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Carsten Brandbyge Olsen
Fuldtids sikkerhedsleder 
for Kemp & Lauritzen

Katrine von 
Schimmelmann
Arbejdsmiljø- og 
sikkerhedsleder i 
projektafdelingen DNU 

Præsentation af oplægsholdere
Hvem er vi? 
Hvor var vi placeret i organisationen under opførelse af DNU?



Eksisterende Skejby 160.000 m2 
– ombygning af 40.000 m2

Sydlige 
byggespor (S1-
S5)

Nordlige byggespor
N1-N5

Fælles kantine
Cramo/Stark
Fysioterapi
Affaldsstation

Skurby (kontorer til ca 200 mand)

DNU – byggepladsen – 10 byggefelter som én fælles byggeplads
Fællesfaciliteter – fællesskab – fælles kultur

Pris 6,35 mia

Størrelse 240.000 nye m2 

Ca 14.000 håndværkere i hele 
byggeperioden

250 forskellige firmaer 
repræsenteret på pladsen 



Hvorfor skal vi overhovedet have en arbejdsmiljøpolitik og 
strategi? 

Bygherrens pligter?

”Når du bygger et nyt hus skal du 
sætte rækværk om taget, for at du 
ikke skal bringe blodskyld over dit 
hus, hvis nogen falder ned derfra”.

Femte Mosebog, 22. Kapitel, vers 8
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• Byggeriets risici kortlægges og håndteres i projekteringsfasen – mere sikkert projektmateriale

• Projektet projekteres så arbejdsmiljøloven kan overholdes i byggefasen og senere i forbindelse med 
drift og vedligehold af byggeriet

• Risiciene styres og giver derfor færre uforudsete hændelser i byggeriet – bedre styring af økonomien

• Byggepladsen bliver en sikker arbejdsplads for alle parter

• Klare aftaler om sikkerhedsforanstaltninger giver færre uforudsete udgifter 

• Klare aftaler omkring sikkerhed og samarbejde giver bedre trivsel og arbejdsglæde på pladsen

• God tidsplanlægning giver sikkert – og ikke mindst effektivt - byggeri

• Professionel koordinering styrker bygherrens image overfor byggeriets parter, interessenter og presse

Hvad var gevinsten ved og effekten af at lave en arbejdsmiljøpolitik 
og sætte fokus på sikkerheden på byggepladsen?



Formålet med politikken er, at skabe 
en sikker byggeplads, hvor ulykker 
og nedslidning forebygges

Gældende lovgivning på arbejdsmiljøområdet 
betragtes som minimumskrav 

Politikken indgår i udbudsmaterialet sammen 
med krav til entreprenørerne

Vi ønsker at opbygge en forebyggelseskultur

Politikken gælder alle projekter under DNU 
(nybyggeri, ombygninger og tilbygninger)

Vi tror desuden på, at et godt 
arbejdsmiljø på byggepladsen vil 
bidrage til at øge kvaliteten af 
byggeriet og til at hospitalet bliver 
færdigt til tiden

Arbejdsmiljøpolitik for DNU - byggeriet



”Arbejdsmiljø og Sikkerhed skal være et fyrtårn i projektet – vi 
har brug for det gode image det kan skabe for projektet”

” Vi tager vores ansvar alvorligt – man skal selvfølgelig hverken 
blive nedslidt eller kommer alvorligt til skade under opførelsen 
af DNU”

”Vi tror på at et godt samarbejde og et højt sikkerhedsniveau

også smitter positivt af på byggekvalitet og færdiggørelse
til tiden – og dermed på projektets økonomi”

en række supplerende bygherrekrav

Et ønske om at gøre en forskel - foregangsbygherre



1. Det er målet at unødvendige belastninger og ulykkesrisici systematisk 

forebygges i projekteringsfasen

2. Det er målet at undgå alvorlige arbejdsulykker (ulykker med 

personskader). Ulykkesfrekvensen for DNU- projektet som helhed må 

højst udgøre halvdelen af branchens gennemsnit (DA´s årsmiddel)

3. Det er målet at undgå at der konstateres alvorlige fejl og mangler i de 

sikkerhedsrunderinger som foretages af bygherrens 

arbejdsmiljøkoordinator (røde felter i Mønsterarbejds-pladsen) 

4. Det er målet at Arbejdstilsynets inspektioner ikke afslører væsentlige 

fejl og mangler (udløser strakspåbud eller forbud)

5. Det er målet at der etableres et beredskab, som sikrer en hurtigt og 

effektiv indsats i tilfælde af arbejdsulykker og brand

Hvis vi gør som vi plejer,
får vi de resultater vi plejer!

