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Møde	om	arbejdsmiljøkoordinator	(P)’s	udfordringer	hos	Biofos	
Oplæg
Ulrik Holm fra Orbicon kom med et oplæg om arbejdsmiljøkoordinator (P)’s udfordringer set fra
rådgiverens perspektiv.

Bygherrens rammesætning
- Det er væsentligt, at bygherren interesserer sig for sit ansvar. Det er nødvendigt for

arbejdsmiljøkoordinatoren og lovpligtigt, at bygherren sætter rammerne for
arbejdsmiljøkoordineringen.

- Det er vigtigt, at bygherren definerer arbejdsmiljøkoordinators beføjelser
- Det er vigtigt, at bygherren er synlig i hele byggeprocessen og deltager en gang imellem i

projekteringsmøder
- Godt at bygherren har en tovholder for arbejdsmiljøkoordineringen som arbejdsmiljøkoordinator

(P) kan sparre med. Koordinator bliver også holdt til ilden på den måde
- Det er vigtigt, at bygherren forholder sig til, om arbejdsmiljøkoordinator (P) har de nødvendige

kompetencer

Ydelsesbeskrivelse og prissætning
- Ift. ydelsesbeskrivelsen for arbejdsmiljøkoordinering skal koordinatoren udpeges, når forprojektet

starter. Men er der projektering tidligere, så skal koordinatoren ind før. Det kan være en god ide at
have koordinator med allerede fra programfasen for at få arbejdsmiljø med fra start af

- Det er vigtigt, at der foreligger en ydelsesbeskrivelse eller kontrakt mellem bygherre og
arbejdsmiljøkoordinator (P) for at få tydeliggjort, hvad arbejdsmiljøkoordineringen omfatter. Det er
udgangspunkt for en prissætning

- Der er især behov for, at arbejdsmiljøkoordinator (P) er med i opstart, samt kvalitetssikring af
projektmaterialet. Så afhænger det af projektets størrelse og kompleksitet, hvor meget
arbejdsmiljøkoordinator (P) skal deltage undervejs.

Samarbejdet mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og projekterende
- Der mangler et led mellem arbejdsmiljøkoordinator og projekterende, men projekteringsleder

oplever ikke at han har den opgave
- Generelt kommer arbejdsmiljøkoordinator (P) med i projektet alt for sent i projekteringen
- Arbejdsmiljøkoordinator (P) er afhængig af at modtage bygherrens krav og input fra de

projekterende, for ellers kan man ikke lave PSS’en.
- Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal få aktørerne til at snakke sammen om

arbejdsmiljøproblemstillingerne. Vigtigt at få klarlagt rollerne. God erfaring at lave workshops om
arbejdsmiljø tidligt i projekteringen, så man får kortlagt arbejdsmiljøproblemer og aftalt, hvem der
tager sig af hvad
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- God erfaring med opstartsworkshop med alle parter, inkl. bygherren: Forventningsafstemning om
roller og ansvar, samt sammen lave en projekteringstidsplan, hvor arbejdsmiljøkoordinering foregår
sideløbende med projekteringen.

- Det er svært at arbejde med forebyggelsesprincipperne under projekteringen, og der er en
oplevelse hos projekterende, at det ligger under entreprenørens metodefrihed

- Arbejdsmiljøkoordinator skal granske tidsplanen, men ikke lave tidsplanen. Det er en udbredt
misforståelse.

Diskussion
I forbindelse med og efter oplægget forløb en diskussion om, hvordan bygherren kan understøtte
arbejdsmiljøkoordinator (P)’s arbejde. Der var følgende pointer:

Samarbejdet mellem aktørerne
- Der er behov for en beskrivelse af, hvordan samarbejdet skal være mellem projekterende og

arbejdsmiljøkoordinator (P). Det står ikke beskrevet i ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og
planlægning og Anlæg og planlægning

- Der er stadig en udfordring, at de projekterende ikke kender deres pligter.

Samarbejdet mellem bygherren og arbejdsmiljøkoordinator (P)
- Det er behov for at få præciseret, hvordan samarbejdsrelationen skal være mellem bygherren og

arbejdsmiljøkoordinator (P). Det bør gøres i ydelsesbeskrivelse/kontrakt, men også tages op ved
første kontakt/møde

- Godt med løbende evaluering mellem bygherren og arbejdsmiljøkoordinator (P). Bygherren skal
være parat til at tage affære, hvis samarbejdet ikke fungerer

Ydelsesbeskrivelse og prissætning
- Det er vigtigt, at bygherren følger op på ydelsen ligesom på andre ydelser i byggeprocessen
- Der er behov for, at bygherren definerer arbejdsmiljøkoordinator (P)’s beføjelser, fx

o Økonomisk prokura til at sætte ting i gang, fx op til 25.000 kr.
o At man kan stoppe arbejdet og omfanget af det (hele byggepladsen/kun arbejdsprocessen)

- Det kan være nemmere, hvis man som arbejdsmiljøkoordinator er ansat direkte hos bygherren eller
i hvert fald er uvildig i forhold til de andre aktører

Arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen
- Det er en god erfaring, at byggeledelsen er med på sikkerhedsmøder, så man sikrer, at der

koordineres ud fra aktuelle forhold. Desuden er det godt for arbejdsmiljøkoordinator at have god
kontakt til håndværkerne. Det er godt, at arbejdsmiljøkoordinator er med på byggemøder og evt.
bygherremøder. Arbejdsmiljøkoordinator skal være der, hvor planlægningen foregår

- Det skal afklares, om det er arbejdsmiljøkoordinator (P) eller (B), der koordinerer i forhold til
projektændringer og leverandørprojektering

- Det er lovpligtigt, men også nødvendigt med arbejdsmiljøkoordinatorens personlige tilstedeværelse
på pladsen for at følge op på det, der aftales på sikkerhedsmøder og -runderinger

- Det er en udfordring, at entreprenøren ikke deltager på sikkerhedsmødet
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Afklaring
Det blev nævnt, at arbejdsmiljøkoordinatoren også skal føre tilsyn på værksteder mm, hvor der produceres
til byggepladsen. Signe vender dette med Arbejdstilsynet i forhold til koordineringen af arbejdsgivernes
brug af forebyggelsesprincipper (§17, stk. 3).

Udbytte af mødet
Deltagerne fik følgende ud af mødet:

- Godt at høre andres erfaringer
- Godt at høre en engageret arbejdsmiljøkoordinator fortælle om udfordringer og fokuspunkter
- Der er inspiration til både strategiske overvejelser og lavpraktiske ting
- Er optaget af samarbejdet internt i projektet og vil gerne dykke mere ned i det. Hvad er

forventninger fra bygherren til samarbejdet. Det kunne ske casebaseret
- Skal hjem og følge op i egen organisation
- Behov for at læse op på lovgivningen
- Inspiration til arbejdsmiljøkoordinator fra bygherreorganisation
- Arbejdsmiljø er et væsentligt emne for projektet, hvordan får vi arbejdsmiljø med som

underkriterie i udbuddet, hvordan får vi ledelsen comittet?
- Der er udfordringer på både store og små projekter

Næste møde
- 15. september 2016 kl. 13-16, bemærk at mødet er flyttet en uge
- Emne: Præsentation af Hofors håndtering af bygherreansvar som udgangspunkt for en diskussion

Forslag til nye emner
- Samarbejdet i projekteringen, erfaringer fra cases
- Udfoldelse af bek. 117, §10: Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og

udarbejder PSS og journal


