
Bygherrenetværk om arbejdsmiljø 

1 
 

Notat fra møde i EWII om deres håndtering 
af bygherreansvar 
Jane Lilleholt, som er QHSE-manager, fortalte om EWIIs forskellige datterselskaber og aktiviteter, som både 
er infrastruktur og andre kommercielle selskaber:  

- Janes opgave er at stille krav til og rådgive de enkelte selskaber, samt følge op. Der er fokus på 
politikker, systemer, ledelsesopbakning og implementering ud i organisationerne 

- Det er de enkelte selskaber, som har bygherreansvar og dermed skal håndtere det. Det er Janes 
tilgang, at der skal være fokus fra direktørniveau og hele vejen igennem organisationen. Jane 
startede med at kortlægge udfordringer på arbejdsområdet på tværs af selskaber og kunne se, at 
der blev givet påbud på baggrund af bygherreansvaret. Det gav baggrund for at have det som 
indsatsområdet. Der er lavet politikker, en struktur og retningslinjer for det. 

- Der er et ambitiøst mål om nul ulykker, men det skal ske på en måde, hvor de enkelte selskaber 
ikke undlader at indrapportere de hændelser, som sker. Ellers er det umuligt at iværksætte de 
rigtige foranstaltninger 

- Der er siden 2017 rullet en lang række initiativer ud omkring bygherreansvaret, herunder 
uddannelse, strammere krav og mere opfølgning.  

- Særligt har kvartalssikkerhedsmøder med de største underleverandører givet en stor effekt, fordi 
der bliver kigget generelt på underleverandørens performance på arbejdsmiljøområdet og fulgt op 
fra møde til møde.  

o Deltagerne er ledelsen hos underleverandør og projektledere fra EWII med bygherreansvar, 
samt Jane. Der tages både aktuelle arbejdsmiljøproblemer op, samt videndeling om 
metoder til systematisk arbejdsmiljøarbejde. 

o Vejdirektoratet har også lignende møde på store projekter om bl.a. arbejdsmiljø, og det 
prioriteres nu at få lavet en dataopsamling hos både bygherre og alle entreprenører på bl.a. 
ulykker, nærved og AT-påbud for at danne et billede af situationen, som kan bruges til at 
målrette indsatsen på arbejdsmiljøområdet.  

o Der blev talt om, at det kunne være en god måde at få ledelsen i entreprenørleddet i tale 
- Der er dannet et bygherrenetværk internt, hvor der erfaringsudveksles om dilemmaer og 

værktøjer. Fx er PSS-skabelonen blevet optimeret herigennem 
o Vejdirektoratet har lignende erfaring. Deltagerne har herigennem fået ejerskab til 

værktøjerne. 
- Der tilbydes fra 2020 gratis pladser på den lovpligtige koordinatoruddannelse til 

underleverandører, på det årlige virksomhedskursus for nye projektledere 
- Der er udfordringer i nogle kommuner med at få tilladelse til at lukke veje mm, hvilket gør det 

svært for underleverandører at overholde arbejdsmiljølovgivningen. Det bliver bygherren nødt til at 
tage højde for, og der kan være behov for et pres over for vejmyndigheden 

- Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen er uddelegeret til underleverandør (ikke ansvaret), men 
projektledere skal følge op, og tilsynet holder også øje med sikkerhed 

- I kontrakterne har det været nødvendigt at få præciseret, hvad EWII mener med, at 
arbejdsmiljøloven skal overholdes, bl.a. bod ved AT-påbud 

- Der er udviklet en mini-PSS, hvor der er ikke er PSS-krav, kaldet Sikkerhedsvurdering ved mindre 
bygge- og anlægsprojekter. Den har flere underleverandører også taget til sig på andre projekter 

- Der er et nyhedsbrev særskilt for bygherreansvaret, som løbende sendes ud 



Bygherrenetværk om arbejdsmiljø 

2 
 

- Der er udviklet en arbejdsmiljøpolitik som arbejder mod en udviklende sikkerhedskultur inspireret 
af Vision Zero, samt 10 bud om sikkerhed som er godkendt i direktionen og fundament for 
indsatsen. Et af buddene er, at man har ansvar for at holde øje med sikkerheden i en 10 meters 
zone rundt om sig. 

- Egenindsats:  
o Der anvendes et elektronisk handleplanssystem Risma til at indrapportere 

nærvedhændelser og ulykker både for byggepladsen og egne områder. Der fremsendes 
fotos via telefon af observationer. Det er primært som en del af eget APV-krav 

o Der afholdes også sikkerhedsevents og -kampagner 
- Der var en drøftelse af beredskabsplanens detaljeringsniveau, herunder om angivelse af hvad man 

oplyser ambulance om, da der har været oplevelse, hvor ambulancen brugte lang tid på at finde 
vej. Det blev anbefalet, at alle på pladsen installerer 112-app’en, og at man følger op på, at den er 
installeret. Det bør undersøges, om den vil virke på en stor byggeplads. Der er god erfaring på 
vejprojekter med brug af app’en. 

Herefter havde vi en drøftelse om bod i udbudsmaterialer. Det kan være bod til entreprenører, hvis de får 
AT-påbud, som EWII har, men nogle bygherrer (ikke i netværket) stiller også krav om, at 
arbejdsmiljøkoordinators firma betaler de autoriserede arbejdsmiljørådgiver, hvis der gives 
rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet:  

- Der var generelt bekymring ved at anvende bod ift. arbejdsmiljøarbejdet.  
- Dels var der en fornemmelse af, at entreprenørerne vil stejle over det, og dels kan der være mange 

grunde til, at det ender med et påbud fra Arbejdstilsynet, så det kunne risikere ikke at blive en fair 
situation. EWII har ikke anvendt deres mulighed for bod på projekterne, da der ikke har været en 
anledning 

- Nogle bygherrer anvender advarsler og bortvisning af håndværkere efter 1-2 advarsler, men det 
anvendes i praksis mest ved grelle situationer, fx med overhængende livsfare. Erfaringen er, at det 
har en effekt ift. andre på pladsen, hvis en håndværker bliver bortvist.  

- Der skal være gennemsigtighed i, hvad der udløser sanktioner, og arbejdsmiljøkoordinator skal 
være klædt på ift at agere på situationer. 

 

Næste møde 
- Torsdag d. 30/4 kl. 9-12 
- Sted: Formentlig kan Energinet lægge hus til 
- Forslag til emner: Ydelsesbeskrivelse, Vejdirektoratet er i gang med proces 

 

 


