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Notat fra møde d. 8/10 2020 om DNV Gødstrups håndtering af 
bygherrens arbejdsmiljøansvar og coronatiltag 
 

Tanja Andersen og Anne Mette Hansen fra Region Midtjylland præsenterede byggeprojekterne omkring 
DNV Gødstrup og håndteringen af bygherreansvaret for arbejdsmiljø:  

- Der er lavet omfattende arbejdsmiljøprogram for at sikre de forhold, som ofte giver konflikter. Er 
bredere en PSS og har været kontraktdokument 

- Alle entreprenører skal stille med en sikkerhedsleder 
- PSS er bygget op, så der primært opdateres i bilag 
- I byggesagsbeskrivelser er der lavet funktionsbeskrivelser af de forskellige roller, fx sikkerhedsleder 
- Der er lavet en Sikkerhedshåndbog, som uddeles ifm. obligatorisk sikkerhedsintroduktion. Sikker-

hedshåndbogen findes på https://byggeproces.dk/region-midtjylland-sikkerhedshaandbog-paa-
dnv-goedstrup/  

- De har som bygherre været synlig, og Tanjas kontaktoplysninger er tilgængelige for alle 
- Der er på nogle delprojekter en fælles byggepladsentreprenør 
- Sikkerhedsintro sker gennem et spil. Det var i små hold, så arbejdsmiljøkoordinator har kunne tale 

med og hjælpe alle. Der har været god respons på spillet, da alle kan være med. Spillet er udviklet 
løbende, bl.a. efter påbud fra Arbejdstilsynet. 

- Der har været en konkurrence, hvor alle kunne komme med forslag til arbejdsmiljøforbedringer. 
Vinderne fik diplom og blev anerkendt ved fælles morgenmad. Nogle af ideer, fx tekniske hjælpe-
midler, er blevet produceret bagefter 

- Der har været sikkerhedskampagner tilpasset forskellige stadier i byggeriet 
- Projektledelsen valgte at sætte en målsætning for projektet om 1/3-del af ulykker ift. landsgennem-

snittet. Det fulgte af erfaringer fra DNU-projektet, samt en realisme om, at det ikke er muligt at 
gennemføre så stort et projekt uden ulykker. Da landsgennemsnittet ændrer sig fra år til år, er de-
res ulykker pr år. målt efter en faktor 0,3. 

- Bygherren var synlig allerede under projekteringen, bl.a. sikret at arbejdsmiljøkoordinator (P) blev 
udpeget, og at de var med til at forebygge arbejdsmiljøproblemer. Erfaringen er, at alt ikke bliver 
løst under projekteringen, så det har man måtte håndtere under udførelsen. Det er lettere at 
komme i kontakt med arbejdsmiljøkoordinator (B), og fx installationsfag er projekteret af leveran-
dører efter udbud. 

- Arbejdssproget er dansk, så sikkerhedsintroduktion, sikkerhedsmøder mm er foregået på dansk. 
Der er krav om, at entreprenør skal stille med tolk ved udenlandsk arbejdskraft, og der har været 
retningslinjer for udenlandske håndværkeres ankomst til byggepladsen, så man sikrer, at de har 
fået en fyldestgørende introduktion til byggepladsen og arbejdet 

 

Derefter fortalte de om håndtering af corona på DNV Gødstrup:  

- Tanja og Anne Mette har været udførende på coronatiltag med opbakning og budget for indsatsen 
fra ledelsen.  

- Da corona-krisen indtraf skulle der hurtigt findes løsninger, så byggearbejdet kunne bibeholdes 
- De har suppleret Sundhedsstyrelsens anbefalinger med byggepladsrettede informationer. Sund-

hedsstyrelsens plakater på forskellige sprog er opsat på pladsen 
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- Bygherren stod i starten selv for daglige gennemgange af toiletter, spritdispensere mm for at holde 
kvaliteten oppe og skabe tryghed blandt håndværkerne 

- Der blev etableret ugentlige videndelingsmøder med bygge- og arbejdsmiljøfolk, samt jurister. Det 
var en task force, hvor man kunne evaluere tiltag og planlægge nye. Jurister hjalp med vurdering af 
krav i udbud ift den nye situation, samt retningslinjer om forsamlingsforbud mm.  

