme på 
Postbyen og fortalte om projektet og hendes rolle ift. arbejdsmiljø: 

- Grundene i Postbyen nær Hovedbanegården i København er solgt til forskellige bygherrer, og flere 
byggerier er i gang. Postbyen bliver et kvarter med både erhverv, privat bebyggelse, restauranter 
mm 

- Nordkranen er projektudvikler for området og fandt på et tidspunkt ud af, at der var brug for en 
overordnet koordinering af arbejdsmiljøområdet på tværs af byggepladser. Hanne referer direkte 
til bygherren. Der er også en 3. øjekontrol fra en rådgiver. 

- Det har været begrænset, hvad hun har kunne påvirke ift. projektering og kontraktindgåelse, da 
hun først blev ansat efter. Bygherren er heldigvis lydhør og har risikopulje 

- Hendes opgaver er at sikre, at bygherreansvaret efterleves, at være en synlig bygherre, koordinere i 
entrepriseskel, samt have styr på hændelser og overvåge, hvad der sker i offentligheden rundt om 
byggepladsen.  

- Der er udarbejdet en risikolog i projektforslag med krav om, at entreprenør skulle arbejde videre. -
Det har vist sig, at nogle risici er ikke afdækket, og der kommer også nye til i udførelsen. Disse 
opdages ofte på byggepladsbesøg, og så er opgaven at få dem håndteret – også ift tidsplanerne på 
de enkelte byggepladser. 

- Fokus er arbejdsmiljøproblemer i entrepriseskel, krandækning og logistik, men også kulturen på 
tværs af byggepladserne. 

- Der er udarbejdet kranplaner og lavet aftaler om kommunikation mellem kranførerne på tværs af 
byggepladserne, fx i nødsituationer. Det har krævet ændringer i montageplaner at få det til at gå 
op. Det kunne have været godt, hvis grænseflader var defineret i udbud. 

- Det er vigtigt at sikre en ligeværdighed mellem forskellige entreprenører på tværs af projekter, 
uanset hvor længe de har arbejdet der, og hvor stor en entreprise de har 

Pointer fra erfaringsudveksling 
- For at få arbejdsmiljø tidligt nok ind i projektet, kræver det:  

o En kultur i organisationen hvor man inddrager hinanden 
o At der er procedure for, hvordan man overholder bygherreansvaret på, fx paradigmer  
o At nye medarbejdere introduceres til procedurer 
o At der er en person, som projektledere kan gå til, fx arbejdsmiljøansvarlig 

- Håndtering af arbejdsmiljørisici:  
o Det er godt at lave en risikovurdering i starten af projektet, fx i program eller projektering, 

af mulige hændelser og løsninger. Det er ikke sikkert, at alle tiltag kommer i gang, men så 
har man vendt det. Det er typisk ikke spildt arbejde 

o På anlægsprojekter på vej må man se på omgivelserne og indlede dialog med 
vejmyndighed, som ofte sætter rammen for, hvad der kan lade sig gøre 

o Hos nogle bygherrer, fx kommuner ligger projektudvikling i særskilt afdeling. Her opleves 
det at være en udfordring at få hejst flaget om arbejdsmiljø tids nok.  
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o Man kan som bygherre ikke forudsige alt – men man skal være klar til at håndtere opståede 
problemer 

o Nogle gange opstår problemer ad hoc, fx ved projektændringer. 
o Nogle kommuner har projektdatabase, hvor kommende projekter skal tastes ind.  
o Der blev nævnt en god erfaring, hvor repræsentanter fra forskellige faggrupper på pladsen 

blev udpeget som ambassadører for arbejdsmiljø. De havde ikke beføjelser, men til opgave 
at huske kolleger på regler og personlige værnemidler. Muligvis mødtes de med 
arbejdsmiljøkoordinator (B). 