Og det er ikke godt nok!

Arbejdsmiljømål
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• Politik, Visioner og Målsætninger

• Træning af de projekterende (fx workshop) 

• Krav i udbudsmateriale

• Incitamentsordninger og Sanktioner

• Kommunikationsplan

• Adgangskontrol

• Sikkerhedskampagner

• Opstartsworkshop (konfliktforebyggelse)

• Procesopstartsaktiviteter

• Obligatorisk sikkerhedsintroduktion

• Ulykkesregistrering og –håndtering

• Fælles beredskabsplan

• Sikkerhedsinstruktioner og andet materiale

Hvilke initiativer lå ud over lovkravene?



Effekten af indsatserne i alle faser kan aflæses i 
ulykkesfrekvensen og sygefraværet

Kvartal

Branchen →

Mål opnået →

Det lykkedes at halvere branchens 
gennemsnit af arbejdsulykker

… og af den halverede del lå 
sygefraværet på en tredjedel af 
branchens gennemsnit – altså langt 
mindre alvorlige ulykker



Økonomiske og organisatoriske overvejelser

Det er vigtigt at allokere midler til arbejdsmiljø- og 
sikkerhedsindsatsen

Vi (DNU) tror på, at indsatserne er en investering som 
betaler sig, når man ser på fremdrift, arbejdstilfredshed, 
ulykker, byggestop og meget andet

På DNU-projektet har vi afsat 0,6% af det totale 
anlægsbudget (6,35 mia)
Midlerne har været øremærket til indsatsen og har derfor 
ikke skulle diskuteres undervejs
Rådgiver lavede en ydelsesbeskrivelse, så der var 
fuldstændig klarhed over indsatserne og midlerne forbrugt 
hertil

Bygherre stillede krav om at byggeledelse og 
arbejdsmiljøkoordinering var adskilt



Klare roller og entydigt ansvar

Bygherre og rådgiver har brugt tid før 
projekteringsfasen på at definere roller og 
ansvarsområder

Sikkerhedskoordineringsopgaven er overdraget fra 
bygherre til rådgiver, men bygherre er meget bevidst 
om sit fortsatte ansvar

Bygherre har ønsket at være synlig igennem hele 
projektet (både under projekteringen og i 
særdeleshed også på byggepladsen)

Bygherres sikkerhedsansvarlige er formand for 
Arbejdsmiljørådet på byggepladsen



Når bygherren overdrager koordineringen….

… bør der altid udarbejdes en skriftlig aftale, som beskriver: 

1. Politik og Målsætninger

2. Kompetencekrav

3. Start- og sluttidspunkt – herunder om koordineringen omfatter både 
projekterings- og udførelsesfasen

4. Ydelsesbeskrivelse og tidspunkter for de enkelte ydelser og hvordan 
dokumenteres det (PEM – projekteksekveringsmanual m/procedurer)

5. Budget

6. Bemyndigelse fra bygherren (fx sanktionering)

7. Bygherrens egne roller og synlighed

8. Løbende opfølgning



Samarbejde mellem bygherre og rådgiver 
(ved overdragelse af sikkerhedskoordineringen)

Det daglige samarbejde mellem bygherre og rådgiver 
(koordinator P og B) er omdrejningspunkt for det 
kontinuerlige sikkerhedsarbejde og -fokus på byggepladsen

Ugentlige koordineringsmøder (ulykkesstatistik, nyt fra 
byggefelterne, AT, sanktioner og belønning, 
beredskabsøvelser, kampagner mm)

Bygherre og rådgiver sidder fysisk sammen igennem alle 
projektets faser – fremmer dialogen (formel som uformel)



PA (bygherre)

Katrine von Schimmelmann

Bente Grau-Hansen

Mikkel Andresen

Arbejdsmiljø- og sikkerhedsledere

RG (rådgiver)

Kurt Egmose 

Arbejdsmiljø- og sikkerhedschef 

RG (rådgiver)

Lars Werner

Hovedsikkerheds-koordinator 

DNUs Daglige sikkerhedsledelse
Martin Kolby

Byggeprojekter 

A1, N3, N5, S5 

Olivier Grand

Rammeudbud (DCPT, Familiehus 

Kapel mm)

