Center for Ejendomme
Region Hovedstadens Psykiatri

Sikkerhedshåndbog
For byggepladser på Nyt Hospital
Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg

Velkommen
Velkommen til byggepladserne på Bispebjerg.
På Bispebjerg bliver byens nye, moderne storbyhospital, Nyt
Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg bygget i
perioden 2014 – 2025. Bygherren er Region Hovedstadens
Psykiatri og Region Hovedstadens Center for Ejendomme
(Bispebjerg og Frederiksberg Hospital) – fremover kaldet CEJ.
Det eksisterende Bispebjerg Hospital er over 100 år gammelt,
og mange af bygningerne er fredede. Hospitalet er
arbejdsplads for mere end 4000 medarbejdere og betjener
omkring 600.000 patienter årligt. Da byggeriet foregår lige op
ad et hospital i fuld drift, beder vi om din hjælp til at gøre
samspillet mellem byggeri og hospital så godt som muligt.
CEJ prioriterer sikkerhed meget højt. Derfor kan du i denne
Sikkerhedshåndbog læse om de spilleregler, der gælder for
alle, der arbejder og har ærinde på byggepladserne. Du kan
bl.a. finde gode råd, kontaktoplysninger, information om
sikkerhed og vores beredskab.
Bogen er et opslagsværk, og er ikke fuldt dækkende. Alle
gældende regler og love om arbejdsmiljø skal derfor
overholdes. Arbejdstilsynets og Branchefællesskabet for
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Arbejdsmiljø – Bygge- og anlægsvejledninger betragtes som
anerkendte normer, der skal følges.
CEJ har ansat en Fælles Byggeplads Ledelse (FBL), som har
ansvar for planlægning af den overordnede struktur samt
sikkerhed i hele byggeperioden.
Der er vores forventning, at du vil være med til aktivt at
arbejde for et godt arbejdsmiljø. På den måde kan
byggefasen blive en positiv oplevelse for alle; entreprenører,
håndværkere, bygherre, patienter og personale.
Vores ambition er, at byggeprojekterne forløber gnidningsfrit
og i tryghed for alle frem til de enkelte byggeriers afslutning.
Brug sikkerhedshåndbogen, pas godt på hinanden og rigtig
god arbejdslyst!
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Vi bygger på et fantastisk hospital og
psykiatri på Bispebjerg!

DET BYGGER VI: Øverst: Akuthuset. I midten til venstre: Ny Psykiatri Bispebjerg. I
midten til højre: Teknikbygningen. Nederst
4 til venstre: Parkeringshuset. Nederst
til højre: Laboratorie- og Logistikbygningen.
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Sikkerhedshåndbog – Byggepladser på Nyt Hospital
Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg.
Udarbejdet af: Overordnet arbejdsmiljøkoordinator (OAMK)
for Center for Ejendomme (CEJ).
Denne udgave består af specifik vejledning til håndværkere
m.fl. om samarbejdet med hospitalet, så vi i fællesskab opnår
sikkert byggeri og en sikker arbejdsplads for patienter,
pårørende og personale.
Illustrationer og fotos: Byggeriets Billedbank, Colourbox,
Dragør Luftfoto, BDP, 5E Byg, Årstiderne Arkitekter og Cowi,
Mikkelsen Arkitekter, WHR Architects og ARUP,
Rådgivergruppen DNU I/S, Louise Bendixen
Gyldighed/validity
Denne håndbog er en forkortet udgave af Nyt Hospital
Bispebjerg sikkerhedsmanual og erstatter ikke Dokument
I00_C08_N512_Sikkerhedsmanual i kontraktmaterialet.
This booklet is a simplified version of the Nyt Hospital
Bispebjerg project´s Safety Manual and does not replace the
Document: I00_C08_N512_Safety manual from the contract.
2020, januar, 7. udgave
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2.0 Om byggeriet
Bygherrer er Center for Ejendomme (CEJ) og Region
Hovedstadens Psykiatri. Projekterne omfatter byggeriet
af et nyt Akuthus og et nyt psykiatrisk hospital samt
øvrige nybyggerier, renoveringer og anlægsprojekter.
Projekterne omfatter både nedrivning og opførelse af
ca. 120.000 m² nye bygninger, samt renovering af ca.
96.000 m² eksisterende bygninger.
Byggeriet vil løbe fra 2014 til 2025.
Oplysninger om projekterne kan findes på
hjemmesiderne:
Nyt Hospital Bispebjerg:
www.nythospitalbispebjerg.dk
Ny Psykiatri Bispebjerg:
https://www.psykiatri-regionh.dk/ny-psykiatribispebjerg
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Kontaktpersoner - Fælles Byggeplads Ledelse
Spørgsmål til sikkerhed, arbejdsmiljø, indretning af
byggepladser, hegn og ADK
Overordnet Arbejdsmiljøkoordinator
(OAMK):
Hans Jørgen Holmberg
FM Bygningsdrift ApS
tlf.: +45 61 55 82 00
mail: hjh@fmbygningsdrift.dk
Projektleder:
Jørgen Jessen
FM Bygningsdrift ApS
tlf.: +45 30 55 86 10
mail: jje@fmbygningsdrift.dk

3.0 Arbejdsmiljøstrategi
CEJ har en arbejdsmiljøstrategi, som prioriterer
arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed meget højt. Dette
skal medvirke til at skabe gode arbejdsvilkår for alle
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parter under byggeriet, hospitalet i drift og i den
efterfølgende brugsfase.
CEJ ønsker en byggeplads, hvor der hersker:
1.
2.
3.

