
Netværk for bygherrer om arbejdsmiljø 

1 
 

Notat fra møde om Vestforbrændings arbejdsmiljø-
indsats d. 9/12 2021 
 

Anne Birgitte Thuelund, som er miljøchef for Vestforbrænding, bød velkommen og fortalte indledende om 
fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed: 

- Ny direktør har givet fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed på øverste niveau. Motto er: Sund og sikker 
Vestforbrænding 

- Der er opbygget en central afdeling for miljø og arbejdsmiljø – Mennesker og miljø 
- Har fået arbejdsmiljøkoordinering inhouse, men svært at skaffe folk så pt. hyres eksterne ind. Men øn-

sker at ansætte 
- På en rejse kultur- og systemmæssigt 
- En høj anciennitet blandt medarbejderne giver meget ”vi plejer” og man er lidt blind for risici, fordi det 

er en del af rutinen. Derfor er det godt, at der er ledelsesfokus 
- Vestforbrænding er ejet af 19 kommuner, som hver især kan have meninger, som der skal tages højde 

for. 

Jørgen Rødekilde, arbejdsmiljøkoordinator på Vestforbrænding, fortalte om forskellige elementer i arbejds-
miljøindsatsen. 

Sikkerhedsintro 
- Alle håndværkere skal have en sikkerhedsintro, før de må færdes og arbejde på Vestforbrænding. Den 

afholdes en gang ugentligt, og man skal tilmelde sig.  
- Man har i ny version skåret noget af det generelle fra, så det bliver mere relevant for håndværkerne  
- Tidligere var der en test til slut, hvilket andre også har god erfaring med. 
- Introduktionen foregår på dansk og engelsk, og så må entreprenøren medbringe tolk hvis nødvendigt. 
- Der udleveres også en folder 
- Der suppleres med en toolbox talk på det sted, hvor projektet konkret skal foregå, hvor man kommer 

ind på de specifikke regler og forhold  
- Emner for sikkerhedsintroen: 

o Sikkerhed handler om samarbejde 
o Beredskabsplanen 
o Krav til personlige værnemidler 
o Elværktøj, stiger og faldsikring 
o Arbejdstider 
o Støv og hygiejne 
o Risikovurdering og toolbox 

- Hvis man skal følges med en medarbejder for Vestforbrænding, så gennemgås blot folderen 
- Der arbejdes på, om der skal være en sikkerhedsintro for håndværkere, som skal arbejde på fjernvarme-

projekterne. Der er dialog med entreprenøren om, hvilke personlige værnemidler de har krav om.  

Arbejdsmiljøstrategi: Sundt og sikkert Vestforbrænding 
- Arbejdsmiljøfokus er forankret hos topledelsen, og de godkender de tiltag, som skal til, for at man har 

styr på de enkelte delelementer i arbejdsmiljøindsatsen 
- I strategien er defineret forventninger er til topledelse, mellemledelse og medarbejdere 
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- Ledelsen skal være rollemodeller og sikre ressourcer til området 
- Medarbejderne har tre huskeregler: Tænk sikkerhed først, Reagér på det du ser, Støt op og sig stop 
- Alle har givet input til strategien generelt og arbejdsmiljøfolkene har særligt givet input til arbejdsmiljø-

indsatsen 
- Det er besluttet, at man ikke må gå i gang med projektet, før Vestforbrænding lever op til bygherrens 

pligter.  
- Ansvar for bygherreansvaret er placeret hos Vestforbrændingens projektledere, og de skal tage kontakt 

til arbejdsmiljøfolkene, så man hurtigt kan komme i gang med arbejdsmiljøkoordineringen 
- Der er afholdt oplæg for alle projektledere om bygherreansvaret, så de er klædt på 
- Oplevelsen er generelt blandt bygherrerne, at det ofte er vanskeligt at få driftsfolk til at se deres opga-

ver som projekter. De har et andet mindset omkring planlægning og arbejdsmiljøniveau, så opgaver lø-
ses mere ad hoc. Vestforbrænding arbejder på at skabe fælles arbejdsmiljøniveau på alle typer af projek-
ter, fx at der også på driftopgaver laves en risikovurdering før arbejdet igangsættes. 

