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Notat	fra	møde	i	Moe	om	organisering	af	arbejdsmiljøkoor-dinering	d.	8/3	2017
Kira Danholm fra Alectia gav et indspark til debatten ved at fortælle om hendes erfaringer med placeringen af arbejdsmiljøkoordinering hos henholds-
vis rådgiver, byggeledelse og eksternt.

- Mener at det er bedst at arbejdsmiljøkoordineringen ligger eksternt, da man kan bevare fokus på arbejdsmiljø
- Hvis man har flere kasketter på, så er det svært at være neutral
- Når man arbejder fuld tid med arbejdsmiljø, så har man større viden, fordi det er ens ekspertiseområde og interessefelt. Bygherren bør købe

sine ydelse af specialister
- Men hvis byggelederen er arbejdsmiljøkoordinator

o Har vedkommende mere tid på pladsen
o De laver tidsplanen og er mest up-to-date med projektet

- Det er personafhængigt, hvordan man udfylder rollen og er i stand til at håndtere flere kasketter
- De samme overvejelser gælder i projekteringsfasen, om hvorvidt projekteringslederen kan varetage arbejdsmiljøkoordineringen

Herefter forsøgte vi at identificere, hvilke modeller der findes for organisering af arbejdsmiljøkoordineringen. Det viste sig, at der er mange konstella-
tioner afhængig af bl.a. entrepriseform:

Arbejdsmiljøkoordinator (P) Arbejdsmiljøkoordinator (B)
- Bygherre

- Eksternt firma

- Ekstern person (hos projekterende)

- Projekteringen

- Bygherrerådgiver

- Entreprenør (ved tidlig involvering)

- Bygherre

- Eksternt firma

- Ekstern person (hos entreprenør)

- Ekstern byggeledelse (ift. entreprenør), fx
projekterende/rådgiver

- Hovedentreprenør
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- Totalrådgiverens byggeledelse

- Underleverandør til entreprenør

- Bygherrerådgiver

Gruppearbejde
Herefter delte vi os i grupper og diskuterede ud fra nedenstående fiktive cases. Gruppen skulle agere som bygherrerådgiver og give bygherren en
forslag til,  hvor han skulle placere arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse på de pågældende sager. Bygherrerådgiveren skulle be-
skrive fordele og ulemper ved deres forslag.

Nr. Beskrivelse Bygherre Entrepriseform Forslag til organisering

1 Mindre projekt i en stor
andelsforening, hvor vi
skal have nyt tag og
pudset facaden op.

Andelsforeningen
(bygherrerådgiver)

Totalentreprise - Gruppen foreslår, at bygherrerådgiveren laver ydelsesbeskrivelse til ar-
bejdsmiljøkoordineringen og kontrollere ydelsen

- Vil foreslå at AMK(B) lægges til totalentreprenøren, men med krav om at
de hyrer en ekstern eller i hvert fald en person, som er uafhængig af le-
delsen af projektet

- Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinatoren indgår i projektorganisatio-
nen og kan ’hamle op’ med totalentreprenøren

- Fordelen ved den valgte løsning er, at bygherren får en samlet ydelse hos
totalentreprenøren, men der var bekymring for, om man havde imødegå-
et interessekonflikten tilstrækkeligt

2 Renovering af en fredet
bygning.

Statslig styrelse Fagentreprise
(pga ønske om
håndværkstra-
ditioner)

- Gruppen foreslog, at lægge AMK(P) og (B) hos totalrådgiveren
- Det er en del af bygherrerådgivningen at holde øje med de ydelser, som

bygherren køber, så gruppen mente, at dette også dækker kontrol med
arbejdsmiljøkoordineringen

- Det er vigtigt, at bygherren får beskrevet koordineringsopgaverne og for-
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ventninger
- Det skal fremgå som et punkt på tilbudslisten

3 Mindre projekt i kom-
munalt regi hvor der
skal omlægges nogle
veje og cykelstier (skole
og daginstitution).

Kommunen Hovedentrepri-
se

- Vigtigt at oplyse om ansvar
- Standard ville være, at projekterende varetog AMK(P), og fordelen er, at

denne har detailviden om projektet. Gruppen vil foreslå, at bygherreråd-
giver varetager den. Dog er det en ulempe, at bygherrerådgiveren er
længere fra projektet

- Standard vil være, at entreprenøren varetager AMK(B), men gruppen vil
foreslå, at bygherrerådgiver eller ekstern varetager rollen. Det kunne og-
så være bygherren selv, da der er grænseflader til børnehave og daginsti-
tution.

- Afgrænsning af grænseflader til omgivelserne er en del af AMK’s opgave,
herunder hegning og adgangsveje. Der var en diskussion af, hvor omfat-
tende denne opgave ville være i den konkrete case

- Det er vigtigt at bygherre bliver involveret fra start i identifikation af risici

4 Etablering af bro over
motorvej

Vejdirektoratet Totalentreprise - Gruppen foreslår at lægge AMK(P) hos totalentreprenøren, da de er tæt-
test på projektet. Dog vil de overveje 3. øjes kontrol

- AMK(B) vil de også lægge hos totalentreprenøren, eller evt. hos ekstern

5 Opførelse af domicil Privat virksomhed Partnering - Gruppen havde brugt en del tid på at tale sig ind på, hvad partnering
egentlig er.

- I partnering er alle involveret tidligt, og der indbydes til tillid mellem
partnerne

- Gruppen vil lægge AMK(B) hos entreprenør fra projektorganisationen, da
de har indblik i bygbarhed og skal udføre projektet

- Gruppe vil lægge AMK(B) eksternt for at undgå konflikter i projektorgani-
sationen, men overvejede om det kunne give tillidsbrud
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Opsamlende overvejelser blev nævnt:
- I princippet er ydelsen den samme uanset, hvor bygherren vælger at placere arbejdsmiljøkoordinering, men den udpegede arbejdsmiljøkoor-

dinators tilhørsforhold og evt. andre kasketter spiller ind på opgavevaretagelsen
- Der kan være mange grunde til at vælge den ene frem for den anden løsning, og man kan ikke generelt sige, at noget er bedre end andet. Det

afhænger af den konkrete sag. Det er vigtigt at overveje fordele og ulemper ved forskellige løsningsmodeller og præsentere bygherren for dis-
se

- Det er også personafhængigt, hvordan man varetager rollen, og om man kan håndtere flere kasketter
- Det har i alle grupper været overvejelser at vælge en løsning, hvor arbejdsmiljøkoordinatoren er så tæt på projektet og så højt i hierakiet som

muligt
- Når organiseringen er valgt, så er det vigtigt, at:

o bygherren får beskrevet koordineringsopgaverne og forventninger
o at arbejdsmiljøkoordineringen fremgår som et punkt på tilbudslisten
o Rammesætning fra bygherrens side
o Inddragelse af arbejdsmiljøkoordinatoren i projektorganisationen

Næste møde
- Afholdes onsdag d. 21/6 kl. 13-16
- Vi mangler et sted at være

Forslag til emner:
- Digital chikane, måske udvidet til samarbejde og kommunikation på projekterne
- Arbejdsmiljøkoordinatoren som proceskonsulent – fokus på de greb og handlemuligheder man kan anvende i sit arbejde?
- Hvordan sælger vi ydelsen? – forslag om at lægge dette emne i forlængelse af udgivelsen af den nye www.byggeproces.dk