Sikkerhed
Samarbejde
Sammenhold

Dette lykkes kun, hvis vi, ved fælles hjælp, skaber en
sikker arbejdsplads for alle.
CEJ kan være med til at skabe rammerne for en sikker
arbejdsplads og proces – men DU skal selv bidrage til,
at din andel af byggeriet udføres på en sikker og
forsvarlig måde. Din mening og erfaring vil blive hørt,
så sig til og fra.
3.1 Sikkerhed (adfærd og kultur)
Vi stiller høje krav. Det kræver, at vi løbende, sammen
med rådgivere, entreprenører og håndværkere,
arbejder på at forbedre arbejdsmiljøet og minimere
arbejdsulykker og påvirkninger, som skader helbredet.
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Sikkerhedskulturen på byggepladserne medfører, at
alle entreprenører og håndværkere:
•
•
•

får udleveret og anvender de nødvendige
værnemidler
sørger for, at brugen af skadelige stoffer og
materialer minimeres
anvender tekniske hjælpemidler til
minimering af nedslidning.

og at projektledelserne tager ansvar for, at:
•
•
•
•

arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK-B) er til
stede på byggepladsen
sikkerhedsforhold overvåges og forbedres
løbende
alle er proaktive, så risici minimeres i
planlægning af arbejdsopgaverne
vi sammen lærer af vores fejl og systematisk
forebygger ulykker og nedslidning
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3.2 Samarbejde
Vi ønsker et velfungerende samarbejde og
sammenhold mellem bygherre, rådgiver, entreprenør
og håndværker med dialog og dygtighed som værdier.
Dialog
Alle medarbejdere på byggepladsen har krav på at blive
behandlet med værdighed og respekt. Det sker blandt
andet ved at lytte til hinanden og holde en god
omgangstone.
Dygtighed
Vi forventer en høj kvalitet i arbejdet, og at den enkelte
tager ansvar, både for sig selv og for helheden på Nyt
Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjergs
byggepladser. Sådan skaber vi både et godt resultat og
en fælles arbejdsglæde.
3.3 Sammenhold (trivsel)
Vi tolererer ikke nogen form for diskrimination, trusler,
chikane eller mobning på grund af forskel i alder, etnisk
baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, helbred,
religion eller race.
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Vi vil forebygge, at det finder sted, og gribe ind, hvis
det måtte forekomme. Vi vil tage indkomne klager
alvorligt, undersøge dem seriøst og følge op ved at
tage de nødvendige forholdsregler i form af påtale,
advarsler eller bortvisning.
Arbejdsmiljøet starter hos dig selv, så følg sikkerhedsreglerne, tag ansvar, sig til og fra.
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4.0 Arbejdsmiljøorganisationen
Arbejdsmiljøorganisationen følger nedenstående
diagram, men kan variere efter hvilken entrepriseform,
der anvendes; total-, hoved-, stor-, fagentreprise.

OAMK er udpeget og godkendt af CEJ og skal varetage
koordinerende arbejdsmiljøopgaver på alle fælles
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områder, uden for de enkelte byggefelter, adskilt ved
hegn. Yderligere kan OAMK deltage som bygherrens
repræsentant i sikkerhedsmøder og runderinger på de
enkelte projekter.
AMK (B) er fra entreprenøren/rådgiver eller ekstern,
men udpeget og godkendt af bygherren.
Vedkommende overtager rollen fra Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen, når udførelsen
opstarter. AMK (B) skal koordinere arbejdsmiljøet på
byggefeltet, inden for hegn, og udføre Plan for
Sikkerhed og Sundhed, samt stå for byggepladsplaner,
beredskabsplaner og andet informationsmateriale.
Yderligere skal vedkommende afholde opstartsmøder,
sikkerhedsmøder og runderinger.
4.1 Sikkerhedsmøder
OAMK indkalder delprojektledernes AMKér til
koordinerende sikkerhedsmøder, efter behov.
4.2 Obligatoriske og ekstraordinære møder
AMK-B på de enkelte delprojekter afholder
sikkerhedsmøde og rundering hver 14. dag med
deltagelse af alle i arbejdsmiljøorganisationen for

16

byggepladsen. Alle arbejdsgivere inden for en
entreprise indgår i arbejdsmiljøorganisationen og
opretter arbejdsmiljøgrupper i henhold til gældende
regler.
Arbejdsmiljøgrupperne skal deltage aktivt i alle
sikkerhedsmøder og runderinger.

Ekstraordinære sikkerhedsmøder afholdes efter
behov, ved bl.a. ulykker, særlige risici m.m.
Der føres referat fra møderne, som udsendes til alle i
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arbejdsmiljøorganisationen og ophænges som info til
alle beskæftiget på pladserne.
Mønster/sikkerhedsrunderinger
AMK-B foretager løbende runderinger på delprojekter,
som et minimum hver 14.dag inden sikkerhedsmødet.
Runderingen omfatter alle adgangsveje og fællesområder, men også de enkelte entreprenørers
arbejdsområder med påtale, hvis der observeres
overtrædelse af gældende regler.
AMK involverer entreprisernes arbejdsmiljøleder og
arbejdsmiljørepræsentanter i runderingerne.
Runderinger dokumenteres i form af et anerkendt
”mønsterarbejdsplads”-værktøj, resultat og
handlingsplan skal være en del af dialogen ved
sikkerhedsmøderne.
4.3 Andet tilsyn
Alle arbejdsgivere har pligt til dagligt at føre tilsyn med
sikkerhedsmæssige foranstaltninger i egne
arbejdsområder.
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Ud over ovenstående runderinger vil AMK-B føre
løbende tilsyn med arbejdets udførelse og de
sikkerhedsmæssige forhold i alle arbejds- og
fællesområder.
Alle rådgivere, entreprenører og arbejdsledere har
tilsynspligt i egne arbejdsområder og påtalepligt ved
defekte eller utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger
i alle arbejds- og fællesområder.

