
Interessegruppen for koordinatorer 

1 
 

Notat fra møde d. 23/8 2021 hos Niras om udenland-
ske bygherrers håndtering af arbejdsmiljøarbejdet 
 

Kurt Egmose fra Niras og Mette Bystrup fra MJE fortalte om deres erfaringer fra arbejdsmiljøkoordinering 

og arbejdsmiljøarbejdet på udenlandske bygherrers projekter i Danmark. Præsentationen findes på: 

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/  

Her følger pointer og erfaringsudveksling:  

- Ofte vil en udenlandsk bygherre vælge udenlandske projekterende, byggeledelse og entreprenører. 

Der er også ofte flest udenlandske håndværkere. Der er nogle kulturelle, sproglige og erfarings-

mæssige forskelle, som har betydning for samarbejdet om arbejdsmiljøet. 

o Kulturforskelle afhænger af, hvilket land de kommer fra. Selv lande, som ligger tæt på Danmark, 

kan have en væsentlig anden kultur, fx mht autoritet, bureaukrati og hvordan man tager og 

håndhæver beslutninger. Vi danskere bærer også en kultur, skal vi være opmærksomme på. 

o De er ofte mere konsekvente ved overtrædelser. Det kan på den ene side virke voldsomt, men 

erfaringen er også, at det virker. Konsekvensen bør afspejle alvorligheden af overtrædelsen. 

▪ Det er godt at få konsekvenser defineret i PSS – og kun skrive det ind, som man vil/kan sank-

tionere 

o Sproget på byggepladsen er ofte engelsk. Det er forskelligt, hvordan man håndterer oversæt-

telse mellem sprog og krav til tolkning 

- Udenlandske bygherrer kender ofte ikke de danske regler omkring ansvar og arbejdsmiljøkoordine-

ring 

o De bliver først opmærksom på danske regler, når der sker en granskning af et dansk projekte-

rende firma. Arbejdsmiljøkoordinator (P) kommer derfor for sent ind 

o De forventer, at det er de samme regler som i deres eget land 

o Særligt arbejdsgiveransvaret er ukendt, fordi de ofte har kædeansvar i eget land 

o Der er god erfaring med at stille krav om, at minimum én fra hver entreprenør tager arbejdsmil-

jøkoordinatoruddannelsen 

o Det er svært for udenlandske at forstå reglerne for arbejdsmiljøorganisationen og inddragelse af 

arbejdstagere 

o Men når de forstår regler, så gør de meget for at håndhæve dem. Håndbogen på engelsk er et 

godt redskab.  

- Beskyttelse af deres brand driver dem. De vil gøre alt for at beskytte det. Samtidigt har sikkerhed 

en høj prioritet – særligt Target Zero.  

o Ofte er der et koncept for arbejdsmiljøarbejdet og PSS 

o De vil have alt beskrevet i detaljer, hvilket giver meget lange PSS’er, som er kontraktdokument. 

Der er behov for at få informationer ekstraheret, fx i en håndbog, i piktogrammer o.l.  

o Prioriteringen i, hvad der håndhæves, giver ikke altid mening, fx bortvisning ved rygning forkert 

sted 

o Der er behov for et stort antal arbejdsmiljøprofessionelle for at holde systemerne i hævd.  

▪ Der er bl.a. en rolle som supervisor, som er en slags coach for arbejdsmiljøarbejdet. Der er en 

særlig uddannelse for supervisorer 

▪ Desuden er der krav om spottere, fx ved brug af lifte 
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▪ På danske pladser er der stor forskel på ressourceforbrug til arbejdsmiljøkoordinering. Der er 

erfaring med at sætte konkret tal på arbejdsmiljøfolk hos entreprenøren ift. antal håndvær-

kere på pladser i PSS 

o Utilsigtede hændelser bliver taget meget alvorligt. Ledelsen og nogle gange topledelsen fra en-

treprenøren bliver inddraget i årsagsanalyse og læring 

o Der er forventning til, at alle håndværkere bidrager med observationer – både positive og nega-

tive. Det sker ofte via app. Der er allokeret særlig ressource til at følge op og tage action på ob-

servationerne. 

o Der er større krav til træning 

- Der lægges stor vægt på planlægningsfasen, hvilket vi kan lære af i Danmark 

o Der udstedes arbejdstilladelser for alle arbejder. Det sker hver eftermiddag. Hver morgen holdes 

et tidsplanmøde for at koordinere, og der er et ugentligt møde, hvor man kigger på fælles- og 

arbejdsområder 

o Håndværkerne skal selv udarbejde en Safe Plan of Action (SPA) før et arbejde kan gå i gang -  en 

slags Sikker Jobanalyse, som skal sikre at de kender risici og forholdsregler. 

o Koordineringen foregår altså i byggeledelsen via forskellige dedikerede processer, og arbejdsmil-

jøkoordinator tilser, at det sker og ved tilsyn, at det fungerer på pladsen. Derfor bliver rollen 

som arbejdsmiljøkoordinator anderledes. 

- Det er vanskeligt at få hold på, om der er tale om indhyret arbejdskraft eller underentreprenører, 

da der udover arbejdsmiljøforhold, også er kontraktlige og kvalitetsmæssige forhold at tage i be-

tragtning 

- Man er nødt til som arbejdsmiljøkoordinator at købe ind på konceptet og være en hjælper for at få 

formidlet de danske arbejdsmiljøregler 

Opsummerende kan vi lære følgende af de udenlandske bygherrer: 

- Antallet af ulykker på danske byggepladser kan reduceres 

- Vi skal ikke overtage koncepterne 1:1 men kan med fordel bruge 

➢ Ledelsen skal tage mere ansvar for sikkerhed 

➢ Mere fokus på planlægning/forberedelse af arbejdet 

➢ Mere konsekvens 

➢ Mere fokus på uddannelse 

Næste møde 
Der var en snak om de kommende møder. Et forslag er at veksle hver anden gang mellem fysisk og online. 

Dato for næste jyske møde: Mandag d. 22. november kl. 9-12 

Forslag til emner:  

- Forskel mellem indhyret arbejdskraft og underleverandører, særligt i relation til udenlandsk ar-

bejdskraft. Overblik over regler ift arbejdsmiljø, kontrakter og kvalitetssikring 

- Gode sikkerhedsmøder 

o Hvordan får vi entreprenører og arbejdsmiljørepræsentanter til at deltage? Hvordan organiserer 

vi det på store komplekse projekter? Hvordan faciliterer vi bedre møder? Hvordan kan vi gribe det 

an, når der er udenlandske deltagere? 

- Arbejdsmiljøkoordinering af leverandørprojektering og løbende projektering – hvordan kan man 

gøre det? 


