
SAFETY FIRST – BEDRE SIKKERHEDSKULTUR 
GENNEM TOPLEDERFOKUS HOS BYGHERREN

3+5. MAJ 2022

Signe Mehlsen 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Videntjenesten



Program
Kl. 9.00 Velkomst v. Jesper Malm, Bygherreforeningen og Signe Mehlsen, 

Videntjenesten

Kl. 9.10 Oplæg om projektet og resultaterne v. Jakob Thomasen, Thomasen 
Safety

Kl. 9.50 Kort refleksion

Kl. 10.00 Oplæg om erfaringer v. Allan Rahn Svendsen, Vejdirektoratet

Kl. 10.25 Pause

Kl. 10.40 Oplæg om erfaringer v. Ann Bergithe Trampe Broch, tidl. Gentofte 
Ejendomme

Kl. 11.05 Workshop om hvordan man kan implementere i andre 
(bygherre)organisationer?

Kl. 11.30 Opsamling

Kl. 11.45 Kort om ny konsulenttjeneste

Kl. 12.00 Tak for i dag - sandwich



Et fælles partsprojekt i Danmark

Mobil konsulenttjeneste

Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Giver praktiske råd og vejledning

Opsøgende overfor byggepladser og -virksomheder

Baseret på OK-aftale mellem organisationerne

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Byggeriets arbejdsmiljøbus



Hvad laver Videntjenesten?
Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering, 

projekterendes pligter og konkrete arbejdsmiljøforhold

Projekter og indsatser

Møder og workshops

Vejledningsmaterialer

Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på 
tværs af aktører

Finansieret af:



Byggeriets aktører

Bygherre

Projekterende

Entreprenør 
Leverandør

Kilde: FRI



Bygherre

Hovedentreprenør Underentreprenør …

Arbejdsmiljøkoordinator

Bygherrens organisation ift
arbejdsmiljø

Tankegang: Den, som 
betaler, har ansvaret.

Ansvaret kan ikke overdrages til andre



Arrangementer og initiativer
12/5 2022 – Online-workshop om 
projekteringslederens fokus på arbejdsmiljø

31/5 2022 – Workshop: Hvordan kan bygherrer og 
rådgivere hjælpe med at få mere teknologi ind i bygge- og 
anlægsprojekter?



8

Bygherreforeningen



▪ Branche-/interesseorganisation, der varetager 

bygherrernes interesse

▪ 234 offentlige, almene og private medlemmer

▪ 3.500 af byggeriets vigtigste 

beslutningstagere

▪ Leverer modspil til andre 

brancheorganisationer og relevante 

styrelser/ministerier

▪ Formålet er at fremme en positiv, 

samfundsansvarlig udvikling i dansk byggeri

Bygherreforeningen
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Samfundet
Naboer

Den professionelle bygherreorganisation
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Arbejdsmiljø fylder mere…



Der er fortsat plads til forbedring
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*Incidens - Antal ulykker pr. 10.000 beskæftigede

** Alvorlige arbejdsulykker er arbejdsulykker med forventet arbejdsudygtighed på 3 uger eller mere.

Kilde: Arbejdstilsynets årsopgørelse 2020 anmeldte arbejdsulykker 2015-2020
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Kort refleksion

• Hvad overrasker dig ved projektets resultater?



Workshop

• Hvordan kan man implementere resultaterne i andre 
(bygherre)organisationer?

• Hvordan kommer du i kontakt med topledelsen? – og 
hvilke argumenter/eksempler kan du bruge?

• Er der brug for en udefrakommende konsulent eller 
kan I gribe det an på andre måder?

• Hvilke erfaringer fra Vejdirektoratet og Gentofte 
Ejendomme kan du implementere selv?



Hjælp til ansvar og roller

Få vores nyhedsbrev







Find os på sociale medier
Videntjeneste for bygherrer og rådgivere - https://www.linkedin.com/showcase/videntjeneste/
Arbejdsmiljøkoordinering - https://www.linkedin.com/groups/4949241/

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere - https://www.facebook.com/videntjeneste

Videntjeneste for bygherrer og rådgivere - https://twitter.com/Videntjenesten

Tilmelding til vores nyhedsbrev på www.byggeproces.dk

http://www.byggeproces.dk/

