
Arbejdsmiljørigtig 

projektering og 

sikkerhedskoordinering 

Det ny psykiatrisygehus 

i Slagelse  

 GAPS

LUFTFOTO NUVÆRENDE STADE

Luftfoto af byggepladsen i februar 2014

Situationsplan: Psykiatrisygehus Slagelse

EN BESKRIVELSE AF 
ARBEJDSMILJØINDSATSEN PÅ GAPS

For yderligere oplysninger:

Arbejdsmiljørådgiver for GAPS:,
Charlotte Degn, Kuben Management

T: 2210 0856 – e-mail: chde@kubenman.dk

Læs mere om projektet på GAPS’ hjemmeside, 
www.psykiatrisygehus-slagelse.dk eller facebookprofi l, 

www.facebook.com/GAPS.Psykiatrisygehus.Slagelse

DANMARKSHISTORIENS STØRSTE OG 
MEST MODERNE PSYKIATRISYGEHUS

 ■ Byggeområdet er på ca. 158.000 m² svarende 
til 25 fodboldbaner.

 ■ Indhegningen er over 5 km lang.

 ■ Der opføres i alt 44.000 m².

 ■ Der bygges i op til 5 etager. 

 ■ Der er placeret 3 km betonklodser på pladsen.

 ■ Der benyttes 1,4 mio. mursten til hele 
byggeriet.

 ■ Der vil være 757 nyplantede træer på det nye 
psykiatrisygehus.

 ■ Der bygges en 175 m lang tunnel mellem det 
psykiatriske og somatiske sygehus. 

 ■ Der arbejdes i 2 byggespor samtidigt på hver 
sin side af Fælledvej.

Den planlagte byggetakt vil medføre:

 ■ At der er op mod 10 entreprenører i gang 
samtidigt.

 ■ At der arbejder op til 300 håndværkere 
samtidigt.

 ■ At der ankommer op til 100 leverancer af 
materialer pr. dag.

 ■ At der fast sidder op til 60 medarbejdere på 
projektkontoret.

ARBEJDSVISION FOR BYGGERIET:

 ■ Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse:

 ■ DGNB-præcertifi ceret - 
sammenhængende, bæredygtigt 
og effektivt byggeri. Bygning 3 er 
præcertifi ceret til sølvmedalje indenfor 
DBNG-certifi cering. 

 ■ DBNG-godkendelsen indebærer en 
kvalitetssikring af hele projektet som 
bæredygtigt byggeri. I forbindelse 
med DBNG-certifi ceringen bedømmes 
kvaliteten indenfor 6 kategorier herunder 
Miljøkvalitet, Økonomikvaliteten, Social- 
& funktionel kvalitet, Teknisk kvalitet, 
Proceskvalitet og Lokaliseringskvalitet.

 ■ Attraktivt arbejdsmiljø

 ■ Innovative processer

 ■ Indretning der understøtter moderne 
psykiatribehandling
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REGION SJÆLLANDS BYGGEPLADSER
GAPS er navnet på ét af de store kvalitetsfondsfi nan-
sierede hospitalsbyggerier i Danmark. GAPS opføres 
og administreres af projektorganisationen KU-Byg, 
som er nedsat af Region Sjælland til formålet. Region 
Sjælland ønsker i forbindelse med de mange store sy-
gehusbyggerier at rette særlig fokus på arbejdsmiljøet. 

ARBEJDSMILJØMÅL I REGION SJÆLLAND

Region Sjælland vil sikre byggepladser, hvor håndvær-
kerne kan udføre deres arbejde på en sikkerheds- og 
sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, således at 
håndværkerne ikke udsættes for unødige risici eller 
påvirkninger fra byggepladsen. 

Region Sjælland vil sikre, at den nyeste viden om 
arbejdsmiljø indgår i beslutningsgrundlag og priori-
teringer. Region Sjælland vil have fokus på, at ud-
vikling og tilpasning af gode arbejdsmiljøredskaber, 
strukturer og holdninger omkring sikkerhedsarbejdet, 
forbygger ulykker. 

DEN SPECIFIKKE ARBEJDSMILJØINDSATS 
PÅ NYT PSYKIATRISYGEHUS I SLAGELSE
KU-byg ønsker som bygherre at bidrage til et godt 
arbejdsmiljø på byggepladsen og tager udgangspunkt 
i, at et godt arbejdsmiljø vil øge kvaliteten i byggeriet 
og sikre, at byggeriet står færdigt til tiden. 

KU-byg og sikkerhedskoordinatoren har opstillet føl-
gende centrale arbejdsmiljømål for GAPS:

 ■ Ingen alvorlige arbejdsulykker og nedslidning i 
byggefasen.

 ■ Forebygge arbejdsulykker, sundhedsskadelige 
belastninger og arbejdsmiljøgener.

 ■ Ingen væsentlige gener for sygehusets drift, naboer 
og trafi kanter.

 ■ Tekniske hjælpemidler anvendes i nødvendigt 
omfang på byggepladsen.

 ■ Sikre orden og ryddelighed på arbejdspladsen.