4.4 Sanktioner
OAMK og AMK kan gennemføre sanktioner over for
alle, som ikke overholder gældende arbejdsmiljølovgivning og CEJ’s regelsæt.
Dårlig sikkerhedsadfærd accepteres ikke – i
særdeleshed ikke, hvis den også bringer andres
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sikkerhed i fare.
OAMK og AMK har følgende sanktions-muligheder:
Dialog
Hvor OAMK og AMK vurderer at en risiko er unødig, vil
der blive truffet foranstaltninger til at imødegå faren, i
samarbejde med byggeledelse og entreprenør.
Bygherren bliver underrettet herom.
Påtale, mundtlig advarsel
Denne sanktion kan, i særlige tilfælde, følges af et krav
om fornyet deltagelse i den obligatoriske sikkerhedsintroduktion – uden betaling for den medgåede tid.
Påtale bortfalder automatisk efter seks måneder, eller
når pågældende byggeri er afsluttet. Pågældende
arbejdsgiver vil blive bedt om at skærpe sit tilsyn med
sikkerhed og sundhed.
Skriftlig advarsel
Denne sanktion kan, i særlige tilfælde, følges af et krav
om en ”tænkepause”, hvor medarbejderen udelukkes
fra byggepladsen den efterfølgende arbejdsdag – uden
betaling for den medgåede tid. Skriftlig advarsel
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bortfalder automatisk efter 1 år, eller når pågældende
byggeri er afsluttet. Den pågældende arbejdsgiver kan
også blive tildelt en skriftlig advarsel, for manglede
handling.
Bortvisning
Denne sanktion benyttes ved grove eller gentagne
bevidste overtrædelser af sikkerhedsreglerne.
Bortvisningen gælder for resten af det pågældende
byggeprojekt. Kan tildeles individuelt, grupper og
virksomheder.
Standsning af arbejdet
Hvor der konstateres alvorlige fejl og mangler, som kan
udløse farlige situationer eller skabe akut fare for
ulykker, kan AMK beordre arbejdet standset, indtil
faren er effektivt forebygget.
Foranstaltninger udføres for entreprenørens regning
Hvor sikkerhedsforanstaltninger, efter gentagne
opfordringer, ikke er gennemført, kan AMK lade dette
udføre af tredje person for den ansvarlige entreprenørs
regning.
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5.0 Beredskabsplan
Der er udarbejdet beredskabsplaner for uforudsete
hændelser på byggepladsen.
Der vil blive orienteret om disse på alle introduktionsog opstartsmøder, og de gældende vil være
tilgængelige på opslagstavler på byggepladsen.
Følgende planer er vejledende, så sørg for altid at
holde dig opdateret med den gældende plan.
Beredskabsplanen indeholder:

•
•

•
•
•

BEREDSKABSPLAN VED BRAND
BEREDSKABSPLAN VED ULYKKE MED
PERSONSKADE
BEREDSKABSPLAN VED MINDRE
PERSONSKADE
BEREDSKABSPLAN VED BYGNINGSSKADE
OG FORSYNINGSSVIGT
BEREDSKABSPLAN VED BLOKERING AF
AMBULANCEVEJ
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•

•

•

Førstehjælpscontainer og udstyr vil være
placeret på Fælles Byggeplads samt på hvert
delprojekt. Placering fremgår af
byggepladsplaner.
Ved akut teknisk fejl, som beskadiget vand, el,
kloak m.m. udenfor normal arbejdstid, kan
CEJ´s rundevagt kontaktes iht. beredskabsplan
5, for at stoppe uheldet. Efterfølgende skal
delprojektet selv reetablere hurtigst muligt.
Kontakt og orientering skal efterleve
anvisninger i beredskabsplan.
Kontaktpersoners oplysninger fremgår af liste
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•

på opslagstavler.
Beredskabsplanerne i denne håndbog er de
overordnede planer. På delprojekterne er der
udarbejdet tilpassede beredskabsplaner. Disse
findes i forbindelse med PSS og på
opslagstavlerne.
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1. BEREDSKABSPLAN VED BRAND
Hvornår
Hvad
Straks

•
•
•
•
•

Alarmér

•
•
•
•

Forlad bygningen/pladsen
øjeblikkeligt, hvis du føler dig truet
af situationen. Ellers:
Stop ulykken
Bring personer væk fra farezonen
Meld BRAND og start evakuering af
kollegaer og gæster
Stands branden eller
røgudviklingen med
tilstedeværende slukningsmidler –
hvis muligt
Udsæt ikke dig selv for risiko.
Alarmér
Ring alarmcentralen 112
Fortæl, at I har en brand og:
•
Hvem du er
•
Hvor du ringer fra:
Byggeplads på Bispebjerg
Hospital, oplys hvilken
byggeplads og adresse
(oplys altid, at det er en
byggeplads)
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Telefonnummer, du ringer fra
Hvad der er sket
Om der er tilskadekomne eller
personer i fare
•
Aftal mødested med redere
•
Sørg for, at nogen tager imod
den tilkaldte hjælp
•
Medbring evt. plantegning og
nøgler til brandvæsnets hjælp
Om muligt:
•
Luk alle vinduer og døre – men
lås ikke
•
•
•

Begræns

Orientér

•
•

Arbejdsmiljøkoordinator AMK (som
informerer OAMK)
FM rundevagt på tlf. 22 68 74 29
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2. BEREDSKABSPLAN VED ULYKKE MED PERSONSKADE
– hvor ambulance er nødvendig
Hvornår

