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Møde om Safety First-projekt og bygherrens 
koordinering af corona d. 10/9 2020 
 
Hanne Ullum fra Bygherreforeningen præsenterede Safety First-projektet, som er finansieret af Realdania 
og handler om at vise, hvordan man kan skabe forbedringer i arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen på 
baggrund af en kulturforandring i tre bygherreorganisationer. Bygherreforeningen ønsker at dele denne 
viden i branchen. 
- Projektet baserer sig på forskning om, at ledelsesfokus giver forbedret sikkerhedsklima, og at arbejds-

miljøfokus kan betale sig, samt erfaringer fra off-shore 
- Der gennemføres en proces, som starter med at topledelsen forpligter sig til at arbejde med arbejdsmil-

jøområdet gennem en onboarding workshop. Desuden laves vaseline måling på niveauet i organisatio-
nen fra start af. 

- Der arbejdes med at definere leading indikators, som er mål for kulturforandringen 
- Der er et ønske om at implementere en læringsproces for ulykker og nærvedhændelser, hvor også sam-

arbejdsorganisationer også inddrages  
- Der er indtil videre positive resultater, bl.a. en lille sag i Gentofte Ejendomme hvor man blev færdig før 

tid og med tilfredse medarbejdere. Projektdeltagerne har selv medvirket til at finde løsninger. 
 
Der var følgende kommentarer/erfaringer:  
- Flere bygherrer har implementeret lignende tiltag og arbejder også med topledelsen 
- Der er brug for kravstillelse til entreprenøren, men også en form for opdragelse og opfølgning. Der er 

behov for, at entreprenørerne også engagerer sig i at prioritere arbejdsmiljø 
- Det er ærgerligt, at der stadig er udfordringer med oprydning, men håndværkerne ser det ikke nødven-

digvis som en del af deres job 
- Det er vigtigt også at få de mindre entreprenører med på vognen 
- Hvis flere bygherrer arbejder systematisk, så vil flere entreprenører også møde det 
- I nogle bygherreorganisationer agerer projektlederne selvstændigt i forhold til at overholde bygherrean-

svar og følge retningslinjer og paradigmer 
 
Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus præsenterede opmærksomhedspunkter om bygherrens ko-
ordinering ift corona – se præsentation på https://byggeproces.dk/bygherre-netvaerkets-moeder/ 
 
Herefter erfaringsudvekslede vi omkring bygherrens koordinering ift. corona:  
- Hvor stor er opmærksomheden på jeres pladser? 

o Der er generelt fokus, men det bliver nemt hverdag, så håndværkerne skal mindes om det jævnligt. 
Det kan være svært, når der ikke er nogle tilfælde 

o Alle er klar over, at det er farligt, og det hjælper med opmærksomhed i medierne – det føles aktuelt 
o Bygherrerne har procedurerne, men der har ikke været brug for dem 
o Corona-foranstaltninger tjekkes på sikkerhedsrunderinger 
o Til møder går det godt med at holde afstand og spritte af, men det er en udfordring, at håndvær-

kerne ikke får stillet it-udstyr/telefon til rådighed, som kan anvendes til online sikkerhedsmøder 
o Rådgiverne har også fokus på corona, men de agerer også mere som gæster på pladsen 
o En sjov oplevelse er, at der nu bliver set mere positivt på de håndværkere, som normalt går op i hygi-

ejne 
- Har I plan for, hvis nogen bliver konstateret smittet? 
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o De fleste har lavet retningslinjer, men vil ikke kalde det en plan, da anbefalinger fra myndighederne 
hele tiden ændres 

o Nogle pladser er så små, at alle vil blive sendt hjem, hvis én bliver smittet 
o Det kan være svært at holde entreprenører/sjak adskilt 
o De steder, hvor der er adgangskontrol, kan dette bruges til at opspore, hvor en evt. smitte har været 

og hvornår 
o Planen må basere sig på en risikovurdering af det konkrete bygge- og anlægsprojekt 

- Er der nogle steder krav om mundbind på hele byggepladsen? 
o Der er ikke nogle, som har generelt krav om mundbind. Der er enighed om, at det må basere sig på 

en vurdering, og ikke være et krav, som skal stilles generelt på byggepladsen. Bl.a. fordi det er imod 
forebyggelsesprincipperne om kollektive foranstaltninger, fx afstand, frem for individuelle, hvor 
mundbind må ses som et personligt værnemiddel. Og fordi et krav skal give mening for håndvær-
kerne 

o Der kan være situationer, hvor håndværkere fra forskellige firmaer arbejder tæt, fx i mindre rum eller 
i lift, hvor mundbind eller ansigtsvisir kan være en løsning. Hvis håndværkere skal ind i en lejlighed, 
kunne det også være en løsning, at de bærer mundbind for deres egen skyld 

o En bygherre har indkøbt mundbind som tilbud, men det efterspørges ikke 
- Hvad gør I under projekteringen af kommende projekter? 

o Det vil være relevant på fremtidige projekter at overveje corono-foranstaltninger allerede under pro-
jekteringen 

o Fx at stille krav om skurvogne i stedet for fælles kantine, færre i hver skurvogn en vanligt (5-6 perso-
ner), dele byggepladsen op i zoner, have flere indkørsler. Udendørs spiseområde er også en mulighed 

o Der kunne være et krav om, at arbejdsmiljørepræsentant kan tilgå online sikkerhedsmøder, fx på 
Ipad som stilles til rådighed i skuret. Den skal sprittes af, hvis flere bruger den. En fordel vil være, at 
håndværkerne herigennem får bedre adgang til informationer i projektet 

o Det skal overvejes, hvordan der skabes holdånd på pladsen, når man ikke kan være samlet. Måske 
kan man samles udenfor, evt. med overdækning 

 

Næste møde 
- Torsdag d. 8. oktober kl. 9-12 

o Sted: DNV Gødstrup, Hospitalsparken 15, 7400 Herning.  
o Emne: Håndtering af bygherreansvar og Corona-tiltag på DNV Gødstrup. Tanja Andersen og Anne 

Mette Hansen fra Region Midtjylland fortæller om deres håndtering af bygherreansvar og Coronatil-
tag. Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus fortæller ligeledes om bygherrens koordinering ift. 
Corona. Herefter erfaringsudveksler vi om jeres håndtering og beredskab på byggepladserne. 

- Torsdag d. 10. december kl. 13-16 
o Sted: Sjælland. Hvis du kan lægge hus til, så sig til  
o Emne: Banedanmarks håndtering af bygherreansvaret. Jakob Ugelvig Christiansen fra Banedanmark 

vil fortælle om deres håndtering af bygherreansvaret, herunder ledelsens fokus. Herefter drøfter vi, 
hvordan man kan bruge denne inspiration i egen organisation. 

Møderne afholdes som udgangspunkt fysisk, men lokale forhold kan betyde, at det bliver flyttet online. Det 
vil blive meldt ud, om der på fysiske møder er muligt at deltage online afhængig af de faciliteter, som er hos 
værten. 

 