Simon Ahlers
Byggeprojekt S2

Lars Werner

Byggeprojekter S3, S4, S5,N4, 
anlægsopgaver og sterilcentralen

Kurt Egmose

BFF



Krav til entreprenørerne om udvidet fokus på sikkerhed
Sikkerhedsleder og kædeansvar

Råhus

Betonelementer

3 STORENTREPRISER PÅ HVERT BYGGEFELT (N1, N2 …. S1 ….)

Sikkerhedsleder

Murer

Lukning

Tømrer

Maler

Gulve

VVS

EL

Elevator

Teknik Aptering

Sikkerhedsleder Sikkerhedsleder



Kædeansvar for sikkerhed 
– sikkerhedslederens rolle

Storentreprenøren (eller TE) har det sikkerhedsmæssige ansvar i hele 
entreprisen (UEer) og er arbejdsmiljøkoordinatorens eneste 
kontaktperson. Sikkerhedslederen skal bl.a. 

1. Lede sikkerhedsarbejdet i hele entreprisen

2. Gennemføre opstartsmøder med alle nye arbejdsgivere

3. Informere alle medarbejdere om beredskab mv.

4. Sikre at entreprisens medarbejdere tilmeldes obligatorisk sikkerhedsintro 

5. Deltage i planlægning af risikobetonede byggeaktiviteter for alle også UEér

6. Planlægge og gennemføre procesopstartsmøde

7. Tage en hovedrolle ved implementering af arbejdsmiljøkampagner

8. Afholde entreprisesikkerhedsmøder (UEer deltager)

9. Foretage daglig sikkerhedsmæssige tilsyn (egenkontrol)

10.Afholde procesopstartsmøder iht. PSS

11.Implementere minikampagner i entreprisen

Baggrund for 
ansættelse

Konkret 
jobbeskrivelse



Kan det overhovedet bygges? Bygbarhed

• Projekterende

• Gode pladsforhold, tilgængelighed og 
fremkommelighed

• Arbejdsmiljøvenlige og effektive bygge- og 
arbejdsmetoder

• Anvendelse af tekniske hjælpemidler

• Begrænset samtidighed

• Byggematerialer

• Service og vedligeholdelse

• Mock Up

• Byggeleder

• Aktivitetsrækkefølge (proces)

• Realistisk tidsplan (forceringsmuligheder)

• Indretning af byggeplads

• Optimerede trafik- og logistikforhold

En veltilrettelagt arbejdsmiljøkoordinering er ikke 
bare et lovkrav 

- det er en god investering!  



Det skjulte hospital – 10 km gange med installationer



Brug af mock up både med henblik på 
udførselsfasen og den efterfølgende drift
Sparede bl.a. 98.000 boringer i beton



Kortlægning af arbejdsprocesser i projekteringsfasen

Alle arbejdsprocesser risikovurderes og der 
beskrives forebyggende tiltag, hvis muligt

Uanset hvor meget man forebygger i 
projekteringsfasen, så vil visse arbejdsprocesser 
fortsat indebære en risiko 
Der stilles krav om et procesopstartsmøde før 
disse opgaver udføres i praksis



Entreprenører skal udarbejde skriftlig procesbeskrivelse (APV) for de 
processer som ikke kunne elimineres i projekteringsfasen 

(i alt 18 processer)

• Beskrivelse af proces og de dermed forbundne risici

• Arbejdsstedets indretning

• Instruktion

• Vurdering af risici for sundhedsskader

• Hensyn til andre aktiviteter

• Materialer

• Krav til uddannelse og kompetencer

• Sikkerhedsudstyr

• Affaldshåndtering

• Risici fra andre byggeprocessor

• Særligt beredskab under processen

• Nødvendigt tilsyn før og under processen

Procesbeskrivelse og procesopstartsmøde Værdifuldt at 
gennemgå tingene 
og dermed få fokus 

på forebyggelse 
samt fremdrift –

både rådgivere og 
entreprenører



Obligatorisk sikkerhedsintro for ALLE på byggepladsen
Sikkerhedshåndbog og APP

Første skridt mod en solid sikkerhedskultur og godt samarbejde

• Velkommen til byggepladsen

• Information om projektet

• Arbejdsmiljøpolitik og -mål

• Politikker om adfærd, rygning, alkohol, sprog 

• Sanktioner og præmiering

• Information om adgang, parkering, skurby

• Byggepladsen og fællesfunktionerne

• Sikkerhedsorganisationen

• Beredskab og beredskabsøvelser

• DNU Sikkerhedsregler

Vigtigt med et højt 
informationsniveau

jvf beredskabsøvelser



Krav om Sikkerhedsbeklædning
(Synlighedstøj, sikkerhedssko og hjelm)

