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Notat fra møde om dilemmaer som arbejdsmiljøko-
ordinator (B) d. 14/12 2021, online 
 

Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere præsenterede baggrunden 

for emnet, som er, at BFA Bygge & Anlæg skal udarbejde en værktøjskasse for arbejdsmiljøkoordinator (B). I 

denne skal bl.a. gives tips & tricks til, hvordan man kan håndtere forskellige dilemmaer/udfordringer i ar-

bejdsmiljøkoordineringen.  

Herefter drøftede deltagerne i grupper og efterfølgende i plenum forskellige dilemmaer: 

Dilemma  Mulige svar 

1. Hvordan håndteres 
en ”usynlig” byg-
herre? 

 
 

- Der er forskel på bygherrer. Ofte er de mere interesserede i det fremtidige pro-
jekt, mindst hvis der er tale om nedrivning. Man forventer ikke, at engangsbyg-
herrer kender sit ansvar. 

- Man kan tage kontakt til rådgivere for at undersøge, om de har rådgivet bygher-
ren om dennes arbejdsmiljøansvar 

- Man kan selv kontakte bygherren og fortælle om dennes arbejdsmiljøansvar og 
aftale, hvordan samarbejdet skal foregå. Spørge til bygherrens forventninger? 

- Man kan få kontakt til bygherren gennem byggeledelsen 
- Man kan invitere bygherren med til et sikkerhedsmøde og på den måde for ved-

kommende gjort synlig/aktiv. Man skal spille bygherren på banen 
- Det er vigtigt at det fremgår af kontrakten mellem bygherre og arbejdsmiljøkoor-

dinator, hvilke forventninger der er til samarbejdet, og hvordan og hvor meget 
bygherren ønsker at involvere sig i projektet 

2. Hvad gør man, hvis 
nogle virksomhe-
der ikke overhol-
der krav i PSS/ud-
budsmaterialer? 

 

- Det er bedst, hvis man kan få dem til at overholde krav gennem dialog, men 
sanktionsmuligheder angivet i PSS/udbudsmaterialet kan blive nødvendige at 
tage i anvendelse, fx muligheder for optrapning: mundtlig advarsel, skriftlig og 
bortvisning. Disse skal aftales med bygherren, så arbejdsmiljøkoordinator hand-
ler på et klart mandat. 

- Arbejdsmiljøkoordinator (B) bør være bevidst om, hvad der skal reageres på, og 
hvad der kan ses igennem fingre med. Man går ikke forbi noget, som er ulovligt 
eller farligt 

- Arbejdsmiljøkoordinator (B) kontakter virksomhedens ledelse, hvis krav ikke 
overholdes. 

- Opstartsmødet er et godt forum til at fortælle om forventninger og krav, samt 
evt. sanktionsmuligheder hvis aftaler ikke overholdes 

- Hvis det halter med de formelle pligter, fx udarbejdelse af APV, har nogle ar-
bejdsmiljøkoordinatorer en skabelon, som de giver som inspiration/hjælp 

- Hvis krav ikke kan overholdes, fordi projektet fx ikke er bygbart, så må projekte-
rende involveres, evt. sammen med bygherren, så en ny løsning kan findes. 

3. Hvordan håndteres 
rolle som AMK(B), 
hvis man samtidig 
er byggeleder eller 
lignende? 

 

- Oplevelsen er, at rollerne kan trække i hver sin retning. Det mest relevant med 
dobbeltrolle på mindre projekt. 

- Det kan være en fordel af være en del af byggeledelsen, fordi man har flere timer 
på byggepladsen og kender projektet. Ulempen er klart, at det kan være svært at 
prioritere arbejdsmiljøkoordinator-rollen, og især når tidsplanen strammes.  

