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Møde	hos	Fruehøjgaard	om	bygherrens	rammesætning	af	arbejdsmiljø
Fruehøjgaard bød velkommen og fortalte lidt om deres tidligere og kommende projekter. Projektlederne
engagerer sig på byggepladserne og er der så meget som muligt. De har fokus på de bløde værdier og
arrangerer på deres større projekter en række sociale aktiviteter, herunder julefrokost, oplægsholdere og
morgenbrød en gang om ugen. Det bliver taget godt imod og skaber samhørighed blandt håndværkerne.

Koordinatorernes ønsker til bygherrens rammesætning
Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere præsenterede pointer fra
tidligere afholdt møde i interessegruppen for koordinatorer om rammesætning for
arbejdsmiljøkoordinering, herunder ydelsesbeskrivelser.

- Koordinatorerne ønsker et forventningsafstemningsmøde med bygherren, hvor de kan afklare
bygherrens ønsker og krav til arbejdsmiljøkoordineringen (se forslag til dagsorden i præsentation)

- Koordinatorerne har nogle ønsker til bygherrens performance på arbejdsmiljøområdet, herunder at
bygherren er afklaret om sit ansvar og har en holdning hertil (se i præsentationen)

- Arbejdsmiljøkoordinatorerne er afhængige af bygherrens rammesætning, samt at han/hun støtter
op om deres arbejde

Betina Lyngsø fra Cowi præsenterede deres erfaringer med arbejdsmiljøkoordinering og relationen til
bygherren

- Ulykkesforebyggelse skal begynde allerede under projekteringen. Der er god økonomi i en rettidig
planlægning

- Erfaringen er, at det er vigtigt med en afklaret bygherre, som kender sit ansvar, og har udarbejdet
fx en arbejdsmiljøpolitik. Bygherren skal prioritere arbejdsmiljøkoordineringen på samme niveau
som projektledelsen

- Der er en række virkemidler, som bygherren kan anvende for at skabe et godt arbejdsmiljø på
byggepladsen. Bygherren skal sammen med arbejdsmiljøkoordinatoren overveje, hvordan de skal
tages i anvendelse

o Sikkerhedsintroduktion er godt givet ud, da man får fat i de enkelte håndværkere. Det
behøver ikke at tage lang tid på mindre sager.

o Overveje om sikkerhed kan indgå i udbudskriterier, fx i prækvalifikation
o Incitamentsordninger kan fremme arbejdsmiljøet, men det skal gennemtænkes, hvad

kriterierne skal være, og hvordan præmiering foregår.
- Der skal være et samarbejde om arbejdsmiljø blandt bygherrer, rådgivere, projekterende og

entreprenører
- Henvisning til Bygherreforeningens anbefalinger og ydelsesbeskrivelsen
- Præsentation af arbejdsmiljøpolitikker fra Region Midtjylland. Det er vigtigt, at politikken gælder

alle, også bygherren selv. Det er en vigtig signalværdi
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- Oprydning fremmer alle arbejder

Diskussion
Der var en bred diskussionen af bygherrerollen. Her er udpluk af diskussionen.

Bygherrefokus
- God erfaring med at kigge på sikkerhed og fremdriften sammen. Det er fokus på opstartsmøder.

Tingene skal være tænkt igennem, og det kan alle forstå.
- Opstartsmøder:

o Der er erfaringer med at der er fokus på fremdrift
o Sikkerhedsintro på dansk engelsk og tysk, 1 gang ugentligt. Ellers tolk
o Kan kombineres med projektgennemgangsmødet
o Bygherren skal efterspørge, om de relevante møder bliver overholdt

- Nogle bygherrer har alle kasketter på, og dermed tænker de ind, hvordan byggeprocessen skal
være allerede under projekteringen. Det kan være lidt sværere for de projekterende

- Bygherren skal præcisere, hvad han vil have, men rådgiveren må også gerne udfordre bygherren på
det.

- Som bygherre skal man både kunne give ris og ros til arbejdsmiljøindsatsen
- Bygherren bør interesse sig for drift, men det er ikke så interessant i konkurrencefasen

Udbud af arbejdsmiljøkoordinering
- Gode erfaringer med at udbyde arbejdsmiljøkoordineringen særskilt, da det så er mere sikkert, at

man som bygherre får en ordentlig koordinering. God erfaring med at arbejdsmiljøkoordinatoren
ikke skal have andre roller i byggeledelsen. Diskussion om byggelederen kan være
arbejdsmiljøkoordinator pga interessekonflikt mellem arbejdsmiljø og tid/økonomi

- Skal overveje, om man vil have arbejdsmiljøkoordinering med i totalrådgivningen. Der var delte
meninger om dette.

- Arbejdsmiljøkoordineringen skal være integreret i projekteringen, og koordinatoren skal sparre
med de projekterende om arbejdsmiljø

- Man burde som bygherre kunne forvente, at de, som tager arbejdsmiljøkoordineringsopgaven, kan
løfte opgaven. Men det er ikke altid oplevelsen

- Koordinatorerne har brug for bygherrens rygstøtte

Krav til entreprenøren
- Gøre entreprenøren opmærksom på hvor de arbejder, hvad er de særlige udfordringer
- Bede om at se entreprenørens arbejdsmiljøpolitik. Mange har interne arbejdsmiljøpersoner eller

auditør. Der er forskel på firmaer afhængig af størrelse
- Gode erfaringer med sikkerhedsintroduktion for alle medarbejdere. Det kan dog være svært at nå

på mindre projekter, da koordinatoren ikke er så tit på pladsen. Der skal prioriteres ressourcer til
det

Kompetencer
- Der mangler fokus på byggeprocessen og tværfaglighed i ingeniør- og arkitektuddannelserne
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Afslutning:
Mødet gav ifølge deltagerne følgende udbytte/refleksion:

- Større bevidsthed om bygherrens rolle
- Godt at få delt erfaringer, høre andre erfaringer til inspiration for egen praksis
- Konkrete forslag til forbedringer
- Savner nogle private bygherrer
- Den vigtige relation mellem projektleder/byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator for at skabe

nødvendigt samarbejde
- Særskilt økonomi til arbejdsmiljøkoordinering
- Input til arbejdsmiljøpolitik, den skal være konkret
- Hvad skal vi have med i udbuddet omkring arbejdsmiljø?
- Behov for mere fokus på de indledende faser af byggeprocessen


