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Notat fra møde om arbejdsmiljøprogram i 
Region Hovedstaden d. 3/6-2021 (online) 
 

Alexander Baadh fra Region Hovedstaden fortalte om hans rolle og de arbejdsopgaver, som han 

fokuserer på: 

• Region Hovedstaden ønsker at systematisere arbejdsmiljøindsats, så det fungerer både i 

projekter inden for drift og udførelse 

• Alexander er ansat i Center for ejendomme, som er en centralisering af alle typer projek-

ter. Bl.a. starter strategisk partnerskab nu til renovering i hele regionen 

• Han er i gang med at udvikle et arbejdsmiljøprogram, som skal definere den arbejdsmiljø-

indsats, som de vil lægge ned over samarbejdspartnere 

o Formålet med arbejdsmiljøprogrammet er at definere bygherreansvaret og definere 

grænseflader til de andre aktører plus krav og forventninger til dem 

o Der er behov for ensretning af metoder, materialevalg og læring på tværs af projek-

ter. Ved at definere metode- og materialevalg kan særligt farligt arbejde mindskes, 

og projekteringen gøres mere effektiv 

o Arbejdsmiljøkoordinatorydelsen skal være mere evalueringsdrevet 

o Arbejdsmiljøprogrammet skal godkendes af direktionen. Det udarbejdes af en ar-

bejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige afdelinger i Center for ejendomme 

o De tre sektioner skal senere forholde sig til arbejdsmiljøprogrammet, og hvordan 

det skal bruges i forhold til deres type projekter 

• Et emne i arbejdsmiljøprogrammet bliver håndtering af fællesområder, som ofte volder 

problemer, fordi de ikke er klart definerede, og arbejdsmiljøkoordinatorens sanktioner i 

fællesområder heller ikke er: 

o Det kræver koordinering at opdele stringent i arbejdsområder. Der er behov for en 

god gennemarbejdet tidsplan for at lave en god byggestyring 

o Lokationsbaseret tidsplanlægning kan være et godt værktøj 

o Arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen er en vigtig rolle ift. at få opdaget 

problemer tidligt  

o Forsyningsbygherren ønsker deres eget område at være på 

Erfaringsudveksling 
Herefter erfaringsudvekslede vi om forskellige udfordringer og løsninger, som fylder hos delta-

gerne pt. Det var både relateret til byggeprocessen, egen organisation, konkrete udfordringer og 

udenlandsk arbejdskraft. 
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De tidligere faser af byggeprocessen  

• Gode erfaringer med at projektleder involveres allerede i projekteringen, samt arbejdsmil-

jøkoordinator (P), arbejdsmiljøafdelingen hos bygherre og customer service, som har viden 

om typiske klager fra kunderne, når huse er færdige. Det er godt at forene så mange aktø-

rer som muligt på tværs af byggeprocessen, så viden samles 

• Det er en stor udfordring, at de projekterende ikke kender til, hvordan arbejdet udføres, så 

det bliver tænkte løsninger – ikke arbejdsmiljømæssigt bygbare løsninger 

• Det er vigtigt, at bygherren nævner arbejdsmiljø fra start af, når man møder rådgivere, og 

at der defineres krav til projekterende om arbejdsmiljø 

 

Udførelsesfasen 

• Vigtigt med ensretning af metoder og hvordan arbejdsmiljøkoordinatorer ser på og vurde-

rer forholdene på byggepladsen 

• Det er godt at udarbejde leveregler og sanktionsmuligheder for arbejdsmiljøkoordinator 

• Det er godt at indbygge i udbud, at entreprenøren skal deltage i forskellige kampagner på 

byggepladsen, fx morgenmøder og toolbox- talks, så det er prissat. Det er udover lovkrav, 

men giver god værdi, da sådanne møder og kampagner giver mulighed for at tale om ar-

bejdsmiljø og skabe relationer på tværs af håndværkerne. 

• Nogle har erfaringer med tilbageholdelse af 10% af kontraktsum, hvis man ikke deltager i 

sikkerhedsmøder, deltager i oprydning mm.  

• Krav skal give mening for samarbejdspartnere og håndværkere, fx personlige værnemidler. 