- Det er vigtigt, at man synliggør, hvilken rolle man taler ud fra. Fx ved at have en 
særlig arbejdsmiljøkoordinator-hjelm, når man går sikkerhedsrunderinger 
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- Desværre får en del nyuddannede byggeleder lagt arbejdsmiljøkoordinatorrollen 
oveni, hvilket er svært for dem at håndtere 

- Det kan være nødvendigt for bygherren at tilkøbe 3.-øje kontrol, når samme per-
son står for byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering for at sikre, at bygherrean-
svaret overholdes 

4. Hvordan arbejder 
man, når der er 
store forskelle i 
virksomhedernes 
sikkerhedskultur? 

 

- Det er vigtigt, at der er lige regler for alle virksomheder på pladsen som udgangs-
punkt for at skabe en fælles sikkerhedskultur. Fælles sikkerhedsintroduktion for 
alle håndværkere kan være et værktøj til at skabe fælles forståelse af reglerne på 
pladsen 

- Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal håndhæve de krav, som er beskrevet i udbud.  
- Hvis der foregår noget ulovligt i arbejdsområder, så gør arbejdsmiljøkoordinator 

(B) opmærksom på det. Man kan også godt kommentere på andre forhold, men 
mere som sparring 

- Hvis der er en virksomhed, som sætter barren højt, så kan man som arbejdsmiljø-
koordinator bruge dem som løftestang i arbejdsmiljøarbejdet. 

- Det er nødvendigt, at alle virksomheder har et minimum af planlægning, da det 
ellers er vanskeligt for arbejdsmiljøkoordinator (B) at koordinere arbejderne.  

5. Hvad gør man, når 
der er manglende 
fremmøde til sik-
kerhedsmøder? 

 

- Det er vigtigt, at det fremgår tydeligt af PSS/udbudsmateriale, at det er en for-
ventning, at arbejdsmiljøgrupperne deltager i sikkerhedsmøder 

- Det er også vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinator (B) medvirker til, at sikkerhedsmø-
det er et rum, hvor man kan komme med sine problemer, og at der bliver taget 
hånd om dem. Det skal føles relevant at deltage i sikkerhedsmøderne, fx at man 
får vigtige informationer, samt at møderne fører til en forbedret koordinering af 
arbejdet 

- Kage og andre sociale elementer kan gøre det mere attraktivt at deltage i sikker-
hedsmødet. 

- Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinator er en kendt figur på pladsen 
- Der er forskellig praksis for, hvor meget man gør ud af at få entreprenørerne til 

at deltage på sikkerhedsmøder. Nogle ringer dem op, hvis de udebliver, nogle går 
en runde på pladsen på forhånd og efterspørger, hvem der deltager. Andre tager 
kontakt efterfølgende, hvis nogle virksomheder ikke har været til stede.  

- Virksomheder, som ikke er på pladsen i den kommende periode, behøver ikke at 
deltage. 

- Det er vigtigt at forklare, hvorfor de skal deltage. Nogle påpeger efterfølgende, 
hvis der opstår situationer, hvor manglende deltagelse har betydet, at en virk-
somhed er gået glip af informationer. 

- Der er god erfaring med at holde sikkerhedsmøder i forlængelse af byggemøder, 
da arbejdsledere/mestre så er på pladsen 

- Nogle fastholder, at det skal være arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant 
(hvis der er krav om en sådan), der deltager. Andre har en mere pragmatisk hold-
ning og mener, at det er bedre, at virksomheden er repræsenteret end ikke.  

6. Hvordan håndteres 
udenlandsk ar-
bejdskraft og 
sprogbarrierer? 

- Der er ofte krav i udbud om, at der skal være en arbejdsleder til stede på bygge-
pladsen, som kan dansk og det talte sprog i sjakket, men der er forskel på, hvor 
striks det håndhæves. Nogle steder er det et håndfast krav, da det er vigtigt at 
kunne kommunikere på et fælles sprog, fx også hvis der sker en ulykke. Andre 
steder klarer man sig med engelsk. 

- Arbejdstilsynets og BFA Bygge & Anlægs materialer på engelsk er gode at be-
nytte, da de giver en fælles forståelse. 
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- Det er nødvendigt at overveje oversættelse af skiltning på byggepladsen, samt 
kommunikation i film og billeder 

- Nogle steder afholdes sikkerhedsintroduktion af formand på det pågældende 
sprog ud fra arbejdsmiljøkoordinators præsentation. Deltagerne skriver under 
på, at de har gennemgået den. 