Hvad

Straks

•
•
•
•
•

Alarmér

•
•

Stop ulykken
Stop maskiner og
arbejdsprocesser
Sikr dig selv og andre
Tilkald hjælp / Alarmér
Start livredende førstehjælp:
•
Skab frie luftveje, sikr
vejrtrækning
•
Stands blødninger
•
Giv kunstigt åndedræt –
Sikr blodcirkulation
•
Giv hjertemassage
Ring alarmcentralen 112
Fortæl, at I har brug for
ambulance, og:
•
Hvem du er
•
Hvor du ringer fra:
Byggeplads på Bispebjerg
Hospital, oplys hvilken
byggeplads og adresse
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•
•
•
•
•

Umiddelbart
efter

•
•

•
•
•
•

(oplys altid, at det er en
byggeplads)
Telefonnummer, du ringer
fra
Hvad der er sket
Hvor mange
tilskadekomne, der er tale
om
Aftal mødested med
redere
Sørg for at nogen tager
imod den tilkaldte hjælp
Sørg for frie køreveje
Fortsæt med den
livredende eller almindelig
førstehjælp
Skaf tæpper o.a. mod
klimaet (udendørs)
Hent forbindsstoffer og
tildæk sår og læsioner
Giv psykisk førstehjælp – tal
beroligende med den/de
tilskadekomne
Ved kemisk uheld, anskaf
sikkerhedsdatablad på
produkt til ambulancefolk
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Orientér

•
•

Arbejdsmiljøkoordinator AMK (som
informerer OAMK)
Nærmeste leder, som så
informerer arbejdsgiver, som
anmelder.
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3. BEREDSKABSPLAN VED MINDRE PERSONSKADE
– hvor lægehjælp eller besøg på Akutmodtagelsen er
nødvendig
Hvornår

Hvad

Straks

•
•
•
•

Alarmér

Stop maskiner og arbejdsprocesser
Sikr dig selv og andre
Tilkald evt. hjælp fra kollegaer eller
andre i nærheden.
Vurder, om det er mindre skade,
du selv eller en kollega kan udføre
almindelig førstehjælp på, f.eks.:
Stands blødninger
Skyl øje eller hud
Fjern fremmedlegeme

Ellers gå til punkt ”Alarmér”
•
Ved mindre skader (forvridninger,
små sår, flænger m.m.):
•
Gå direkte til Bispebjerg
Hospitals Akutmodtagelse i
bygning 7 på Elise Sørensens
Vej
•
Henvend dig i receptionen,
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Oplys hvilken byggeplads du
kommer fra,
•
Fremvis dit personlige
adgangskort til byggepladsen
som legitimation.
Akut opstået medicinske lidelser
(brystsmerter, mistanke om brud
m.m.):
•
ring til Bispebjerg Hospitals
koordinerende sygeplejerske
på tlf. 35 31 67 15 (døgnet
rundt),
•
oplys hvem du er, og hvilken
byggeplads, du ringer fra,
•
oplys hvad der er sket,
•

•

Vedkommende vil dernæst
vurdere, hvilken behandling, du
skal have.
•

Ved kroniske lidelser, eller lidelser
der ikke er opstået akut i
forbindelse med arbejdet på
byggepladsen, kontakt egen læge.
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Umiddelbart
efter

•

Kemiske
stoffer

•

•

•
•

•
Orientér

•
•

Fortsæt med den almindelige
førstehjælp
Vurder, om arbejdet kan fortsættes
Find brugsanvisning og behandling
iht. til det relevante stof
På hud eller i øjne – skyl iht.
brugsanvisningen
Indtagelse eller indånding – søg
læge eller Akutmodtagelse iht.
ovenstående
Medbring
Arbejdspladsbrugsanvisning APB til
læge
Arbejdsmiljøkoordinator AMK (som
informerer OAMK)
Nærmeste leder, som så
informerer arbejdsgiver, som
anmelder iht. regler.
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4. BEREDSKABSPLAN – FORSYNINGS- OG
BYGNINGSSKADE
Hvornår
Hvad
Ved
vandskade

•

Ved
stormskade

•

•
•
•

•

Ved
strømsvigt

•
•
•
•

Stop skaden om muligt – luk for
haner.
Afbryd maskiner i farezonen.
Sikr værdier.
Overvejelser:
•
Pumpning, vandstøvsuger,
fugtmåling og affugtning
Hvis der er hul i bygningsskallen i
vindsiden. Åbn for vinduer, døre,
porte eller etabler huller i
inddækning i læsiden – så
overtrykket falder.
Afdæk derefter hullet i vindsiden
– men tag ingen egen-risiko.
Sikre værdier
Sikre maskiner, anlæg og
processer mod evt. skade
Igangsæt fejlfinding / udbedring
Evt. etablering af nødstrøm
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Skader, der
skal stoppes
AKUT

Sker skaderne:
•
udenfor normal arbejdstid,
•
i tidsrum, hvor
entreprenørerne på
byggepladsen ikke kan
kontaktes
•
forsyningssvigt vil akut påvirke
hospitalet i drift
•
så du ikke selv kan afhjælpe
skaden straks
I disse tilfælde kan hospitalets FMafdeling afhjælpe akut:
•
Ring FM rundevagt på tlf.
22 68 74 29

