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Matrikler og projekter



Dagsorden:
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• Præsentation af grundlag for programmet

•Grundtanken for arbejdsmiljøprogrammet

• Eksempel på hvad programmet skal kunne.

• Spørgsmål?



Præsentation af grundlag for programmet
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• Udviklet på DNV Gødstrups arbejdsmiljøprogram

• Baseret på:

• Egne erfaringer fra Arbejdstilsynet

• Erfaringsopsamling fra Beskæftigelsesministeriet

• Værktøjskasse fra videnstjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

• Højt abstraktionsniveau, detaljering skal findes i bilag.

https://www.dnv.rm.dk/siteassets/det-nye-hospital-i-vest-godstrup/byggepladsen/arbejdsmiljo/arbejdsmiljoprogram-for-byggepladsen-dnv-godstrup.pdf
https://bm.dk/nyheder-presse/nyheder/2020/07/nye-anbefalinger-skal-styrke-arbejdsmiljoeet-paa-store-infrastruktur-og-byggeprojekter-og-mindske-social-dumping/
https://byggeproces.dk/videntjenesten/


Grundtanken for arbejdsmiljøprogrammet
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Fokusere bygherrens ansvar

• Færre fælles områder

• Fokus på opgaven om koordinering af arbejdsmiljø indsatsen i projektering og udførelse.

• Ensrette metoder og materiale valg

• Begrænse særlig farligt arbejde

• Fokusere AMK opgaveportefølje på byggepladsen

• Beskrive tydelige krav til og forventningsafstemning af leverandørers arbejdsmiljøindsats 
og bidrag til bygherrens ansvar i projekterings- og udførelsesfasen.



Eksempel på hvad programmet skal kunne – Hvidovre 
Hospital:
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• Programmet skal forenkle og ensrette vores 
arbejdsmiljøindsats i udførelsen og i driften.

•Det skal omfavne den teknologiske udvikling med fokus på 
fakta og væk fra holdninger
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Den primære projekteret metode svejste samlinger :

• Vandrør større end Ø104 - 217 lbm./Varmerør – 1486 lbm.

Faktisk metode:

• Vand:

• Vandrør større end Ø104 mm som er ændret fra almindelig svejsning til flanger påsvejst på 
arbejdsplads.

• Der er i alt 217 lbm og 65 lbm var udført

• Varme:

• Etage E3 448 meter i alt, heraf 136 meter udført, rest udføres med clamps/flanger, udført 
30% og en reduktion på 70%

• Etage E4 415 meter i alt som fastholdes svejst pga. utilgængelig over loft, ingen udført

• Etage E3-E4 623 lbm rør i dimension Ø50-100 som ændres fra svejst til press-fitting, dog 
ca. 100 lbm i blandesløjfer som er udført/færdiggøres på værksted



Eksempel på hvad programmet skal kunne – Hvidovre Hospital:
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• Vand - samlet reduktion af svejsearbejde på byggepladsen 70%

• Varme - samlet reduktion af svejsearbejde 56%

Den primære projekteret metode:

• Svejsning – særlig farligt arbejde

• ”varmt arbejde”

• Specialist-arbejde, krav om 
certificering

• Røntgen 

Faktiske primære metode:

• Mekaniske samlinger

• Generalist-arbejder

• Umiddelbart tilsvarende 
totaløkonomisk

• Umiddelbart højere byggetakt.