 ■ Ingen uhensigtsmæssige manuelle løft af materialer 
og udstyr og minimering af uhensigtsmæssige 
arbejdsstillinger.

 ■ Minimal støvbelastning.

 ■ Minimal udsættelse for støj- og 
vibrationsbelastninger.

 ■ Minimal udsættelse for faglige stoffer og materialer.

 ■ Løbende effektiv og uvildig sikkerhedskoordinering.

 ■ Overvågning og kontrol af at de fastsatte mål og 
arbejdsmiljøregler bliver opfyldt.

 ■ Byggepladsen er en mønsterarbejdsplads.

ORGANISERING AF INDSATSEN
Hensynet til arbejdsmiljøet i byggefasen skal tilgode-
ses af alle byggeriets aktører. Arbejdsmiljøpolitikken 
og sikkerhedsregler vil derfor indgå som en del af den 
samlede indsats vedrørende sikkerhed. 

BYGHERRE

Henrik Bendix Olsen
[KU-byg, Region Sjælland]

Jim Winsløv
[Region Sjælland]

BYGGELEDELSE

Milan Rud Kronborg,
Henrik Haag

[Rambøll]

BYGHERRERÅDGIVER

Charlotte Degn
[Kuben Management]

TOTALRÅDGIVER

Christian Karlsson,
Hedvig M. Karlsson

[Karlsson arkitekter]

Nye regler fra Ar-
bejdstilsynet og 
lovgivning i forhold til 
bygherreansvar samt 
fremtidens arbejds-
miljøudfordringer 
gør det nødvendigt at 
samle alle nationale 
og regionale kræf-
ter, kompetencer og 

personer, som kan bidrage til løsningen af den fore-
stående opgave. Derfor indhenter Region Sjælland 
inspiration og erfaringer fra de øvrige store kvalitets-
fondsprojekter i Danmark med hensyn til håndtering 
af arbejdsmiljøet på regionens byggepladser. Samtidig 
har Region Sjælland fastsat en overordnet arbejdsmil-
jøpolitik og fastsat specifi kke arbejdsmiljømål for hver 
enkel byggeplads. 

Allerede i planlægnings- og projekteringsfasen er der 
sat fokus på arbejdsmiljøet for hospitalsbyggerierne, 
således at byggefasen er planlagt sikkerhedsmæssigt 
fuldt forsvarligt og på en sådan måde, at arbejdsulyk-
ker minimeres. 

Sikkerhedskoordineringen varetages af eksterne råd-
givere, og Region Sjælland samarbejder desuden med 
Arbejdstilsynet og andre myndigheder og instanser, 
som har særlig fokus på sikkerhed. 

SOCIALE KLAUSULER OG ILO-KONVENTIONER

Arbejdsmiljøet behandles i alle byggeriets faser, 
og Regions Sjælland har indgået aftaler med byg-
geriets parter om overholdelse af sociale klausuler 
og ILO-konventioner. Aftalerne indebærer bl.a., at 
byggepladsen har mange elever og praktikanter ansat.  
Region Sjælland ønsker, at der tages særlige hensyn til 
dem, der er ”nye” på byggepladsen, og at særlige krav 
til arbejds- og levevilkår er gældende for alle, der har 
en opgave at udføre på byggepladsen.

ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØ OG 

SIKKERHEDSKOORDINERING

PRIMÆRE 

INDSATSER

KU-byg vil udvise åben-
hed om arbejdsmiljø-
forhold i relation til 
myndigheder, offentlig-
heden, ansatte og andre 
interessenter.

De gældende regler for 
arbejdsmiljø betragtes 
af Region Sjælland som 
minimumskrav. Me-
tode for håndtering af 
sikkerheden på GAPS 
er tilpasset projektets 
specifi kke udfordringer. 
En effektiv sikkerheds-
koordinering sker ved 
at tilføre projektet en 
række supplerende krav 
og indsatser. 

Det drejer sig bl.a. om:

 ■ Daglige morgenrunderinger på pladsen med fokus 
på sikkerhed.

 ■ Obligatoriske sikkerhedskurser for alle på 
byggepladsen.

 ■ Overvågning af byggepladsen.

 ■ Samarbejde med byggeriets parter.

 ■ Sikkerhedskampagner i byggeperioden.

 ■ Synlig bygherrerepræsentant på byggepladsen.

Bygherren har følgende organisering omkring sikker-
hed på GAPS:

 ■ Projektchef: Henrik Bendix Olsen, KU-byg, Region 
Sjælland.

 ■ Sikkerhedskonsulent: Jim Winsløv, Region 
Sjælland.

 ■ Bygherrerådgiver og ekstern sikkerhedsrådgiver: 
Charlotte Degn, Kuben Management.

 ■ Ledende byggeleder: Milan Rud Kronborg, 
Rambøll.

 ■ Ekstern sikkerhedskoordinator: Henrik Haag, 
Rambøll.

 ■ Projektleder: Christian Karlsson, Karlsson 
arkitekter.

 ■ Projekteringsleder: Hedvig Molnar Karlsson, 
Karlsson arkitekter.