Ved uventet
forekomst af

Fortæl:
•
Hvem du er
•
Hvor du ringer fra (oplys
hvilken byggeplads)
•
Telefonnummer du ringer fra
•
Hvad er der sket, hvad skal der
hjælp til
•
Opstår mistanke om, at der er
arbejdsområder, der
indeholder asbest,
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sundheds- og
miljøskadelige
bygningsdele

skimmelsvamp, bly og andre
skadelige bygningsdele:
•

Miljøudslip/
spild

•

Orienter
efterfølgende

•
•

•

•

Hvad gør du:
•
Stop arbejdet og forlad
området
•
Kontakt nærmeste leder
for afklaring
•
Opsæt advarselsskilte og
afspærring
Mindre områder, igangsæt
opsugning og fjernelse.
Ring 112 brandvæsen for hjælp
til større spild/udslip.
Nærmeste leder
Arbejdsmiljøkoordinator (som
informerer OAMK)
FM rundevagt på tlf. 22 68 74
29 ved forsyningssvigt, spild &
skade.
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5. BEREDSKABSPLAN VED BLOKERING AF
AMBULANCEVEJ
Ambulanceveje omkring byggeprojekterne:
•
Lyskryds Tuborgvej / Nielsine Nielsens Vej,
•
Nielsine Nielsens Vej / Elise Sørensens Vej,
•
Nielsine Nielsens Vej
Hvornår

Hvad

Årsag

Hvis ambulancevej blokeres af f.eks.:
•
Tabte byggematerialer
•
Væltet lastbil
•
Lastbil gået i stå
•
M.m.
Ambulancer i udrykning kan ikke
komme igennem og ind på CEJ til
akutmodtagelsen og skal derfor
omdirigeres.

Konsekvens

36

Straks

Umiddelbart
efter
Orienter
efterfølgende

Ambulance skal omdirigeres
•
Ring vagthavende Portør
på tlf. 35 31 24 24 /
22 16 03 96
Fortæl:
•
Hvem du er
•
Hvor du ringer fra (oplys
hvilken vej, der er
spærret)
•
Telefonnummer, du
ringer fra
•
Hvad der er sket
•
Igangsæt evt. afspærring
•
Igangsæt fjernelse af det der
blokerer
•
Ring vagthavende portør igen
tlf. 35 31 24 24 / 22 16 03 96,
når der er fri ambulancevej
•
Nærmeste leder
•
Arbejdsmiljøkoordinator (som
informerer OAMK)
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6.0 Byggepladsens politikker
6.1 Rygning
Der er rygeforbud på hele Bispebjerg
Hospitals matrikel, både ude og inde.
Dette gælder også e-cigaretter
Overtrædelse medfører samme sanktioner
som andre brud på reglerne.
6.2 Alkohol og rusmidler
Det er forbudt at være påvirket eller
indtage alkohol eller andre rusmidler på
byggepladsen eller resten af
hospitalsområdet.
Overtrædelse medfører samme sanktioner som andre
brud på reglerne.
6.3 Sprog
Arbejdssproget på CEJ’s byggepladser er dansk og efter
nærmere aftale engelsk.
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Der er krav til entreprenørerne om, at der i ethvert sjak
på byggepladsen er mindst én, der taler, skriver og
læser dansk eller engelsk, og som kan varetage
kommunikationen til byggeledelsen, arbejdsmiljøkoordinator m.v.
Hvis en entreprenør beskæftiger personer, der ikke
taler og forstår dansk eller engelsk, skal de bistås af en
eller flere dansk- eller engelsktalende personer
(kontaktperson).
6.4 Musik
Som udgangspunkt er det ikke tilladt at høre radio /
musik uden forudgående accept fra OAMK og
hospitalsafdelingen. Dette af hensyn til patienter og
naboer.
6.5 Arbejdstider
Byggepladsens arbejdstid vil være hverdage kl. 7.00 –
17.00.
Fælles byggeplads vil være åben fra kl. 5.45 – 19.00.

39

Arbejdstider ud over ovenstående skal aftales med
Fælles Byggeplads Ledelse i god tid inden – minimum 2
dage.
6.6 Personlige regler
På CEJ´s projekter sætter vi fokus på trivsel på
byggepladsen og mener, at de bløde værdier er mindst
lige så vigtige som de tekniske.

7.0 Generel information
7.1 Fælles Byggeplads Ledelse – FBL
CEJ har ansat en Fælles Byggeplads Ledelse (FBL), som
har ansvar for planlægning af den overordnede
struktur for hele byggeperioden.
FBL udfører et oversigtskort med angivelse af alle
igangværende delprojekter. FBL leverer hegn,
adgangsrotunder, port og adgangskontrol til
delprojekter.
Derudover driver FBL en Fælles Byggeplads (FB), som
indeholder:
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•
•
•
•

reception
kontor- og mødefaciliteter for FBL og alle
delprojekternes funktionærer
mandskabsfaciliteter med omklædningsrum,
toiletter, bad, skabe og tørreforhold
fælles spiseområde

FB vil ligesom delprojekterne være indhegnet med
adgangskontrol. Oversigt over FB vil fremgå af den til
enhver tid gældende byggepladsplan.