Dog oplever en bygherre med strenge krav til brug af personlige værnemidler, at det kan 

være med til, at håndværkerne vurderer deres arbejde ift. risici, som begrundelse for hvor-

for de ikke behøver at have specifikke personlige værnemidler på. Deres vurdering skal 

godkendes af byggeledelsen. 

• Der er tendens til at skyde skylden på håndværkeren, i stedet for at se på om arbejdsmeto-

den er rigtig, og om man kan gribe det anderledes an 

• Nogle har krav om, at der kun må være et led af underentreprenører, så der er mere styr 

på, hvem der er på pladsen. Totaløkonomisk opleves det, at det kan betale sig.  

Bygherreorganisationen 

• Implementering i organisationen tager tid, men er nødvendigt. Topledelsen skal have for-

ståelse for området og sige ja til visionen. 

• Man skal indarbejde arbejdsmiljøkrav i udbudsmaterialer og i projektstyring, så det ligger 

implicit i projektledelsen. Nogle har erfaringer med at arbejdsmiljø er med som evalue-

ringskriterie, fx med vægtning på 15% 

• Der kan udarbejdes en kravspecifikation til leverandører i et samlet dokument, som opar-

bejdes over tid, når man støder på problemer 
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Konkrete udfordringer 

Vi så på konkrete arbejdsmiljøudfordringer, og hvordan bygherren kan være med til at håndtere 

disse:  

Arbejdsmiljøproblem Årsag til fokus Fokusområder fra bygherrens side 

Mindske brugen af 
stige 

Faldulykker - Forklare hvorfor man som bygherre vil mindske 
brugen, nemlig for at undgå faldulykker 

- Informationskampagner om stiger og stilladser,  
- oplæg fra leverandør om godkendelse af stige, 
- entreprenør med til at rydde op i ødelagte stiger 

på pladsen,  
- Erfaringen er, at det medfører bedre planlægning 

hos entreprenøren, når man ikke bare kan bruge 
en stige. 

Vinkelsliber Mindre brande 
 

- krav om der bruges klippeværktøj hvor muligt 
- Indgå i dialog om, hvilke andre værktøjer, der kan 

bruges 

Hobbykniv Mange mindre 
skæreskader  

- Valg af værktøj. Hobbykniv er ikke altid egnet 

Skamler Undgå faldulyk-
ker 

- oplæg fra Bam-bus,  
- Opfordre til at ensarte indkøb 

Ulykker  - Besøg af paramediciner, som afholdt første-
hjælpskursus med scenarier 

- Analysere arbejdsulykker, fx hvad tid på ugen, 
måned på året? 

- Kampagne efter ferier, da der er større risiko 
- Snubleulykker – krav om oprydning 
- Dele ulykkesrapporter, så årsager bliver tydelige 

for alle entreprenører 
- Formidle analyse af arbejdsulykker som en one-

pager til alle i bygherreorganisationen 

 

Udenlandsk arbejdskraft 

• Oplevelsen er, at udenlandsk arbejdskraft ikke har samme forståelse af reglerne, og at de 

ikke stopper op. Det er nødvendigt at få fat i arbejdsledere, så der bliver fulgt op. Det kræ-

ver en vis pædagogisk tilgang for at lære dem, at de kan sige fra  

• Når man indfører klausuler, skal man have apparat til at tjekke det  

• Socialt ansvar bliver mere tydeligt, når man begynder at arbejde med FN’s verdensmål 

• En bygherre vælger at oversætte materiale til forskellige sprog. Det er nemt for dem, da de 

opererer i flere lande. 
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Afrunding 

Vi rundede af med en refleksion på, hvad man hver især tog med fra mødet: 

• Vi ser de samme udfordringer i forskellige bygherreorganisationer 

• Der er behov for at komme tættere på at få de projekterende mere involveret i arbejdsmil-

jøindsatsen 

• Huske at små beslutninger kan have stor betydning 

• Færre underentreprenører kan gøre det mere overskueligt at koordinere 

• Udbudskriterier kan indeholde arbejdsmiljø 

• Kommunikation skal hele vejen ud til den enkelte håndværker 

• Behov for at involvere ledelsen i egen organisation 

 

Forslag til emner for kommende møder 

• Interkulturel kommunikation – gode erfaringer 

• Sikkerhedsintro – klar forventningsafstemning (sikkerhed er en del af arbejdsopgaven) 

• Løsning af hændelser  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