Arbejdsmiljøkoordinering 
- Når projektleder kontakter arbejdsmiljøfolk, så laves screening af projektet og laves en ATR på arbejds-

miljøkoordineringen. Skema fra screening fungerer som arbejdsmiljølog og anvendes også i udførelsen 
- Der kan være overdragelse mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B), men typisk er det samme person. 

Typisk skifter projektlederen dog, og så er der brug for forventningsafstemning 
- Timetal er aftalt med projektlederen, men også at der kan være brug for mere i perioder, hvis fx sikker-

hedsrunderingen viser problemer  
- Der er en PSS, som sendes ud i alle udbud, og en PPS for små byggepladser inspireret af Banedanmarks. 

Denne model bruger flere bygherrer 
- PSS er bilagsopdelt, så det er let at opdatere 
- Projektering 

o Der afholdes en slags brugerundersøgelse med driften mm, så behov bliver kortlagt. Alle relevante 
aktører deltager 

- Udførelse 
o Der er god erfaring med at holde opstartsmøde for alle de entreprenører, som skal deltage på projek-

tet, frem for enkeltvis, da man dels kan give en fælles introduktion og dels kan man opstarte samar-
bejdet om 

o Sikkerhedsrundering: Eskalerer farve, fx fra gul til orange, hvis forhold ikke håndteres, første gang det 
påpeges 

- Evaluering 
o Flere bygherrer oplever, at det er svært at få evalueret, men der ligger rigtigt meget læring gemt her 

Risikovurdering 
- Virksomheden skal lave en risikovurdering, før arbejdet igangsættes, og denne gennemgås af arbejdsle-

der på et toolbox-møde for en forventningsafstemning. Virksomheden kan genbruge risikovurderingen, 
hvis de laver opgaverne igen, men der tjekkes op på, om medarbejderne er instrueret 

- En sag kan godt indeholde forskellige opgaver 
- Risikovurderingen indeholder en detaljeret beskrivelse af arbejdsprocessen, og hvordan arbejdsmiljø-

problemer forebygges. Vestforbrænding følger op på, at arbejdet udføres på den måde, som de har fo-
reskrevet.   

- Der er mulighed for dispensation for nogle personlige værnemidler, hvis man gennem risikovurdering 
kan vurdere, at det ikke er nødvendigt. 
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- Vestforbrænding har nogle fortrykte risikovurderinger på standardopgaver, men virksomheden skal for-
holde sig til, om det kan fungere for dem. Fremadrettet vil Vestforbrænding lægge flere krav til, hvordan 
nogle arbejdsprocesser skal udføres 

- For de enkelte delprocesser vurderes risikoniveauet, og det har betydning for, hvor tæt der følges op, og 
hvordan Vestforbrænding reagerer, hvis beskrivelsen ikke følges 

Elektronisk system for arbejdsmiljøindsatsen 
- Systemet hedder Entrepriseportalen og er et værktøj til at kommunikere med alle på et projekt. Det kan 

tilgås fra computer eller mobil 
- Processerne er defineret efter hvornår den foregår: FØR, UNDER og EFTER opgaven 
- Her oprettes sagen og de enkelte firmaer og kontaktpersoner.  
- Projektet kan ikke igangsættes, før formularer er udfyldt, fx risikovurdering. Det er en løbende proces at 

få samarbejdspartnere til at forstå denne tankegang. Det kræver, at der statueres nogle eksempler. Men 
blokering er en tydelig konsekvens for entreprenøren. 

- Der er lavet skabeloner for de enkelte delprocesser, som entreprenøren skal udfylde. Hvor Vestforbræn-
ding har krav til processen, så er det forudfyldt 

- Informationer samles og genereres i en PDF, som kan sendes ud på sagen. PSS og andre dokumenter lig-
ger også på systemet 

Ideer til kommende møder 
- Fællesmøde med udvalgte bygherrer hvor der erfaringsudveksles om arbejdsmiljøindsats og drøftes, 

hvad der kunne være et passende niveau, så der bliver en brancheforståelse 
- Grænseflader mellem forsyning og resten af byggeprojektet 


