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Notat fra møde om bygherreansvaret i 
kommuner i Kolding Kommune, 10/10 2019 
 
Ole Lund fra Kolding Kommune bød velkommen med et par eksempler på overdækning af byggepladsen, og 
hvad fordelene er ved det: 

- Ole har ansvar for byggeri, renovering og nedrivning på daginstitutionsområdet. Fordelen er, at 
man dermed har konkret viden om arbejdsmiljøforhold for personalet. I andre kommuner er der et 
ejendomscenter på tværs af politik-områder. 

- Vi havde en drøftelse af de nye regler omkring certificeret brandrådgiver, som giver ændrede 
arbejdsgange, fordi brandrådgiveren og statiker skal tidligt ind i projekteringen. Der er uklarhed 
omkring krav til dokumentation ift byggetilladelse 

- Ole vælger oftest, at der er totaloverdækninger på renoveringssager, for at sikre arbejdsmiljøet, 
men også for at undgå vejrlig og fugt i bygningerne, samt overholde tidsplanen. Ofte laves arbejdet 
i sommeren, hvor der kan være store regnskyl, og arbejdet skal være færdigt til efter ferien 

- Ole har mandat til at beslutte, at der laves totaloverdækning. Det er vigtigt, at bygherren afklarer 
risici tidligt, og hvad der er vigtigt for bygherren. Derefter skal beslutninger og krav formidles i 
udbuddet, så entreprenøren ved, hvad der forventes 

- Projekterende skal projektere totaloverdækningen, så dimensioner, bæreevne og krav ift vind er 
beregnet og beskrevet, og der dermed er lige konkurrence. Det er vigtigt at overveje behov for lys 
under overdækningen. Der kan laves en overdækket tunnel ind til bygningen for institutionens 
personale og brugere. Det er også projekterende, som laver byggepladsplanen 

- Materialer løftes ind med Manitou i gavlen   
- Det er muligt at rengøring tagrummet uden at støv mm blæser ud i området 
- Oplevelsen er, at håndværkerne er glade for det, selv om der fra entreprenørens side har været 

forslag om at droppe det under licitationen 
- Det er vigtigt at lave regnestykket på, hvad det koster for selve overdækningen versus det, som 

entrepriserne skal have ekstra for usikkerheden i at skulle arbejde uden overdækning + den risiko, 
som bygherren har, ift tidsplanen ved vejrlig + evt. følgeskader ved vand i bygningen. Erfaringen er, 
at det godt kan betale sig, men selve overdækningen er en mere synlig omkostning på tilbudslisten 
end de andre omkostninger. Derfor kan den projekterende foreslå at fjerne overdækningen, hvis 
licitationspriserne er lidt højere end forventet. Her skal bygherren holde fast i beslutningen om 
overdækning 

- Ole havde et eksempel på fjernelse af facademaling og genopbygning af facadepuds, hvor Ole 
havde et bud på metoden i udbud, men også lagt an til et samarbejde med entreprenøren om 
metode, hvilket der var indlagt tid til. Igen er tidsplanen overholdt, bl.a. pga fuld inddækning af 
stillads om bygningen 

- Ole holder fast byggemøde ugentligt, samt opstartsmøde med institutionsleder og entreprenør. 
Samt besøg ved behov eller henvendelser 

 
Tommy Lind fra Thisted Kommune fortalte herefter om deres proces med at udarbejde en 
arbejdsmiljøhåndbog til håndværkerne, herunder godkendelse i direktionen:  

- Tidligere var Thisted Kommune arbejdsmiljøcertificeret, men det blev afviklet. Derfor blev det lidt 
uklart, hvem der stod for arbejdsmiljøforholdene, indtil det blev efterspurgt af driftsledelsen.  

