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Notat fra møde d. 27/8 i Cowi Vejle om 
overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator 
(P) til (B) 
Betina Lyngsø fra Cowi præsenterede erfaringer med arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen, 
udarbejdelse af risikolog og overdragelsen: 

- Efterhånden er bygherrerne blevet klar over, at der er behov for, at arbejdsmiljøkoordinatoren 
kommer tidligt med i processen 

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal medvirke til at afklare bygbarheden, om det kan lade sig gøre at 
udføre arbejdet på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde 

- Cowi anvender risikovurdering under projekteringen for at klarlægge risici og vurdere 
risikoreducerende tiltag. Risikolog er opbygget efter DTU-koncept på 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoelog-til-projektering/  

- Cowi har udviklet database over særligt farligt arbejde. Er pt afprøvet i forskellige 
forsyningsselskaber, men tanken er, at den skal udvikles til forskellige typer af bygge- og 
anlægsprojekter: 

o Indeholder indledende spørgsmål om projektet og organiseringen. Arbejdsmiljøkoordinator 
(P) snakker først med projekteringsleder, og derefter er der mere specifikke spørgsmål til 
fagdisciplin-ledere om arbejdsmiljøforhold 

o Det væsentligste er dialogen med de projekterende om, hvordan man kan forebygge 
arbejdsmiljøproblemer. Spørgsmål i databasen hjælper til denne dialog 

- Det er vigtigt, at der er fokus på under projekteringen, hvordan arbejdsmiljøarbejdet og 
samarbejdet skal forløbe på byggepladsen, så det kan blive beskrevet i udbuddet. Her skal 
bygherren også på banen 

- Betina går meget ind i udarbejdelsen af byggepladsplanen, selv om det er de projekterendes 
opgave. Der er behov for et blik på logistik, flow og pladsforhold allerede under projekteringen 

- Det er arbejdsmiljøkoordinator (P)s opgave og også nødvendigt at se på tværs af fagdiscipliner 
- Der bør være en ansvarlig for bek. 110, så det ikke bliver sammenblandet med 

arbejdsmiljøkoordineringen 
- Det giver god mening at bruge leanprincipper under projekteringen til at sikre sig, at projektet er 

bygbart 

Erfaringsudveksling og drøftelse 
Herefter diskuterede vi i grupper følgende spørgsmål og samlede op i plenum:  

- Hvordan foregår overdragelsen typisk? Er der et møde? 
o Der er ofte et møde, men tit også på telefon, hvis afstandene er store 

 Oplevelsen er, at ved totalentrepriser, så initierer totalentreprenøren, at der bliver 
holdt et overdragelsesmøde 
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 Ved hovedentrepriser sker der ofte ikke overdragelse, måske fordi samarbejdet 
mellem projekterende og udførende ofte er dårligere  

o I en del tilfælde sker overdragelsen ikke 
 Holdningen var, at det er arbejdsmiljøkoordinator (B), der har et incitament til at 

mødes, så derfor bør han/hun efterspørge overdragelsen 
 Arbejdsmiljøkoordinator (P) har ofte ikke meget tid afsat til overdragelsen og 

opsøger den derfor ikke 
 Der var en drøftelse af, hvem der kan kræve, at der holdes et møde – se under 

spørgsmål om bygherren 
o Der er behov for, at både arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) er forberedt til 

overdragelsesmødet, så de rigtige informationer bliver overdraget, og 
arbejdsmiljøkoordinator (B) kan stille relevante spørgsmål. Desværre er det ikke altid 
tilfældet 

 Der skal være en dagsorden for møde, se fx 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-opstart-af-byggeplads/ 
nederst, foldud-menu 

o Der var et eksempel på, at arbejdsmiljøkoordinator (B) ikke ville overtage 
arbejdsmiljøkoordineringen, fordi overdragelsen ikke var fyldestgørende. Konkret var det, 
at PSS ikke var tilfredsstillende.  

 Kritikpunkterne skrives ind i et referat, og så må arbejdsmiljøkoordinator (P) rette 
op. 

 Der var en drøftelse af, om det får konsekvenser for opstart af byggepladsen, men 
det får det sjældent 

 Hvis projektforløbet har været dårligt, så kan det mindske arbejdsmiljøkoordinator 
(P)s mulighed for at lave et tilfredsstillende stykke arbejde  

o Der kan være behov for flere overdragelser, fx hvis der er projektering før et 
totalentrepriseudbud 

- Hvilke dokumenter overdrager I? 
o PSS og journal overdrages, og typisk også arbejdsmiljølog, hvis en sådan er udarbejdet. 
o Arbejdsmiljølog giver arbejdsmiljøkoordinator (B) informationer om de risici, som er 

håndteret, og de valg, som er truffet under projekteringen ift arbejdsmiljø 
- Hvordan er bygherren involveret i overdragelsen? Er det typisk defineret i 

udbuddet/ydelsesbeskrivelsen? 
o Bygherre bør kræve, at der er et overdragelsesmøde, og det gør de offentlige store 

bygherrer ofte også. Men de fleste bygherrer har ikke dette fokus. 
o Det er godt, hvis det er bygherren, som indkalder til overdragelsesmødet, og byggeledelsen 

bør være med 
o Der var eksempler på, at hvis arbejdsmiljøkoordinator beder bygherren om, at der skal 

være et overdragelsesmøde, så kommer det med i kontrakten 
- Hvordan håndterer I løbende projektering / projektering efter udbud? 

o Ofte håndteres projektering efter udbud på sikkerhedsmøder 
o Der var også et eksempel, hvor arbejdsmiljøkoordinator (P) fortsatte, efter at byggepladsen 

var etableret. Der skal være afsat timer til dette 
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- Hvad er det sværeste ved overdragelsen mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)? 
o Det er svært at få etableret dialogen mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B), hvis 

bygherren ikke kræver det 
o Det er en udfordring, hvor meget i detaljer man skal gå på overdragelsesmødet. Som regel 

aftales, at arbejdsmiljøkoordinator (B) kan kontakte (P), hvis der opstår spørgsmål, men (P) 
har ofte ikke timer afsat til den videre dialog efter overdragelsen. 

Næste møde 
- Mandag d. 26/11 kl. 9-12 
- Det blev foreslået at få eksempler fra entreprenør, hvor arbejdsmiljøkoordineringen ikke har været 

tilfredsstillende. Signe kontakter mulige oplægsholdere. 
- Mødet afholdes hos Rambøll i Århus 