AUH - hvid Gæster - orange Rådgiver - grå Bygherre - rød Entreprenør - gul



Synlig bygherre

• Vært for og aktiv deltager på sikkerhedsintro for alle der skulle 
have adgang til byggepladsen

• Deltagelse i sikkerhedsopstartsmøder
• Deltagelse i koordinerende sikkerhedsmøder (fx N1)
• Ledelse af Sikkerhedsrådsmøder
• Deltage i planlægning og opfølgning på kampagner
• Opfølgning på sikkerhedsmål (fx ulykker)
• Uddeling af præmiering
• Deltagelse i møder med myndigheder
• Koordinering af aftaler med AUH, Skejby
• Kommunikation med pressen
• AT inspektioner (ad hoc deltagelse)
• Rundering (ad hoc deltagelse)

Det vigtigste er at være en god rollemodel !!! 



Arbejdsmiljøråd

Deltagere:

• Bygherre 
• alle sikkerhedsledere 
• alle koordinatorer 
• medarbejderrepræsentanter fra alle 

byggefelter

Afholdes 4 x årligt

Emner som har været drøftet:

Psykisk arbejdsmiljø
Kampagner
Beredskabsøvelser
Arbejdsulykker
Byggepladsens fællesfaciliteter
Udenlandsk arbejdskraft – BAR-BA
Vikarer (indlejet arbejdskraft)
Faldsikring
El-sikkerhed
AT – oplæg om tilsyn

Entreprenørerne har 
direkte adgang til 

bygherre – værdifuldt 
at man kan gå i 

direkte dialog omkring 
ting der fungere eller 

ikke fungerer



Der hvor skoen trykker
Lav en kampagne der rykker!

Rækværk og nedstyrtningsfare
Velkommen tilbage fra ferie
Støv (i samarbejde med BAMBUS)

Unge og lærlinge (i samarbejde med BAR-BA)

Alternativer til wienerstiger
DNUs reneste byggefelt
Er du en rigtig actionman?



Oplæg fra BAMBUS om støv i byggeriet

En overlæge fra Arbejdsmedicinsk 
klinik i Aarhus holdt oplæg om hvor 
farligt støv kan være

Mulighed for lungefunktionstest

Stande med forebyggende materiel 
samt værnemidler

Støvkampagne



Præmiering 

… er tænkt som en motivation til 

at fremme fokus på sikkerheden 
på byggepladsen

Ikke undervurdere 
værdien af at 

bygherre er synlig 
på pladsen – og 

viser respekt for de 
timelønnede og 
deres arbejde 
(anerkendelse)

BH viser 
engagement og 
ansvar – som 

smitter



Sanktionering

Bygherre har bemyndiget 
arbejdsmiljøkoordinatorerne til at 
kunne sanktionere ved at ’klippe i 
adgangskortet’

• Advarsel
• Skriftlig advarsel 
• Bortvisning

… for at understrege at vi mener, hvad vi siger !!!

En nødvendighed, da vi desværre ikke kan 
komme hele vejen i mål med den anerkendende 
tilgang og det gode eksempel

Vær ikke bange for at 
vise konsekvens og 

effektuere sanktionering



Sanktionering – procedurer fra PEM



Synlighed og brug af sociale medier
Vidensdeling på tværs af pladsen

32

Opfølgning på 
ulykker og 

nærvedhændelser –
fokus på hvilke 

konkrete tiltag man 
kunne gøre for at 
forebygge ulykker
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Konklusionen fra DNU er klar:
Godt arbejdsmiljø betaler sig! At se tilbage på DNU 

og 
arbejdsmiljøindsatsen 

– montørerne vil 
gerne tilbage, fordi 

det gav mening, siger 
de.

Det starter med en bevidst bygherre (minimums- eller foregangsbygherre?)
Vil bygherre acceptere, at folk kommer til skade under arbejdet?
Tror bygherre på, at god kvalitet og højt sikkerhedsniveau smitter positivt af på 
projektets økonomi?

De 3 vigtigste indsatser på DNU:
Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen
Procesbeskrivelser + procesopstartsmøder
Bygherre fysiske synlighed på pladsen



Tak for jeres tid
Spørgsmål & kommentarer

34 Katrine von Schimmelmann kvs@niras.dk
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