Ved FB findes fælles informationstavler, og ved hvert
delprojekt findes relevante informationstavler. Alle,
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der skal arbejde på CEJ’s byggeprojekter, har pligt til at
orientere sig løbende via disse tavler.
7.2 Adgang til Fælles Byggeplads og delprojekterne
Der vil ikke være adgang til at arbejde på pladsen uden
en sikkerhedsintroduktion, som udføres af FBL ved
OAMK.
Inden sikkerhedsintroduktionen har du og din
arbejdsgiver udfyldt nogle oplysninger, så der kan
udstedes et personligt adgangskort. Dette vil blive
udleveret efter sikkerhedsintroduktionen. Kortet vil
fungere som ID og nøglekort til delprojektets
byggeplads samt Fælles Byggeplads og dennes
faciliteter.
Ved arbejder på pladsen i maks. fem dage, kan
sikkerhedsintroduktion og adgangskort fraviges. Dog
skal personen have udleveret et midlertidigt gæstekort
og gæstefolder i receptionen og have udpeget en
kontaktperson, som kort instruerer i sikkerhedsprocedure, og som fører løbende tilsyn med
vedkommende.
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Adgangskortet skal altid bæres på pladsen og forevises
på forlangende. Adgangskortet må ikke overdrages til
andre.
Mister du kortet, eller går det i stykker, skal det
meddeles omgående til FBL, der fremstiller et nyt.
Gebyr på 200 kr. kan blive pålagt arbejdsgiveren.

Id-kortet er personligt og fungerer som ID og nøglekort
til delprojektets byggeplads og Fælles Byggeplads. De
optagne data gemmes et år efter projektets afslutning,
hvorefter de slettes fra FBLs server.
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7.3 Besøgende
Gæster kan som udgangspunkt ikke komme ind på
byggepladsen. De skal henvende sig i receptionen eller
kontakte deres vært. I de tilfælde, hvor byggeledelsen
eller AMK har accepteret en eller flere besøgende, skal
dette gennemføres efter CEJ’s regler. Hver vært må
maks. have 10 gæster samtidig.
Besøgende skal:
•

•
•

modtage en kort sikkerhedsintroduktion af sin
vært (som selv har været på obligatorisk
sikkerhedsintroduktion) værten kan f.eks.
være AMK, byggeledelse, formand eller
bygherre
til enhver tid ledsages af værten,
anvende personlige værnemidler iht.
gældende regler.

7.4 Logistik og leverancer
Vareleverancer til alle delprojekter koordineres af FBL
via et reservationssystem. Målet er at sikre, at
leverancerne bliver leveret i rette tid, på rette sted og
til rette modtager.
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Leverancer til delprojekterne skal bookes forud via
www.byggebooking.dk der administreres af FBL.
Der er ikke områder til oplag. Derfor er det nødvendigt
at få leveret sine leverancer ”just-in-time”.
Entreprenører skal udpege logistikansvarlige, som vil
modtage introduktion til Byggebooking og trafikplan på
et opstartsmøde.
Se mere på www.byggebooking.dk
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7.5 Dokumentation af arbejde og fotografering

CEJ anerkender entreprenørernes behov for at
dokumentere eget arbejde. Desuden er der behov
for, at CEJ fotograferer via kamera og drone til
offentlig fremvisning af projekternes fremdrift.
Myndighedspersoner og interne autoriteter har
adgang til fotografering til dokumentationsbehov.
FBL/CEJ orienteres om fotografering.
Det er ikke tilladt, at andre end ovennævnte
fotograferer medarbejdere m.fl. uden deres
personlige samtykke. Deling af private fotografier
viralt kræver skriftlig tilladelse fra CEJ via
kommunikationsafdelingen.

8.0 Oversigtsplan
Bagerst i bogen kan du se en overordnet plan over
byggepladserne på Bispebjerg Hospitalsområde. Hold
dig altid opdateret ved de nyeste planer ved at bruge
linket på bagsiden.
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9.0 Særlige forholdsregler ved arbejde på
Bispebjerg
Byggeaktiviteterne – f.eks. støj, støv, rystelser - kan
have negativ indflydelse på patientbehandling og pleje, og der skal altid tages hensyn til hospitalets drift.
Ikke mindst af- og tilkobling samt genetablering af
tekniske installationer må ikke ske uden koordinering
med FBL og hospitalets driftsafdeling.
Inden opstart af byggeaktiviteter, koordineres
eventuelle gener for hospitalet i drift med CEJ’s
projektleder, som efterfølgende varetager alt kontakt
til nærliggende afdelinger.
Ved særlige forhold, hvor byggeaktiviteter påvirker
hospitalet så meget, at man ikke kan udføre de
livsnødvendige opgaver, kan CEJ’s projektleder og
Fælles Byggeplads Ledelse vælge at stoppe
byggearbejdet midlertidigt, til en holdbar løsning er
fundet.
Patienter, pårørende eller andre uvedkommende må
ikke uforvarende kunne komme ind på byggepladsen.
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Alle porte og adgangsrunddeller aflåses i aften- og
nattetimerne (uden for normal arbejdstid).
Alle porte skal være lukkede i dagtimerne, når der ikke
er leverancer eller anden færdsel ind/ud af byggepladsen. Når porte står åbne, skal der altid stå en
person og overvåge, at uvedkommende ikke får
adgang.
9.1 Transport-, brand- og flugtveje
Alle veje på CEJ’s matrikel skal altid holdes frie, da de
også fungerer som brand- og redningsveje og til
ambulancekørsel.
Ved arbejder i eksisterende bygninger skal flugtveje
altid holdes frie. Branddøre og slukningsudstyr må på
intet tidspunkt blokeres.
9.2 Trykflasker
Hvis der bruges og opbevares trykflasker på
hospitalsmatriklen, skal det ske i rum, som er skiltet
hermed. Og flasker skal opbevares forsvarligt og være
sikret mod at vælte.
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9.3 Mobiltelefoner
Visse hospitalsafdelinger har forbud mod brug af
mobiltelefoner på deres område. Se skiltning ved
indgang til afdelingen.
9.4 Tavshedspligt
Håndværkere, som arbejder på hospitalets område, er
omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at oplysninger
om patienter, som håndværkeren måtte blive bekendt
med i forbindelse med udførelse af arbejdet, ikke må
viderebringes til andre.
9.6 Åben ild
Det er ikke tilladt at anvende åben ild eller grill på CEJ,
hele BBH-matriklen.
Skærende værktøjer med brandfare skal undgås, ellers
skal der søges tilladelse til varmt arbejde hos FBL
minimum en uge før, og brandvagt skal aftales.
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9.6 Renoveringsarbejder på eksisterende bygninger
Brandforhold
Inden opstart af renoveringsarbejder i eksisterende
bygninger skal brandforhold i den pågældende bygning
afklares, og beredskabsplan skal udarbejdes.
Afspærring af arbejdsområdet
Der skal altid træffes aftale med CEJ’s projektledelse
eller arbejdsmiljøkoordinatoren om afspærring af
arbejdsområdet.
Som udgangspunkt skal området altid afspærres med
”Byggeplads – adgang forbudt”.
Støj
Støj skal altid minimeres mest muligt, og inden opstart
skal det aftales med nærliggende hospitalsafdelinger,
om der skal tages særlige hensyn (f.eks. ingen støj i
hviletid). Der må ikke anvendes radio / afspilles musik.
Støv
Støvende arbejde skal altid minimeres mest muligt, og
der skal normalt altid opsættes tætte støvvægge.
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Hygiejne
Hospitalsmiljøet er meget sårbart over for bakterier og
snavs.
Det forventes derfor, at håndværkerne kommer i rene
sko og arbejdstøj, samt overholder god personlig
hygiejne.
Rengøring
Arbejdsområdet skal grundigt rengøres dagligt, inden
arbejdspladsen forlades.

