
Når der ikke leves op til ansvaret…. 
Et eksempel fra Slagelse Boligselskab 

Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 



Vores igangværende projekter… 

Frem til medio 2016 gennemføres for 465 mio. kr. renovering og nybyg. 
Stor fokus på bygherreansvaret fra starten ved ansættelse af teknisk chef. 

97 % 

91 % 57 % 



Når totalrådgiverens ansvar svigter… 

 Man glemte at udføre det aftalte KS af projektmaterialet.. 

 Der blev ikke gennemført projektgranskning inden opstart.. 

 Opstarten blev forsinket 3 – 4 mdr. på grund af manglende byggeledelse.. 

 Vores entreprenører kunne ikke få svar på projektspørgsmål.. 

 Der var manglende styring / koordinering af tid, økonomi og kvalitet.. 

 Vi ophævede rådgiveraftalen og anden rådgiver kom på sagen. Slagelse 

Boligselskab gik selv ind i byggeledelsen…og tog ansvar. 

 Der venter et retsligt efterspil, men først måtte vi rette op på byggesagen 
 
     Vi tog ansvar i byggeledelse og den daglige gennemførsel! 



Bygherrebekendtgørelsens ansvar 
Udpege en koordinator til koordinering af sikkerhed og sundhed under projekteringen af bygge- og 
anlægsprojektet 

Udarbejde journal til brug for fremtidig drift og vedligehold i den færdige bygning 

Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis bygge- eller anlægsarbejdet har et vist omfang 

Afgrænse sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder 

Udpege en koordinator til koordinering af sikkerhed og sundhed under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet 

Koordinere arbejdsmiljøarbejdet under projektering og i byggeperioden 

Udarbejde og ajourføre byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed (PSS) på større byggepladser, eller når 
arbejdet er omfattet af bilag 1 i bygherrebekendtgørelsen 

Gennemføre kontrol af aftaler med arbejdsgiverne om fællesforanstaltningerne 

Gennemføre opstartsmøder med arbejdsgivere, der skal udføre arbejder på pladsen 

Gennemføre sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag 

Afholde sikkerhedsmøder med arbejdsgivere og arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen 

Medvirke til, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 



Vores redskaber… 
Koordinering af sikkerhed og sundhed under projekteringen: Teknisk chef har deltaget i samtlige 
projekteringsmøder og haft fokus på at projektet var bygbart på alle måder. 

Fremtidig drift og vedligehold: Selskabet driftschef og ejendomsfunktionærer har løbende fulgt sagen via 
projektweb. 

Anmelde byggepladsen:  Udført af totalrådgiver. 
Sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder: Bygherren har selv etableret velfærdsforanstaltninger 

Koordinering af sikkerhed og sundhed: Gennemføres af rådgiver, men med deltagelse af bygherren. 

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS): Ajourføres løbende af rådgiver i samarbejde med formænd på pladsen. 
Der afholdes formandsmøder hver tirsdag, hvor logistik og sikkerhed drøftes og tiltag aftales. 

Kontrol af aftaler om fællesforanstaltningerne: Pladsen gennemgås ved en sikkerhedsrundering hver 14 dag, 
inden sikkerhedsmødet. 

Opstartsmøder med arbejdsgivere: Der er afholdt 2 workshops, hvor vores forventninger og krav er 
gennemgået. Herefter er der afholdt ca. 16 projektgennemgangsmøder / projektafklaringsmøder. Der er 
afholdt procesmøder for at få etableret ny tidsplan og for at indhente det tabte. 
 

Redskaber => SB-WEB  –  I-Binder  –  Formandsmøde – Tidsplan  



Akut kontakt uden for 
arbejdstiden 

Tilsyn og 
hjælpefunktioner 

Projektledelsen 

Styregruppen 
Slagelse Boligselskab 

Jette Søndergaard  
(Kuben Management) 

Arne Juul -  Mette B. Petersen 
Mogens R. Aaskov 

Udvendige arbejder 
Mogens R. Aaskov (SB) 

(Mandag + Tirsdag) 

Formandsmøde 
Flemming B. 

Knudsen 
(Tirsdage kl. 

07.30) 

Kontakt til 
byggeudvalget 

Mette Helleberg  
samt Arne Juul 

(Møde hver 3. uge kl. 
16.30)  

Beboerkontakt 
Maria Nielsen 

(Tirsdag 10.00-12.00) 
(Onsdag + Torsdag 
telefontid 10.00 – 

11.00) 

Indvendige arbejder / 
Tilsyn 

Erik Madsen (Fjerring) 
(Tirsdag + Onsdag) 

Sikkerhedskoordinator 
Christian Ninn-Hansen 

(Fjerring) 
(Tirsdag hver 2. uge) 

Akuthjælp til beboere 
Kim Christensen 

Tjørnegården Service 

Øvrige der er tilknytning sagen: 
Opretning og løsninger af projektfejl = Anders Køhler-Johansen, Arkiplus A/S 
Økonomiopgørelser = Mette B. Pedersen, Slagelse Boligselskab 
Ejendomsfunktionær = Søren Hansen, Slagelse Boligselskab 
Genhusning af 1. rums boliger samt kollektiv råderet køkkener = Flemming B. Knudsen, Slagelse Boligselskab 
Nyhedsbrev til beboerne = Gada Omar, Slagelse Boligselskab 
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Grønningen
Slotsvænget

Fremdrift før og efter ændringen…. 



Fokus på det nødvendige ansvar…. 
(Oplevelser sat på spidsen, men fra det virkelige liv ) 

Bygherrerådgiver => Denne skal vejlede bygherren og selv undgå ansvar ! 

Totalrådgiver => Har vundet opgaven og skal gennemføre med et minimum af 

tidsforbrug. 

Konsulenter => Hjælper totalrådgiveren og sender regninger til bygherren. 

Entreprenøren => Har vundet opgaven i konkurrence og skal finde projektfejl. 

Leverandører => Udfører kun det aftalte uden hensyn til omgivelserne. 

 
 

 
….Det samlede ansvar ligger hos bygherren… 
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