
Arbejdsmiljø og
bygherreansvar

AaK Bygninger stiller krav til arbejdsmiljø i de kommunale
projekter – v/Bygningschef Peter Munk, Aalborg Kommune



Bygherrefunktionen
”Sikre god bygherreskik på
arbejdsmiljøområdet. Bidrage til et godt
fysisk og psykisk arbejdsmiljø – både på
byggepladsen og i det færdige byggeri i
overensstemmelse
med Arbejdsmiljøloven”



 Befolkningsudviklingen 2016-2028

 stiger fra 210.336 personer til 238.258 personer
 13.3% vækst (6.3% landsplan)
Ændring i alderssammensætning

 Kræver udvikling af ejendomsporteføljen

 Boligudvikling (nye og blandede bo former)
 Tilpasning og optimering af eksisterende ejendomme
 Udbygning af offentlige servicetilbud (ejendomme)

AaK Udvikling



 Samlet portefølje ca. 1 mio. brutto etageareal

 853 Ejendomme med 2300 bygninger

 188 eksterne lejemål

 Udvendig vedligehold ca. 50 mio. årligt

 Lånefinansieret energibesparelser ca. 80 mio. årligt

 Samlet årlig anlægsinvestering ca. 500 mio.

 Renovering og nybyggeri

Aak i tal



 Implementering af Bæredygtighedsmanualerne for vedligehold/renovering, tilbygning og
nybyggeri (Politisk besluttet)

 Implementering af DGNB certificering for udvalgt nybyggeri (Børnehave Karolinelund)

 Implementering af bæredygtig nedrivning og genanvendelse (fx nedrivning af Løvvangskolen)

 Optimering af eksisterende ejendoms portefølje efter principperne ”kloge kvadratmetre”

 Intereg, Projekt Green Building A-Z (Bæredygtig brugeradfærd, daginst. + Ny DGNB
certificeret inst. I Svenstrup)

 Energiledelse, Energy Key, Værdiskabende energimærkning (Støttet af energistyrelsen)

 CTS strategi, SMART’e bygninger, IoT ”Internet Of Things”

 Diverse. Netværk herunder 6 by samarbejde, KTC , Bygherreforeningen mv.

Aktiviteter i AaK Bygninger



FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig
udvikling

Lokal AaK bæredygtighedsstrategi



 Bygge og renovere bæredygtigt.

 Lette arbejdet for vores bygherrerådgivere.

 Kommunikere bæredygtighedskrav til rådgivere og entreprenører.

 Få en fælles forståelse af bæredygtigt byggeri.

 Inspirere private bygherrer.

 Grøn omstilling og vækst i nordjysk byggeerhverv.

 Målopfyldelse af energi og klimamål

Hvorfor skal AaK have en bæredygtigheds
manual?



Bæredygtighedsmanual

De fire manualer

 Nybyggeri
 Tilbygninger
 Ombygninger
 Renoveringer

Manualer er baseret på DGNB systemet
Word og Excel værktøj til brug for
udarbejdelse af udbudsmateriale



DGNB systemet

Incitament

 Kvalitet i processen

 Point for arbejdsmiljø –
Byggeproces/byggeplads



 Byggelov og bygningsreglement (BR18 på vej)

 Kendskab til tilbud- og udbudslov

 Overholdelse af pris, tid og kvalitet (budgetsikkerhed)

 Udarbejdelse af tilbud jf. Tilbudsloven vs Udbudsloven

 Kendskab til AB92, ABT93, ABR89 (AB18 er på vej)

 Kvalitetskrav og proces - Bæredygtighedsmanualerne

 Digitalt samarbejde, IKT, Digitalt udbud/tilbud

 Garanti- og betalingsbetingelser

 Lokale politiker – Sikkerhed og sundhed, Alkohol og rygepolitik

 Socialt ansvar – Arbejdsmiljø, uddannelse og arbejdsklausuler

Krav og forventninger



 Bygherre – stil de rigtige krav rigtigt!

 Kompetencer – Arbejdsmiljø
koordinatorer

 Bygherrerådgiver

 forstår og kan kommunikere bygherrens
krav og forventninger

 Arbejdsmiljøkoordinering (Projektering)

 Arbejdsmiljøkoordinering (Byggeplads)

 Entreprenør og underentreprenør

Arbejdsmiljø krav og forventninger
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 Fælles mål
 Gensidig tillid
 Innovation
 Konflikthåndtering
 Dialog

Kræver en aktiv og involverende bygherre!

 Entrepriseform,
Fag – Hoved
eller
totalentreprise

 Størrelse og
kompleksitet -
Små og store
byggepladser



 Udbudsstrategi – Totalentreprise med forudgående prækvalifikation

 Udbudsform - Udbud med forhandling – Økonomisk mest fordelagtige tilbud

 Bæredygtighed som tildelingskriterie
 DGNB certificeret min. Bronze, gerne bedre

 Proces – ”Knotworking”

 Commissioning proces

 Performance test

 Læring og vidensdeling for alle aktører

Case: Udbud af daginstitutioner



 Øget fokus på cirkulær økonomi

 Affald og kildesortering – minimering af spild

 Bæredygtig nedbrydning

Fremtiden



Spørgsmål