51

10.0 Sikkerhedsregler – Fællesområder
10.1 Beklædning og personlige værnemidler
Ved arbejde og færdsel på byggepladsen, skal der altid
benyttes egnet beklædning og personlige værnemidler,
dog mindst:
Værnefodtøj
Egnede sikkerhedssko med sømværn skal bruges
overalt.
Hjelm
Sikkerhedshjelm skal bruges hvor det er skiltet.
I særlige områder kan hjelmpåbud fraviges efter aftale
med arbejdsmiljøkoordinator.
Arbejdstøj
Egnet arbejdstøj til opgaven og ved vejarbejde iht.
gældende klassificering.
Derudover skal alle bære synligheds-arbejdstøj
(fluorescerende) på overkroppen, såsom jakke, vest
eller bluse, ved alt arbejde og færden på CEJ’s
byggepladser og arbejde på og ved vejnettet.
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Andre personlige værnemidler
Andre personlige værnemidler som for eksempel
briller, handsker, høreværn, åndedrætsværn og
faldsikring skal benyttes, når aktiviteterne kræver det.
10.2 Skiltning
Byggepladsskilt og andre områdeskilte skal overholde
Region Hovedstadens skiltevejledning og leveres af
bygherren.

Yderligere skilte, som skal bruges til at oplyse om
forhold, som alle på byggepladserne har brug for at
vide, udføres af entreprenøren, men skal altid
koordineres med bygherrens projektleder og
kommunikationsafdeling.
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Skilte skal respekteres. Bliver du i tvivl om formålet
med et skilt, er du velkommen til at spørge.
Skilte med piktogrammer (letforståeligt billede) forstås
af de fleste på tværs af sprog og kultur.
Forbudskilte
Forbud er noget, man ikke må.
Forbud skal forhindre ulykker, hvor
der er risiko for dig og andre.
Forbudsskilte er runde med sort
piktogram på hvid bund, rød kant og
rød skråbjælke.
Påbudsskilte
Påbud er noget, man skal.
Påbud skal forhindre
sundhedsskadelige påvirkninger af
den enkelte. Påbudsskilte har hvidt
piktogram på blå bund.
Advarselsskilte
Advarselsskilte advarer mod fare.
Advarselsskilte er trekantede med sort
kant og sort piktogram på gul bund.
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Henvisningskilte
Henvisningsskilte orienterer om f.eks.
flugtveje, eller om hvor faciliteter
befinder sig. Rektangulært eller
kvadratisk skilt med hvidt piktogram
på grøn bund.
Slukningsmateriel
Rektangulært eller kvadratisk skilt
med hvidt piktogram på rød bund.
Kvalitet
Skilte skal være i vejrbestandigt materiale og følge DS
734.
10.3 Orden og ryddelighed
En stor andel af anmeldte ulykke i byggebranchen
skyldes fald.
Orden og ryddelighed smitter og forebygger
faldulykker, hvilket fremmer trivsel og en effektiv
byggeplads.
Principper for god orden
• Hold rent og ryddeligt
• Sortér affald og fjern det omgående
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•

Sæt ting på plads.

Principperne kan omsættes til følgende enkle
spilleregler:
Fællesområder
• Fællesområder og adgangsveje skal holdes fri
for materialer og affald.
Arbejdsområder
• Arbejdsområder skal være ryddede ved
arbejdsdagens ophør
• Indvendige arbejdsområder skal støvsuges
mindst 1 gang om ugen, og inden
arbejdsområdet forlades
• Inden et arbejdsområde kan afleveres til
næste entreprise, skal det være ryddet og
rengjort
• Er forholdene ikke i orden, når du overtager et
arbejdsområde, så sig til.
Materialer og værktøj
• Materialer og værktøj sættes på plads efter
brug.
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Materialer
• Tag kun materialer til dagens forbrug med ind
i bygningen
• Oplagring må kun foregå i områder, der er
stillet til rådighed af byggeledelsen
• Materialer skal opbevares sådan, at de nemt
kan flyttes. F.eks. rør på mobile reoler, sække
og spande på paller osv.
10.4 Føringer og ledninger
• Alle føringer og ledninger til maskiner,
arbejdslys med mere hænges op på en sådan
måde, at man kan færdes i gange samt ind og
ud ad døre med rullestilladser etc.
• Alle forlængerledninger og kabeltromler
samles ind ved arbejdstids ophør.
Støv
•
•

Affald
•

Støv skal fjernes umiddelbart efter afsluttet
arbejde
Mindst engang om ugen skal støv fjernes i
fællesområder og på produktionsstederne

Affald skal løbende fjernes fra arbejdsstedet
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•

Affald skal sorteres og placeres i respektive
affaldscontainere.