- Det gav en del utryghed blandt håndværkere, at de skulle gå på arbejde, når de tilsynsførende var 
sendt hjem. Der blev senere etableret dialogmøde med Arbejdstilsynet, hvor indsatsen blev gen-
nemgået 

- Der er produceret forskelligt kampagnemateriale for at kommunikere tiltag, og hvordan man som 
håndværker kan undgå corona. Det er også formidlet ved at gå rundt på pladsen og tale med hånd-
værkerne, samt uddeling af spritdispenser og chokolade, som blev pakket og lagt i pauserum.  

- Rengøring er opjusteret, og der er opsat skema i hvert toilet, hvor tidspunkt noteres. På dele af pro-
jektet har den fælles bygepladsentreprenør stået for rengøring, mens det andre steder er driftsfolk 
eller eksternt firma. Der har været en del arbejde i at finde den rigtige løsning på de enkelte delpro-
jekter. 

- Der blev tilkøbt folk i byggeledelsen til at deltage i alle sikkerhedsmøder og følge op på, om corona-
tiltag blev kommunikeret ud. Vedkommende lavede desuden stikprøver på byggepladsen.  

- Der er lavet en log over de initiativer, der er iværksat for at holde fokus og kunne følge op 
- Der arbejdes på en kommunikationsplan for håndtering, hvis en person bliver smittet. 

Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus fortalte om Videntjenestens overvejelser og anbefalinger ift. 
bygherrens håndtering af corona – se præsentation på https://byggeproces.dk/bygherre-netvaerkets-moe-
der/ 

Herefter erfaringsudvekslede vi omkring bygherrens koordinering ift. corona:  
- Det er vigtigt at implementere retningslinjerne for håndtering af corona helt ud til underentrepre-

nørerne 
- Flere har udenlandsk arbejdskraft på pladsen, som også bor sammen. Ift corona anbefales der til at 

de overholder anbefalinger – også uden for arbejdstid, og nogle spørger ind til, hvordan boforhol-
dene er. Vi drøftede desuden muligheden for at kunne gå i isolation ved smitte. 

- Det kan være en god ide at overveje, hvordan der kan skabes luftskifter ved indendørs arbejde. I 
Sverige er det udbredt med centralt sug, men det er ikke slået igennem i Danmark 

- Flere bygherrer har udformet skriv, som er udsendt til byggepladser, om håndtering af corona, men 
det planlægges også, at man fremadrettet har et afsnit i udbuddet omkring pandemier. Det kan 
skrives i PSS, fx under Særlige risici. 

- Corona-situationen har i nogle kommuner ført til, at man kigger på indretning af kommende pleje-
hjem – både i udførelsen, men også i driften af dem 

- En plan for håndtering, hvis en på pladsen bliver konstateret smitte, bør laves i samarbejde med 
entreprenøren, så retningslinjer kan samordnes. Der var en drøftelse af, om indførelse af en sådan 
plan kunne føre til ekstrakrav, fordi det ikke er lovkrav. Indførelsen af planen bør kommunikeres ud 
som en måde at sikre fremdriften på pladsen, da der hurtigt kan tages hånd om evt. smitte, og man 
derved undgår at for mange går i karantæne. Generelt var opfattelsen, at det ikke ville føre til eks-
trakrav, men hvis der er et udfordret samarbejde i forvejen, så kan entreprenøren øjne en mulig-
hed for ekstraregninger. 
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Kommende temaer 
- Der var et spørgsmål i relation til udenlandsk arbejdskraft, hvor der ofte er krav om, at én i sjakket 

kan tolke. Der blev spurgt, om nogle har oplevet, at ”tolken” er kommet til skade, og der i så fald er 
udfordringer med at ringe til alarmcentralen. Det førte til en drøftelse af beredskabsplanen som 
værktøj, og hvor meget den skal indeholde. Man skal tage højde for forskellige scenarier, og de 
kundskaber, som den enkelte har. Det kan være sprog, men også handikaps. Emnet kunne tages op 
på et senere møde ift detaljeringsgrad, samordning med entreprenøren og behov for øvelser. 

 

Næste møde 

- 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. 


