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Gentofte Kommune

Gentofte Ejendomme som organisation

• En del af Gentofte Kommune - og dermed politisk forankret

• Ansvaret for kommunens Anlægsprojekter og vedligehold og drift af kommunens 450.000 m2 

ejendomme.

• 30-50 bygge- og anlægsprojekter i gang løbende - af forskellig størrelse

• Ca. 145 medarbejdere – 35- 40 på Rådhuset og resten ude på kommunens ejendomme

• Ulykker – ikke rigtig nogen, troede vi ……men vi blev klogere
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1. Bygherrens pligter og 
ansvar  

• 1. spørgsmål - Havde vi styr på Bygherrens 
pligter og ansvar i tilstrækkelig grad?

• Vi ville være sikre  på at medarbejderne var 
klædt ordentlig på – så vi holdt en workshop 
hjælp fra BAM BUS 

• Vi udleverede Håndbogen til alle - og vi gav 
vores eksisterende tjekliste en pædagogisk 
opdatering så den blev nemmere at bruge i 
hverdagen. 
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Samarbejdet med AMK- P og 
B blev intensiveret. 

• Sikkerhed kom øverst på dagsorden på 

Byggemøder bygherremøder opstartsmøder 

og på interne afdelingsmøder.

• Vi har intensiveret vores indsats overfor 

rådgiverne så vi sikrer at vi rent faktisk får den 

ydelse vi har aftale om og som vi betaler for. 

• Vi har fået nye samarbejdsaftaler om AMK-P og 

AMK-B som bilag til vores kontrakter hvor vil 

præciserer vores ydelseskrav og forventninger.
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Vi ansatte en konsulent til at 
hjælpe os

• Bolette Silassen hjalp os ude på 

byggepladserne med at ”opdage” mange farlige 

situationer., der oftest går godt men kan gå 

rigtig galt hvis uheldet er ude.

• Løft  af betonelement henover en 

elementmontør

• Fjernet afskærmning i 3. sals højde for at lette 

nedrivningen

• Mangelfuld fastgørelse af stillads

• Eller som her - arbejde i højden henover en 

adgangsvej
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En lille selvskærende skrue 
lærte os meget 

Brandsikring på et plejehjem i drift

• En plejeassistent trådte denne lille skrue op I 

foden – slap med en stivkrampevaccination og 

en ødelagt sko.

• Vi fik udarbejdet en årsagsanalyse, som vi lærte 

en del af - havde uheldet været ude og det 

havde været beboer, kunne udfaldet have 

været katastrofalt. 

• Vi gennemgik uheldet og analyse på et 

tværgående afdelingsmøde  I Gentofte 

Ejendomme
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Hvad har vi lært af analysen -
og ændret i adfærd

• I årsagsanalysen blev vi opmærksomme på 

mødet mellem to meget forskellige kulturer 

Plejehjemmets og håndværkernes. Nu er vores 

driftsledere ude på stederne er nu sammen 

med stedets personale inddraget når en 

byggesag starter op.

• Håndværkerne skal bære værktøj mv på sig og 

med sig – der må ikke ligge skruer og andet at 

”flyde”

• Vi er ved at udarbejde en intro-brochure til 

udlevering når man  arbejdet på byggepladser i 

Gentofte.
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Ledelsens sikkerhedsrunderinger

• Vi har indført Ledelsens sikkerhedsrundering med ca. 4-6 uger 
interval. 

• Vi har oplevet at når ledelsen ”Walk the talk” og kommer ud på 
byggepladserne – bliver vores fokus på sikkerheden tydelig –
dialogen og kommunikationen hjælper både på forståelsen for 
hinanden og samarbejdet – og sikkerheden /omsorg for 
hinanden

• Vi er blevet bedre til at beskrive særlige forhold i vores udbud, 
som styrker. sikkerheden på byggepladsen  
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Ledelsens 
sikkerhedsrunderinger

• Entreprenørerne har på en enkel byggeplads 

sagt, at vores fokus på sikkerheden gør deres 

arbejde med sikkerheden lettere ift. deres 

under- entreprenører

• På en ryddelig byggeplads er det lettere at 

arbejde – så vi stiller krav til daglig oprydning 

på pladserne 

• De mange ting vi ser og hører, tager vi med 

tilbage og indarbejder i vores dokumenter og 

procedurer. 
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Effekten af vores rejse

• Hos medarbejdere og samarbejdspartnere er 

opmærksomheden på sikkerhed tydeligt 

skærpet, så nu rapporteres hændelser – på 

pladserne eksempelvis nu i december 2021 

• Hvor en medarbejder skred på et tag, hvor et 

tagvindue ned til et mødelokale blev smadret  

• Hændelsen blev straks registreret , beskrevet 

og håndteret på byggepladsen rapporteret til 

GE og drøftet på det førstkommende 

byggemøde.   

• Tidligere ville vi næppe have hørt om dette
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Sikkerhedsudstyr ikke blev 
brugt

• Situationen blev ”fanget” af en medarbejder

• Der var sikkerhedsudstyr i ”kassen med julelys 

og stjerne”

• Det gode spørgsmål er: ”Hvorfor blev det ikke 

brugt?”

• Vi tog selvfølgelig straks en dialog med firmaet, 

og arbejdsformanden. Vi tror på, at vores 

opmærksomhed på sikkerheden og 

arbejdsgangene har skærpet firmaets fokus
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Alpehuset – en lille ombygning 
lige efter Safety First Kick - off

• Alpehuset er et eksempel på hvordan ”bolden 

blev grebet” med det samme. 

• Safety First blev i tale sat ved udbuddet 

• og var i fokus på alle bygge- og morgenmøder

• Alle på pladsen var tog sikkerheden til sig 

• Hovedentreprenøren tog Safety First med sig 

og blev til en efterfølgende byggesag valgt på 

grund af den tilgang til byggesagen 

• Bygherreforeningen fik lavet en lille film 
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Erfaring og udfordringer –

Engagementet er personbåret og kræver vedholdenhed - og ledelsesopbakning

Implementeringen kræver også engagement og vedholdenhed i transformeringen af  

læring til dokumenter, nye arbejdsgange og processer

Det er vigtig at være nysgerrig og åben –

”YT” er pegefingre og ”aber” - ”IN” er omsorg og godt arbejdsmiljø 

Erfaringen hos os er at rapportering og læring i systematiseret form er en udfordring.
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Spørgsmål?

Ann Bergithye Trampe Brochj – annbergithe@outlook.com Side 15


