
Interessegruppe for koordinatorer 

1 
 

Møde hos Strunge Jensen A/S om 
bygherrens rammesætning af 
arbejdsmiljøkoordineringen 
Signe Mehlsen indledte med reglerne om rammesætningen, og hvem der står for den, og hvad 
rammesætningen skal indeholde (se præsentation): 

- Reglerne kom ind i bek. 117 i 2013 og er et væsentlig grundlag for, at arbejdsmiljøkoordinatoren 
kan udføre sit arbejde 

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan være med til at sætte rammerne for arbejdsmiljøkoordinator (B)’s 
arbejde 

Anne Sofia Lønvig fra Slots- og kulturstyrelsen (SLKS) præsenterede den måde, som styrelsen som bygherre 
rammesætter arbejdsmiljøet:  

- Der er udarbejdet en Vision Zero for arbejdsmiljøarbejdet, hvor man arbejder for at undgå ulykker 
- Det udføres bygge-, have- og teknikprojekter, og ofte er der væsentlige arbejdsmiljøproblemer 

forbundet med renoveringerne 
- Der er seks enhedschefer og ca. 70 medarbejdere, som er ansvarlige for at overholde 

bygherreansvaret. Anne Sofia skal hjælpe dem med procedure, sparring mm, så det handler om 
organisationsudvikling.  

- Arbejdsmiljøpligter- og -opgaver er integreret i projektmodellen, og der arbejdes efter den klassiske 
faseplan. Arbejdsmiljøopgaver er indarbejdet i huskelister til projektledere, og der er udarbejdet 
skabeloner mm til arbejdsmiljøkoordinatorerne. De skal anvendes på alle projekter. 

- Der er procedure for, hvordan arbejdsmiljøkoordineringen bydes ud afhængig af projektstørrelse 
- På store projekter er arbejdsmiljøkoordinator (P) ikke den samme som projekteringsleder, og der er 

særskilt ydelsesspecifikation. Der kan være udfordringer, hvis arbejdsmiljøkoordinering ikke ligger 
hos hovedrådgiver, men er givet til underrådgiver. Beslutningsprocesser og måske 
ressourcefordeling i projektorganisationen bliver uklare for bygherre 

- Som bygherre skal man være klar på, hvad man vil have af leverancer, hvis man vil kunne følge op 
undervejs 

-  Der er mange opgaver for en bygherre gennem hele byggeprocessen, hvis rammesætningen skal 
fungere 

Herefter var der gruppearbejde om, hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator kan gribe det an, når man 
henholdsvis arbejder for en bygherre, som af sig selv rammesætter arbejdsmiljøkoordineringen, og en 
bygherre, som ikke gør. Grupperne var omkring følgende:  

- Der er stor forskel på bygherrer, både professionelle/ikke-professionelle mm, men også 
persontyper. Nogle bygherrer deltager i sikkerhedsmøder mm på pladsen, mens andre slet ikke 
ønsker kontakt med arbejdsmiljøkoordinatoren 

- Det er nemmest at arbejde for en bygherre, som rammesætter arbejdsmiljøkoordineringen 
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- Når bygherren ikke rammesætter: 
o Så må man skaffe sig adgang til relevant materiale om projektet gennem projekteringsleder 

eller byggeleder.  
o Man kan også foreslå bygherren en fremgangsmåde, men så kan det godt tendere 

bygherrerådgivning 
o Der er behov for en forventningsafstemning og aftaler om sanktionsmuligheder, hvis man 

skal kunne sit arbejde på vegne af bygherren. Men det er svært at sige fra overfor en 
bygherre, fordi det er en kunde. Dog må man ikke gå på kompromis med den faglige 
stolthed. 

- Det er ikke altid, at man som arbejdsmiljøkoordinator har en direkte kommunikationsvej til 
bygherren, selv om det er det bedste.  

o Det kan også fungere, hvis der er et enkelt led, som man skal igennem, fx en projektleder 
o Man vil helst klare udfordringerne selv, før man kontakter bygherren 

- Der er desuden behov for, at alle på projektet kender organisering og rollefordeling omkring 
arbejdsmiljø, så arbejdsmiljøkoordinator ikke forventes at tage sig af alt vedrørende arbejdsmiljø, fx 
projekterings- eller arbejdsgiveransvar 

o Under projekteringen er aktørerne ofte spredt, så viden skal ud til alle 
- Under udførelsen har man som arbejdsmiljøkoordinator (B) behov for viden fra projekteringen om 

arbejdsmiljøforhold. Når der ikke har været arbejdsmiljøkoordinering under projektering, så 
mangler grundlaget for arbejdsmiljøkoordinator (B). Det er en anden situation end hvis der har 
været p-koordinering og dermed en anden ydelse, som man så må forhandle med bygherren 

Næste møde  
Onsdag d. 12/9 kl. 13-16 

Forslag til emner:  

- Hvornår starter projekteringen? 
- Inddeling i arbejds- og fællesområder 
- Hvordan kan man se i projektet, at arbejdsmiljø er inddraget? 
- Eksempelsamling om arbejdsmiljøproblemer forårsaget af projekteringen 
- Interaktive info-tavler på byggepladsen 
- Læring og evaluering 

Det blev aftalt, at temaet for næste møde omhandler udførelsen, og december-mødet kommer til at 
omhandle projekteringen. 