- Ved byggepladser, som støder op til hinanden, kan man:  
o Indlede en dialog, så man kender hinandens projekter 
o Lave fælles risikovurdering 
o Beskrive forhold og krav ind i udbud, samt definere grænseflader 
o Med fordel sammenligne tidsplaner med fokus på særligt farligt arbejde 
o Lave en fælles 4D-model af byggeprocesserne på de to byggepladser 

Vi lavede efterfølgende en brainstorm på, hvad man som bygherre kan gøre, hvis man først kommer i gang 
med arbejdsmiljøfokus i de enkelte faser:  
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- Se drifts- og vedligeholdsmateriale igennem. Spotte om noget kan være vanskeligt ift. 
reparation og vedligehold 

- Dele information omkring nemmere vedligehold 
- Efterspørge journal omkring særlige forhold ved arbejdsmiljø ift. reparation og 

vedligehold 
- Bede om fremsendelse af notat fra sikkerhedsrundering og -møder på bagkant 
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- Være synlig på pladsen – spørge ind, gå runderinger med arbejdsmiljøkoordinator (B). 
Understøtte arbejdsmiljøkoordinator og dennes dialog med vedkommendes ledelse 

- Give arbejdsmiljøkoordinator bygherre-tøj  
- Holde møder med arbejdsmiljøkoordinator (B) med jævne mellemrum. Spørge ind til 

arbejdsmiljøkoordineringen  
- Bede om at se sikkerhedsrunderinger og sikkerhedsmødereferater. Se om noget halter. 

Møde op på pladsen, når forhold ikke er i orden. Ridse krav op til de aktører, som ikke 
overholder dem 

- Følge op på krav om arbejdsmiljø i udbudsmateriale. 
- Fejre succeser 
- Afholde pitstop – hvordan går det? Forventningsafstemning, konflikter mm 
- Understøtte meningsdannere, som kan flytte kultur 
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- Udpege og forventningsafstemme med arbejdsmiljøkoordinator (P)  
- Spørge ind til om arbejdsmiljøkoordineringen er med i ydelsesplanen. Fx på 

projektgennemgangsmøde eller når alle personer er udpeget og klar 
- Spørge ind til tidsplanen og om særligt farligt arbejde er kortlagt 
- Sikre sig overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til (B) 
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- Sikre procedure for opstartsmøder med alle entreprenører 
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- Udpege og forventningsafstemme med arbejdsmiljøkoordinator (P)  
- Deltage i projekteringsmøder for at gøre opmærksom på, at arbejdsmiljøkoordinator 

(P) er med og har opgaver at udføre 
- Være synlig om krav til projekterende jf. AB18, så samarbejdet styrkes mellem dem og 

arbejdsmiljøkoordinator (P) 
- Aftale hvor detaljeret projekteringen, fx tidsplanen skal være. Afhænger af 

entrepriseform 
- Holde møder med arbejdsmiljøkoordinator (P) med jævne mellemrum. Spørge ind til 

arbejdsmiljøloggen og om kortlagte arbejdsmiljøproblemer og -løsninger indarbejdes i 
projektet 

- Sætte fokus på reparations- og vedligeholdelsesopgaver – også hvor der ikke er en 
egentlig projekteringsfase, men der er en planlægning, fx mindre projekter 
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- Definere hvad man som bygherre vil med arbejdsmiljø på pladsen og for driften 
efterfølgende 

- Beskrive hvad man selv vil gøre som bygherre, og hvad forventningen er til 
samarbejdspartnere 

- Gennemføre forundersøgelser 
- Evt. kortlægning af grænseflade 
- Tage stilling til hvem der skal udpeges som arbejdsmiljøkoordinator (P) og evt. (B) 
- Involvering af egen arbejdsmiljøorganisation omkring arbejdsgiveransvar – både ift. 

grænseflade til udførelse og i driften. 

 

Kommende møder 
• 15/4 kl. 9-12 (Jylland) 

• 3/6 kl. 13-16 (Sjælland) 

Forslag til emner: 

- Hvad har vi lært af corona? Coronaundersøgelse fra Bygherreforeningen 
- Bod og misligeholdelse af kontrakter – hvordan håndhæves det? Hvem gør det? Hvilke beløb? 
- Indblik i arbejdsmiljøkoordinatorens rolle og hvilke udfordringer, som de står i 