- Der kan være brug for tolkning på sikkerhedsmøder 

7. Entreprenøren 
håndhæver ikke sit 
formelle arbejdsgi-
veransvar, fx APV, 
planlægning, in-
struktion, hvilket 
vanskeliggør ar-
bejdsmiljøkoordi-
neringen. Hvad kan 
man gøre? 

- Opstartsmødet er et godt tidspunkt at spørge ind til, hvordan planlægning fore-
går, og om APV’en er dækkende for det konkrete arbejde, som skal udføres på 
pladsen 

- Nogle arbejdsmiljøkoordinatorer hjælper arbejdsgiver i gang med APV/risikovur-
dering ved at udlevere forslag til skabelon eller henvise til relevant materiale. 
Nogle steder skal bestemt skabeloner bruges, men så skal det fremgå af udbuds-
materialet 

- Bygherren kan kræve, at arbejdet først må igangsættes, når dokumenter er ud-
fyldt 

- Nogle beder hoved-/totalentreprenør om at tilse, at deres underentreprenører 
har de formelle krav i orden 

8. Hvor meget skal 
man som arbejds-
miljøkoordinator 
(B) påpege ar-
bejdsmiljøproble-
mer i arbejdsområ-
der? 

- Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal koordinere i fællesområder, men skal også tilse, 
at arbejdsgiveren bruger forebyggelsesprincipperne på en sammenhængende 
måde 

- Nogle bygherrer forventer, at arbejdsmiljøkoordinator (B) holder øje med hele 
byggepladsen. Arbejdsmiljøkoordinator skal have beføjelser fra bygherren til at 
agere i forhold til det  

- Det er vigtigt for arbejdsmiljøkoordinator ikke at ”overtage” arbejdsgiveransvar 
ved at blande sig for meget, men flere arbejdsmiljøkoordinatorer blander sig, 
hvis de ser noget, som ikke er i orden. Men de lader det være op til arbejdsgive-
ren at løse problemet.  

9. Hvordan sikrer 
man som arbejds-
miljøkoordinator 
(B), at de fælles 
sikkerhedsforan-
staltninger, fx ad-
gangsveje, er for-
svarligt opført? 

- Sikkerhedsrunderinger bruges til at anmærke forhold, som ikke er i orden. Nogle 
eskalerer anmærkningen, fx fra gul til rød i mønsterarbejdspladsskema, hvis for-
holdet ikke er bragt i orden. Det kan være ved næste sikkerhedsrundering eller 
efter et par gange. 

- Man kan, efter aftale med bygherren, lade arbejdet udføre på entreprenørens 
regning, hvis de efter gentagne henvendelser ikke bringer forholdene i orden 

- Man kan kontakte arbejdsmiljøkoordinator (P) for at høre, hvad der er tænkt un-
der projekteringen, herunder i udbud 

 

Næste møder 
Datoer for møder i 2022 fremgår på: https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegrup-

pens-moeder/ 

Ideer:  

- Styr på begreber såsom Vision Zero, Nul ulykker, Safety Hunt mm. Hvad dækker de over, og hvor-

dan kan de bruges? 

- Gode sikkerhedsmøder 

- Risikovurdering contra APV – hvordan forstår vi begreberne? Forslag om at give input til Arbejdstil-

synet om forenkling 

- Enkle værktøjer til arbejdsmiljøkoordinering efterspørges, herunder PSS som styringsværktøj 

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/
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- Præsentation af elektronisk risikovurdering hos Vestforbrænding 

- Erfaringer med brug af arbejdsmiljøplan – en plan som entreprenøren skal udarbejde, som skal be-

skrive, hvordan arbejdsmiljøarbejdet på pladsen vil foregå. Den minder om en KS-plan og indgår i 

bedømmelsen i valg af entreprenør, samt efterfølgende i opfølgning på, om entreprenøren leverer 

det aftalte. 


