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Notat fra møde om arbejdsmiljøkoordinatorers 
udfordringer, d. 15/4-2021, online 
Emnet for dagens møde var de udfordringer, som arbejdsmiljøkoordinatorer oplever, samt en drøftelse af, 
hvordan man som bygherre kan rammesætte arbejdsmiljøkoordineringen, så nogle af disse udfordringer 
kan håndteres. Præsentationer findes på: https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interesse-
gruppens-moeder/  

Simon Ahlers fra Rambøll fortalte om udfordringer og succeser, primært som arbejdsmiljøkoordinator (P). 

Udvalgte udfordringer: 

- Bygherrens forventninger og rammesætning mangler ofte 
- Arbejdsmiljø bliver set som udgift – særligt hvis man kommer for sent ind 
- Arbejdsmiljøkoordinator møder tit modstand og mangler allierede. Projekterende og bygherren 

kender ikke deres pligter og hælder til at ’gøre som de plejer’ 
- Arbejdsmiljøkoordinator skal selv sætte standarden, hvis bygherren ikke har ambitioner/politik 
- Der er ofte meget begrænsede ressourcer til arbejdsmiljøkoordinering, særligt når der er en del af 

projekteringen 
- Byggeplads- og udførelsesforhold får for sent fokus i projekteringen 

Udvalgte succeser: 

- Det er vigtigt at være fremadskuende, så man kan løse problemer upfront, og skabe værdi i projek-
ter. 

- Han vil gerne starte kortlægning op tidligt – gerne før der er tegninger, da man kender udfordringer 
ift. projekttyper, fx hvis det er et højhus  

- Han sætter fokus på forudsætninger for udførelsen og værdistrømme og har bedst erfaring med at 
kortlægge arbejdsmiljøproblemer sammen med de projekterende og på tværs af fag 

- Når der bliver sat rammer fra samarbejde mellem bygherre, arbejdsmiljøkoordinator og projekte-
rende giver det grundlag for succesfuld arbejdsmiljøkoordinering 

- Han lægger vægt på, at et bygbart projekt er en gevinst for alle. Bygbarhed og arbejdsmiljø går 
hånd i hånd 

Vilkår for arbejdsmiljøkoordinering:  

- Hans kolleger er ikke forpligtet til at bruge ham som arbejdsmiljøkoordinator, så han skal selv sørge 
for at komme ind på projekterne og vise sit værd 

- Man får nogle gange et fastsat honorar, og så må man få det bedste ud af det, eller tage dialog med 
bygherren om ydelsen.  

- Han har det fint med at bruge bygherrens skabeloner for fx PSS, da det ofte skaber tryghed hos 
bygherren. Bygherrer med skabeloner har ofte forholdt sig til ønsket arbejdsmiljøniveau 

Han kom efterfølgende ind på, hvad bygherrer kan gøre: 

- Udforme arbejdsmiljøpolitikker, da det anviser forventninger og retning for arbejdsmiljøarbejdet. 
Brug evt. arbejdsmiljøkoordinator eller bygherrerådgiver til at udforme politikker (rådgivnings-
ydelse). 
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- Sørge for at tid og ressourcer er balanceret ift. projektets størrelse og kompleksitet. Bruge en ydel-
sesbeskrivelse 

- Medvirke til at etablere samarbejde mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og projekterende 
- Give klart mandat til arbejdsmiljøkoordinator (P) 
- Se byggeplads som et fag og prioritere at denne bliver projekteret 
- Spørge ind til om projekterende kender deres arbejdsmiljøpligter 

      

Cathrin Wehner Rasmussen fra Nembyg A/S, som er en mindre entreprenørvirksomhed, fortalte om erfa-
ringer som primært arbejdsmiljøkoordinator (B): 

- På den type sager, som de har, er bygherren oftest usynlig, og der er sjældent lavet en reel arbejds-
miljøkoordinering under projekteringen. Derfor bliver der ikke en overdragelse til arbejdsmiljøkoor-
dinator (B), og hun må selv udforme PSS mm. 

- Bygherren kan ikke se, at arbejdsmiljøfokus skaber værdi – men vil ikke have ulykker 
- Når bygherren ikke kender sit ansvar – og ikke bliver gjort opmærksom af rådgivere, så vil de ikke 

bruge penge på området, og så får arbejdsmiljøkoordinator ikke ressourcer til sit arbejde 
- De har eksempler, hvor bygherren har fået rådgivningspåbud 
- På den anden side har nogle bygherrer skabelon for PSS på mere end 100 sider, hvilket er vanske-

ligt at arbejde med. Der bør være proportioner i det ift. byggesagens kompleksitet 

Hvad gør de selv:  

- NemByg arbejder med at blive mere professionelle ift. at få kontakt til bygherren. Det er vigtigt 
med besøg og dialog ude på pladsen, da det giver bygherren en større forståelse – også til læring på 
tværs af projekter 

- Projektledere skal fremover være arbejdsmiljøkoordinator (B), og Cathrin skal være support. Det 
skal være tydeligt, hvilke sanktionsmuligheder arbejdsmiljøkoordinator (B) har. 

