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Notat fra møde på DTU om arbejdsmiljøchefens muligheder for 
at skabe engagement hos top- og projektledelse, 12/12 2019 
 

Vi, som har med arbejdsmiljø at gøre, skal have organisationen fra topledelse til de enkelte projektledere 
med på vognen omkring arbejdsmiljø. Derfor er det nødvendigt at kunne agere i sin organisation og have 
systemer, som forpligter alle i organisationen. Det satte vi fokus på  

 

Anne Anttila fra Bonava fortalte om deres organisation og fokus på arbejdsmiljø: 

- Bonava er involveret i hele værdikæden. Det giver nogle muligheder, men også forpligtelser. De 
nationale regler overholdes, men der kan også være skærpede krav, fx personlige værnemidler 

- Der er indført adgangskontrol i Danmark, og Annes oplevelse er, at det gør, at der er bedre styr på, 
hvem der kommer på pladsen, og om de har fået sikkerhedsintroduktion. 

- Børsnotering betyder, at der er opfølgning på KPI’er omkring arbejdsmiljø. Investorer interesserer 
sig for bl.a. arbejdsmiljø 

- Bonava har en Zero Harm-vision, som har eksisteret i 2 år. Den er inddelt fire områder 
- De nationale forskelle på antal ulykker er sammenlignelige med Bonavas statistik over 

arbejdsulykker 
- Bonava bruger et svensk program til registrering af ulykker og nærved-hændelser, som er udviklet 

af forsikringsselskabet, og dermed gives direkte besked hertil og Arbejdstilsynet. Nærved-ulykker 
registreres også via sikkerhedsrundering 

- Der bliver målt på deltagelsesprocent på sikkerhedsmøder 
- Hvis der er afvigelser hos entreprenøren, så bliver der taget individuelle møder med firmaet, med 

deltagelse af arbejdsmiljøkoordinator og Bonavas arbejdsmiljøafdeling 
- Top- og mellemledere i hele organisationen skal gå mindst tre sikkerhedsrunderinger på byggeplads 

årligt, samt indberette deres observationer. Formålet er, at ledelseslaget har opmærksomhed på 
arbejdsmiljø, men også at jo flere, der ser på arbejdsmiljø, des mere bliver opdaget. Behov for mere 
uddannelse og løbende fokus på, at de får det gjort 

- Der er sikkerhedsintro for egne medarbejdere og for alle, som skal være på pladserne 
- Der er lavet Sikkerhedskulturmåling internt, men også en mindre undersøgelse blandt 

entreprenørens folk. Disse bruges i vurdering landene imellem  
- Der er god erfaring med Hazard Hunt, hvor både ledelse, arbejdsmiljøkoordinator og entreprenører 

går sammen i hold og finkæmmer byggepladsen. Det er en stor opgave at følge op på alle de 
observationer, som gøres. Desuden er der en årlig Awareness Day, hvor der tages et tema op i alle 
lande. Det er nu skrevet ind i entreprenørens kontrakt 

- Der laves interne audits inspireret af ISO45001, hvor arbejdsmiljøchefer besøger de andre lande. 
Det går fx på implementering af arbejdsmiljøpolitikken. Det viser bl.a. at der er behov for en tydelig 
ansvarsfordeling på de enkelte ledelsesniveauer. Der er overvejelser om at blive 
arbejdsmiljøcertificeret. 

- Når der indføres nye krav, så laves der en implementeringsplan centralt fra. Der anvendes 
forskellige virkemidler, men også sanktionsmuligheder som bøder til entreprenøren. Det bliver 
skrevet ind i kontrakten, men der er en tidsforskydning, før det er med i alle kontrakter 
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Nye emner:  

- Systemer og værktøjer til arbejdsmiljøledelse 
- Psykisk arbejdsmiljø på byggepladser og bygherrens rolle, evt. oplæg fra 

https://bedrebyggeprocesser.dk/ 
- Særligt farligt arbejde 
- Arbejdsmiljøkoordinatorens rolle som sanktionsbærer 

Næste møde på Sjælland: 

- Torsdag d. 19/3 2020 kl. 13-16 

  

 

 


