
BYGHERRENETVÆRK OM
ARBEJDSMILJØ – RAMMESÆTNING AF

ARBEJDSMILJØKOORDINERING

Signe Mehlsen,
Byggeriets Arbejdsmiljøbus



Program
• Kl. 9: Velkomst og bordet rundt
• Kl. 9.15: Oplæg om bygherrens rammesætning,

herunder forslag til dagsorden for
forventningsafstemningsmøde mellem koordinator og
bygherre. Oplæg v. Signe Mehlsen fra Videntjenesten om
arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

• KL. 9.45: Hvilke rammer har koordinatoren brug for?
Oplæg v. arbejdsmiljøkoordinator Betina Lyngsøe fra
COWI

• Kl. 10.15: Diskussion og erfaringsudveksling, inkl. pause
• KL. 11.30: Opsamling og næste møde
• KL. 12: 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 bygherre og rådgivere

Byggeriets arbejdsmiljøbus



Videntjenesten om arbejdsmiljø

Hotline

• Handleplan: Knæk kurven, 2014-2015
• Hotline for rådgivere

Finansiering

• Videreførelse af hotline
• Finansiering: Byggeriets arbejdsmiljøbus og GI, 2016-2018

Parterne bag

• Byggeriets Arbejdsmiljø
• Bygherreforeningen, Foreningen af rådgivende Ingeniører og

Danske Arkitektvirksomheder



Hvad laver Videntjenesten?
Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering,

projekterendes pligter og konkrete arbejdsmiljøforhold

Opsøgende aktiviteter

Møder og workshops

Vejledningsmaterialer

Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på
tværs af aktører



Bygherrenetværk om
arbejdsmiljø



Byggeriets aktører

Bygherre

Projekterende

Entreprenør
Leverandør

Kilde: FRI



Lovgrundlaget

Bygherre
Nr. 117

Entreprenør
Nr. 1516

Projekterende
og rådgivere

Nr. 110
Ansatte



Bygherre

Hovedentreprenør Underentreprenør …

Arbejdsmiljøkoordinator

Bygherrens organisation ift
arbejdsmiljø

Tankegang: Den, som
betaler, har ansvaret.

Ansvaret kan ikke overdrages til andre



Bygherren skal:
• Sætte rammerne for arbejdsmiljøarbejdet
• Udpege arbejdsmiljøkoordinatorer
• Sikre at arbejdsmiljøkoordinator inddrages og får

nødvendige oplysninger
• Medvirke til at fastlægge grænseflader
• Indgå aftaler om fælles sikkerhedsforanstaltninger
• Medvirke til at arbejdsmiljøhensyn prioriteres
• Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis arbejdet

har et vist omfang

Bygherrens opgaver



Interessegruppe for
koordinatorer



Forventningsafstemningsmøde
• Orientering om lovkrav og at arbejdsmiljøkoordinator er bygherre,

når han agerer på bygherrens vegne
• Har bygherren en arbejdsmiljøpolitik? Eller skal der laves

arbejdsmiljøprogram eller målsætninger for det konkrete projekt?
• Bygherrens synlighed i hele byggeprocessen
• Kommunikationslinjer i projektet
• Koordinators præsentation af, hvordan koordineringen vil foregå, fx

med udgangspunkt i FRI/DANSKE ARKs ydelsesbeskrivelse
– Dokumentation for arbejdsmiljøkoordinering
– Fastlægge løbende møder mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator
– Aftale om koordinators mandat/beføjelser
– Aftale hvordan bygherre støtter op om koordinatorens arbejde
– Håndtering af opstartsmøder



Forventningsafstemningsmøde
• Definere sagstypen i fællesskab. Er projektet særligt kompliceret,

tidsplan stram mm, som kan fordre, at der er behov for yderligere
tiltag? Og hvordan skal de finansieres?

• Håndtering af ulykker og nærvedulykker, sætte mål for
ulykkesfrekvens

• Journal – kommunikation med drift under udarbejdelse og
overdragelse



Hvilke parametre skal bygherren
performe på?
• Vise respekt for arbejdsmiljøkoordinator
• Klare og konkrete holdninger
• Synlighed – hele processen
• Gennemskuelighed
• Tidlige og rettighed inddragelse af koordinatoren, gerne i

programfasen
• Særskilt økonomi til arbejdsmiljøkoordinering

– Er man allerede bundet af et tilbud?
– Konkret forhandling om arbejdsmiljøkoordineringen
– Hvordan bliver den gode beskrivelse af arbejdsmiljøkoordinering vægtet i

tilbuddet?
– Det skal tilpasses det enkelte projekt



Hvilke parametre skal bygherren
performe på?
• Erkendelse hos bygherren

– Arbejdsmiljøkoordinator = bygherre, når man agerer på hans vegne
– Skelnen mellem projekterendes og bygherrens pligter, samt

arbejdsgiverens og bygherrens pligter

• Bygherren skal give klare linjer for, at arbejdsmiljøkoordineringen
kan fungere

• Bygherren skal sætte forventninger til de projekterende
• Bygherren skal forholde sig til, hvordan samarbejdet skal foregå,

etableres og evalueres
• Hvordan sikrer man, at man får fælles ejerskab i hele

byggeprocessen?
• Etablere evalueringskultur



Hvilke parametre skal bygherren
performe på?
• Erkendelse hos bygherren:

Arbejdsmiljøkoordinator = bygherre, når man agerer på hans
vegne
Skelnen mellem projekterendes og bygherrens pligter, samt
arbejdsgiverens og bygherrens pligter
Bygherren skal give klare linjer for, at
arbejdsmiljøkoordineringen kan fungere - Bygherren skal
sætte forventninger til de projekterende - Bygherren skal
forholde sig til, hvordan samarbejdet skal foregå, etableres og
evalueres - Hvordan sikrer man, at man får fælles ejerskab i
hele byggeprocessen? - Etablere evalueringskultur



Opsamling på koordinator-møde

• Bygherren skal være bevidst om de nødvendige
parametre eller blive det. Rådgiveren har en
afgørende rolle i at informere bygherren (evt.
koordinators kolleger).

• Der er forskelle på bygherrer, og dermed interessen
for arbejdsmiljøkoordinering

• Koordinator kan ikke forvente, at bygherren har den
nødvendige forståelse

• Det skal ses som en læringsproces for alle aktører



Diskussion og opsamling



Næste møde

• Dato: 27/10 kl 9-12
• Sted: ?
• Emne: ?



Nye møder

• Lancering af branchevejledning om projekterendes
og rådgiveres pligter

• Afholder i juni måned rundt i landet
• Få invitation via nyhedsbrev på www.byggeproces.dk



Sociale medier

Vi er også
på Twitter



Tak for i dag!

Kilde: Rasmus Klump bygger radiostation