- De arbejder meget med at styrke arbejdsgiveransvaret, og få skabt en kultur, hvor arbejdsmiljø ses 
som meningsfyldt for håndværkerne 

- Tavlemøder om morgen, så alle får samme besked og der bliver lavet en koordinering. Her er også 
mulighed for at tage det op, hvis der er observeret uhensigtsmæssig adfærd 

Ønsker til forbedringer: 

- Det er godt, hvis bygherren kommer på pladsen og går en rundering med arbejdsmiljøkoordinator. 
Vigtigt med dialogen. 

- Særskilt ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordineringen. Det er godt, hvis bygherren kan ram-
mesætte arbejdsmiljøkoordinator (B)s rolle allerede i projekteringen igennem PSS. Så bliver det 
prissat, så der er ressourcer nok til ydelsen 

- Få udpeget og fulgt op på arbejdsmiljøkoordinator (P), så der sker en reel arbejdsmiljøkoordinering, 
og der bliver taget hånd om arbejdsmiljøproblemer 

- Tage initiativ til overdragelsen mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) 
- Der er et stort spænd i vidensniveau og motivation hos henholdsvis store og små entreprenørvirk-

somheder – og også ift. geografi. Det bør man tage højde for i projekteringen, så projekt og krav 
afspejler dette.  

Erfaringsudveksling 
Der var følgende pointer i drøftelsen af arbejdsmiljøkoordinators udfordringer:  
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- Arbejdsmiljøkoordinator bør også tage kontakt til bygherre for drøftelse af ydelsen 
- Hvis arbejdsmiljøkoordinator skal bistå projekterende med deres pligter, så skal det betales ud af 

deres honorar 
- Det er svært at angive en procentssats af byggesum til arbejdsmiljøkoordinering, da behov afhæn-

ger af mange forhold 
- Bygherren skal tage initiativ til overdragelse mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B). Ellers er det 

uklart, hvem der skal gøre det, og erfaringen er, at det ikke bliver gjort 
- Det er vigtigt at få defineret, hvad arbejdsmiljøpligter indeholder. Det handler om under projekte-

ringen at finde det særlige, hvor gængse arbejdsmetoder ikke kan bruges. Fx der hvor gravekasser 
ikke kan bruges, eller det er vanskeligt at komme til med tekniske hjælpemidler. Og forholde sig til 
løsninger 

- Bygherren skal forholde sig til, hvordan man håndterer projektændringer, så de også arbejdsmiljø-
koordineres  

- Der er behov for, at entreprenør også har sanktionsmuligheder ift egne ansatte 

Efterfølgende afprøvede vi metoden: 5 x Hvorfor? Formålet var at dykke ned i en problemstilling og under-
søge, hvad årsagen er. Ved at spørge fem gange finder man de bagvedliggende årsager. 

Problemstilling: Hvorfor har vi bygherrer, der ikke kender ansvar og ikke har ambitioner på arbejdsmiljøom-
rådet? 

Fordi:  

1. Bygherrens fokus ligger et andet sted – fx på drift, selve bygningen, få bygget huset, økonomi 
2. Økonomi og tidsramme er det vigtigste, særligt i politiske organisationer 
3. Bygherren har ikke set værdien/økonomien i arbejdsmiljøarbejdet. Man kan ikke se værdien af godt 

arbejdsmiljø i regnskabet, med den direkte udgift til arbejdsmiljøkoordinering mm 
4. To muligheder 

o Bygherren har måske ikke oplevet en alvorlig ulykke – og dermed tænkes ikke, at det er 
hans ansvar, selvom man perifært har hørt om bygherren. Bygherren er ikke uddannet til at 
se risikoen.  

o Bygherren har ikke fået rådgivningspåbud, måske fordi der ikke altid er tilsyn nok med om-
rådet  

5. Bygherren får ikke rådgivning om sit ansvar fra rådgivere 

Løsninger: 

- Man kan håndtere det, som går galt, og sikre læring til tilsvarende projekter 
- Få topledelsen i tale og få deres opbakning. Vigtigt at formidle at de har ansvar som bygherren og 

drøfte de dilemmaer, som projektledere står i. Finde et niveau og evt. arbejdsmiljøpolitik 
- Intern undervisning og videndeling 
- Få flere bygherre repræsenteret i netværket  
- Få bygherren til at forstå, at det er mennesker, som bygger deres projekt, og at forhold skal være i 

orden 

Forslag til emner for kommende møder: 

- Hvor mange risici kan man se ud fra projekttypen og omgivelserne? Konceptuelle forhold får en 
stor betydning, forbygget gennem design 

- AB18 


