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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



Inddragelse af arbejdsmiljø

Initiativ-
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Program-
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terings-
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Koordinering
mellem fag
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fællesområder

Overdragel
se P B

Overdrage
journal til
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Overvejelser om
koordinering

De første tanker
om arbejdsmiljø



Krav til koordinator

http://www.frinet.dk/fag/byggeri/vaerktoejer/yb-
arbejdsmiljoekoordinering,-2014

Lille byggeplads

• Sagkyndig viden om
byggeri

• Kendskab til byggeriets
aktører

Mellemstor byggeplads

• Sagkyndig viden om
byggeri

• Kendskab til byggeriets
aktører

• Viden om byggeriets
arbejdsmiljø

Stor byggeplads

• Sagkyndig viden om
byggeri

• Kendskab til byggeriets
aktører

• Viden om byggeriets
arbejdsmiljø

• Praktisk erfaring med
ledelse af byggeri

• Gennemført godkendt
koordinatoruddannelse

Desuden:
• Erfaringer fra lignende projekter
• Procesmæssige kompetencer
• Gode kommunikative evner
• Gennemslagskraft



Spektret af arbejdsmiljø-
koordinatorer

Afventende
position

Angribende
position

= Projekterende

Hvor skal vi lande?



Arbejdsmiljøkoordinator (P)s opgaver
Aftale med bygherren, herunder kvalifikationer

Afklaring med projekteringsleder

Afklare projektgrundlag, herunder forundersøgelser

Medvirke til kortlægning og vurdering af arbejdsmiljø (bilag 1 og
2)

Dokumentere arbejdsmiljøovervejelser (anbefales)

Udarbejde plan for sikkerhed og sundhed

Udarbejde journal

Overdrage til arbejdsmiljøkoordinator (B)



Vigtigt for arbejdsmiljø-
koordinatoren
• Skabe et mandat for sit arbejde

– Bygherren
– Projekteringsleder/byggeleder

• Forventningsafstemning om ydelse og arbejdsmiljøniveau
– Beføjelser

• Udtale forventninger til bygherren
– Deltagelse på opstartsmøder
– Være synlig på pladsen
– Løbende kommunikation
– Rygdækning for beslutninger



Forebyggelse



Fra hvad til hvordan

Hvad?

Hvordan?

Arbejdsprocesser

Arbejdsmiljø



Projektering

Arbejdsmiljø

Indarbejdelse af arbejdsmiljøhensyn

Italesættelse af
arbejdsmiljø – et
fælles anliggende



Arbejdsmiljølog til projektering



• Deltage i projekteringsmøder
• Workshops
• Interviews

• Procesplan
• De syv strømme
• Tjeklister

Værktøjer til p-koordinering

Inspiration:
- Eksempler og opsamling fra

møder og workshops på
www.byggeproces.dk

- Koordinatornetværk på
www.byggeproces.dk
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Arbejds-
beskrivelser og
tegningerListe



Spørgsmål til debat
• Hvad er succeskriteriet for arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringsfasen?
• På en skala fra 1-10, hvor godt virker arbejdsmiljøkoordineringen på jeres

projekter?
• Hvilke overvejelser har I, når I skal udpege arbejdsmiljøkoordinator (P)?
• Hvilke kvalifikationer skal arbejdsmiljøkoordinator (P) have?
• Hvordan udpeges den rigtige arbejdsmiljøkoordinator (P)?
• Hvordan får I som bygherre rammesat arbejdsmiljøkoordineringen?

– Ydelsesbeskrivelse, opgaver og metoder
– Tid og økonomi
– Mandat
– Samarbejde og kommunikation

• Hvordan synliggører I, at arbejdsmiljøkoordinatoren arbejder på jeres vegne?
• Hvilken rolle ser I som bygherre i at facilitere inddragelsen af

arbejdsmiljøkoordinatoren? Hvad er jeres erfaringer med samarbejdet mellem
arbejdsmiljøkoordinator og de projekterende?



Tak for i dag!

Kilde: Rasmus Klump bygger radiostation


