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Hvorfor: Fordi vi alle ved, at vi sammen skal tænke i nye baner, hvis vi vil have et bedre arbejdsmiljø i
bygge- og anlægsbranchen. Branchens image skal forbedres, så der kan tiltrækkes dygtige kandidater, og
individ- og samfundsmæssigt er de mange ulykker og tilhørende tabt erhvervsevne også et problem, vi ikke
kan sidde overhørig. Branchens ulykkesfrekvens har ikke rykket sig nævneværdigt de seneste 30 år.
Hvad: En fuld skala byggeplads til træning, vidensdeling, udvikling og simulering indenfor arbejdsmiljø og
sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen og tilhørende industrier. Byggepladsen vil repræsentere alle fag og
faser, fra jordarbejder, spuns og fundament i den ene ende til nøglefærdigt byggeri i den anden. Dertil vil
der være undervisningslokaler samt dynamiske udstillings-faciliteter for leverandører af state-of-the-art
materialer samt personlige og tekniske hjælpemidler der fremmer arbejdsmiljø og sikkerhed. Et
experimentarium får også plads, hvor der f.eks. vil være plads til at simulere forløb, arbejde med mock-ups,
udvikle og afprøve nye produkter og teste bygbarhed i projekterings- eller opstartsfasen. Endelig vil nye
teknologier som BIM/VDC/VR/AR, robot-teknologi mm. spille en central rolle i parken, og løbende produktog procesudvikling er et kerneområde for parken. Sikkerhedsparken kan benyttes af alle, som ønsker at
arbejde med et arbejdsmiljø hvor hands-on og byggepladsforståelse er i højsædet – som supplement til
klasserumsundervisning for både uddannelsesinstitutioner og kursusudbydere, og hvor forskellige
læringsstile bedre kan imødekommes. Sikkerhedsparken skal anskues som ’et ekstra klasselokale’ og vil
ikke i sig selv udgøre en uddannelsesinstitution, men være en fysisk facilitet som uddannelsesorganisationer, brancheorganisationer samt private firmaer kan indtænke som en strategisk
samarbejdspartner i udarbejdelse af kompetence-tiltag og træninger / kurser. En facilitet på neutral grund,
hvor alle har let adgang, hvor alle fornødenheder (plads, byggematerialer, forbrugsmaterialer, maskiner,
personlige og tekniske værnemidler mm) er til rådighed
Hvem: Styregruppe/initiativtagere: se nederst. Dertil ønskes at Sikkerhedspark.dk er et tværfagligt
samarbejde imellem alle aktører i bygge- og anlægsbranchens økosystem, det være sig: myndigheder,
bygherrer, projekterende, udførende, producenter / leverandører, brancheorganisationer,
arbejdsgiverforeninger, uddannelsesinstitutioner, tekniske institutioner og forskningsinstitutioner,
patientforeninger og internationale projekter som har form som en sikkerhedspark.
Hvordan: Stiftelse af en erhvervsdrivende forening og fond der forestår etablering samt driften af parken
inklusiv løbende opdatering af parkens indhold i henhold til nyeste innovation indenfor området samt
sikring af at alle DK- og EU-krav efterleves, og sikrer uvildighed. Organisationer, firmaer og relevante
interessenter vil betale et årligt kontingent. Endelig vil der etableres samarbejder med materiale-, værktøjsog forbrugsvare-leverandører samt leverandører af personlige og tekniske værnemidler.
Hvor: Sikkerhedsparkens endelige placering vil fremkomme efter dialog med organisationerne og firmaer,
men er tiltænkt en placering i Hovedstadsregionen. Visionen er at der på sigt ligeledes kan skabes en
Sikkerhedspark et sted mellem Århus og Vejle.
Hvornår: Primære tilkendegivelser er indhentet. Fonds-ansøgning opstarter Q3 2016. Workshops: Q4 2016
– Q3 2017. Stiftende generalforsamling: Q1 2017. Første spadestik ~ 1. januar 2018 og åbning i Q3 2018.
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