- Tommy foreslog, at der blev uddannet flere på den lovpligtige koordinatoruddannelse, og det har 
betydet et øget fokus. Det gælder både afdelinger med byggeri og anlæg 
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- Vigtigt at kunne præsentere kommunens holdning til arbejdsmiljø over for entreprenøren, og 
derfor har Tommy udarbejdet en arbejdsmiljøhåndbog, som fx beskriver holdning til ulykker og 
krav til arbejdsmiljøforhold  

- Ideen kom fra et netværksmøde hvor DNU også havde en arbejdsmiljøhåndbog. Den er dog 
tilpasset behov i Thisted Kommune, så der er valgt en løsning i A4, som man selv kan printe i stedet 
for at den skal trykkes.  

- Der er behov for en accept i hele projektleder-kredsen af, at en håndbog er en god idé. Der kan 
herske en holdning om, at det er entreprenørens eget problem 

- Den skal også godkendes i direktionen, selv om der ikke er krav udover lovgivningen. Det er 
nødvendigt ift evt. spørgsmål fra entreprenører, men også så det bliver krav til projektlederne, at 
den sendes med ud ved udbud. Det vil være uanset om Thisted Kommune selv har 
arbejdsmiljøkoordineringen eller udpeger en ekstern. 

- Vi drøftede holdning til arbejdsulykker, hvor alle ønsker, at de ikke sker, men der kan være lidt 
forskellige holdninger til, om man skal have en målsætning om nul ulykker, eller en 
ulykkesfrekvens. Det er vigtigt, at der er tillid til, at man kan anmelde en ulykke uden at blive 
revset.  

- Der er god erfaring med at gå en runde på pladsen inden et sikkerhedsmøde og snakke med 
håndværkerne for at få informationer om fx hændelser 

- Nogle af de samme krav ligger i PSS, da Tommys opfattelse er, at det er godt at få givet 
informationerne flere gange.  

- Det kan være godt at få en kommunikationskonsulent til at se sine dokumenter igennem. Der er 
gode erfaringer med at lave PSS så kort, at man kan hænge den op eller i plakatformat, da det er 
mere fængende 

- Indhold i arbejdsmiljøhåndbog er baseret på erfaringer, og så er projektledere rundt i kommunen 
bedt om input ud fra deres fagområde 

- Det er svært at finde tid til at udvikle arbejdsmiljøpolitikker mm 
- Ved anlægsarbejde har afspærring af veje og trafikregulering stor betydning, og det afhænger af 

kommunen. Der er stor forskel på, hvad man kan få lov til, men det er godt, hvis man som bygherre 
kan få en god aftale med vejmyndigheden. 

 

Andre pointer 
- Vi drøftede camp-projektet fra 2003, hvor man undersøgte forhold for håndværkere som boede i 

camps versus andre håndværkere på opførelsen af Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen 
og Københavns Metro. Man kan finde den afsluttende rapport her: https://docplayer.dk/18871444-
Arbejdsmiljoe-helbred-og-camps.html  

- Hvis man vil sætte bæredygtighed på dagsordenen, så vil det være godt med en positiv tilgang, fx 
igennem Vision Zero. Der er et arrangement d. 21/11 i København: 
https://byggeproces.dk/konference-vision-zero-en-ny-metode-til-at-styrke-arbejdsmiljoeet/ 

- Desuden er der møde om forsknings- og udviklingsprojektet Arbejdsmiljøøkonomi i et 
bygherreperspektiv: https://byggeproces.dk/invitation-arbejdsmiljoefokus-er-godt-for-tid-kvalitet-
og-oekonomi/ 

 

Emner for kommende møder  
- Dilemmaer ved at håndtere bygherrepligter 
- Besøg på boligbyggeri i Billund 
- Konkrete eksempler 
- Hvordan fastholder man bygherrebeslutninger? 
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Flere medlemmer i netværket 
Hvis I kender andre bygherrer, som kunne være potentielle medlemmer i bygherrenetværket, så kontakt 
Signe. 
 

Næste møde 
Næste møde bliver i starten af det nye år. Signe melder datoer ud i november.  