10.5 Intern færdsel og parkering på CEJ
Vejene på CEJ anvendes af ambulancer, personale-,
patient-, gæstekørsel og gående, hvorfor der skal tages
ekstra hensyn ved kørsel på matriklen.
Der må ikke parkeres på hospitalets vejnet. På FB vil
der blive anvist et antal p-pladser til firmabiler.
Yderligere parkering skal foregå på delprojektet eller
offentlig vej. Der vil være cykelparkering på FB.
Der må kun køres ind på området for at læsse af.
Aflæsningen skal foregå på delprojektets eget område,
og det er ikke tilladt at vente på CEJ’s vejnet.
CEJ har et underjordisk tunnelsystem til intern
transport. Disse tunneler går på tværs af vejene på
matriklen. En øget tung trafikbelastning i
byggeperioden udgør en risiko for disse tunneler,
hvorfor der ALDRIG må køres med tung trafik rundt på
vejnettet. Al trafik skal foregå ind og direkte ud fra de
to lyskryds ved Tuborgvej. Indkørsel vil blive anvist ved
den digitale leverancebooking, og en trafikplan vil være
tilgængelig ved FB.
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Kørselsvejledninger til de respektive
produktionsbyggepladser kan hentes som PDF i
www.byggebooking.dk
NB!
Maksimalt akseltryk er ud fra de gældende
bestemmelser fra 1.maj 2018 ”bekendtgørelse om
køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og
akseltryk” Bek. nr. 1497 med senere ændringer.
Der må ikke parkeres med lastvogne oven på
tunnellerne.
Ambulanceveje må ikke bruges til parkering.
10.6 Trafikplan
Forbehold for rettelser. Hold dig altid opdateret ved
den nyeste plan på opslagstavlerne og i linket bag på
denne bog.
Flagmand og bakalarm
Alle lastbiler, varevogne over 3500 kg og
entreprenørmaskiner, bortset fra gravemaskiner skal
have bakalarm.
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Bakning på CEJ’s vejnet skal så vidt muligt undgås,
ellers skal der både være bakalarm og ”flagmand”, der
kan sikre området, hvor køretøj bakker.
Luftforurening
Undgå unødig luftforurening. Ved standsning ud over
et minut skal motoren slukkes.
Fartbegrænsning
Der er generel hastighedsgrænse på 30 km i timen på
CEJ-matriklen.
Færdselslovens regler gælder overalt på matriklen, og
skiltningen skal respekteres.
Gående færdsel
Gående færdsel skal i videst muligt omfang benytte de
afmærkede gangstier på byggepladserne.
”Vejen som arbejdsplads”
Alle, som arbejder på og ved offentlig vej og på CEJ’s
vejnet, skal have kurset ”Vejen som arbejdsplads” og
skal efterleve regler om afspærring, skiltning og
synlighed. Derudover henvises til folder fra CEJ om
yderligere krav til afspærring.
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Spærring af veje og områder på CEJ, kræver aftale med
FBL om omfang, tidsmæssig udstrækning og skilte plan
mv.
10.5 Vareleverancer – byggebooking
Alle delprojekternes entreprenører skal forpligte sig til
at anvende og instruere sine leverandører i at anvende
Byggebooking. Se afsnit 7.4.
Der må ikke køres med løst affald på vejene.
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10.6 Henvisninger til danske bestemmelser

Arbejdstilsynet/ The Danish Working Environment
Authority: www.at.dk
Registrering af udenlandske tjenesteydere
(RUT)/Register of Foregin Service Provideres:
https://erhvervsstyrelsen.dk/registrering-afudenlandske-tjenesteydere
Branchefælleskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og
Anlæg/Industry Community for working in
Building & Construction:
https://www.bfa-ba.dk/
Håndbogen/ Health and safety handbook:
https://www.haandbogen.info/da/forside
10.7 Oversigtskort

Se bilag.

62

2

EJ
GV
R
BO
TU

N
5 000

1

2 7 20

NPB-FUNK.

1 2 00

NPB-LED.

Akuthus/ Nordblok

NPB-ENT.

Psykiatri etape 1

B
ELISE SØRENSENS VEJ

Fællesbyggepladsen
D
FB-ENT.

FB-LED.
FB-FUNK.

3. TVÆRVEJ

EBBA LUNNDS VEJ

NIELSINE NIELSENS VEJ

4. TVÆRVEJ

AKUTVEJ - må ALDRIG spærres
0

Indkørsel

X

Port

4

1. TVÆRVEJ

3

RI
NG
VE
J

2. TVÆRVEJ

Byggepladsområde

Husk!
• Pas på jer selv og hinanden
• Hjælp hinanden
• Vi er på et hospital i drift, så vis hensyn
• Respekter vores regler
• Arbejde starter tidligst kl. 7.00

Denne sikkerhedshåndbog tilhører:
Navn:
Mobil:

Ny Psykiatri Bispebjerg
Nyt Hospital Bispebjerg
www.nythospitalbispebjerg.dk

