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Notat fra møde om hvordan arbejdsmiljøkoordina-
tor (P) får godt samarbejde med projekterende 
hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus, 14/6 2022 
 

Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere opsummerede de initiativer, 
som er gjort i forhold til projekterendes pligter over de sidste år, samt nogle af de budskaber, som anven-
des overfor projekterende. Find præsentation på https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-inte-
ressegruppens-moeder/ under Afholdte møder: 

- Projekterende og rådgivere har haft arbejdsmiljøpligter i mange år, men der er stadig mange, som 
ikke kender deres ansvar, og det er en udfordring, at lovgivningen ikke er så let at tolke 

- Arbejdsmiljøpligterne er beskrevet i ydelsesbeskrivelser, men ikke detaljeret og bliver det leveret? 
- Der er afholdt en lang række arrangementer i Videntjeneste-regi og værktøjer, som kan anvendes i 

projekteringen 
- Vi ved fra Safety First-projektet og Vision Zero, at hvis man skal rykke et område, så skal topledel-

sen have en holdning til det. Vi ved desuden, at der er stort potentiale for forebyggelse under pro-
jekteringen. Men hvordan kommer vi videre? 

 

Deltagerne brugte metoden bevidning i grupper á 3 til at fortælle om en situation/historie, hvor en af dem 
var lykkedes med at få prioriteret arbejdsmiljøet under projekteringen. Den anden interviewede, og den 
sidste bevidnede/genfortalte pointer. I plenum samlede vi op, bl.a. på årsager:  

- Hvis man som arbejdsmiljøkoordinator (P) får mulighed for at komme tidligt ind i projekteringsfor-
løbet, så har man bedre muligheder for at arbejde forebyggende og spørge ind til de løsninger, som 
projekterende er i gang med, samt skabe dialog om risici og løsninger 

- Samspillet med projekterende er afgørende for at få arbejdsmiljø på dagsordenen. Det kræver en 
indsats at skabe interesse om arbejdsmiljø, så der er ejerskab til at udarbejde et arbejdsmiljømæs-
sigt bygbart projekt 

- Nogle har også oplevet stor værdi af at være med i idéfasen allerede – måske som arbejdsmiljøråd-
giver 

- Man kan give input til etapevise byggepladsplaner, så der kommer fokus på logistik mm 
- Mange bruger deres netværk til at blive udpeget som arbejdsmiljøkoordinator (P) og relationen 

som kolleger med projekterende giver et tillidsbaseret forhold 
- Man kan bruge dårlige erfaringer fra tidligere bygge- og anlægsprojekter til at fremme arbejdsmiljø-

forsvarlige løsninger. Generelt opleves det givtigt, hvis man kan få lov at komme med løsningsfor-
slag  

- I totalentreprisen kan der være mulighed for tidlig inddragelse af entreprenører og leverandører, så 
de kan spille ind med deres løsninger. Det fremme bygbarheden. 

 

Herefter kiggede grupperne på præsentationer fra nogle af møder og arrangementer, som Videntjenesten 
har afholdt og i plenum oplistede vi væsentlige pointer omkring samarbejdet med projekterende:  
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- Webinaret: Kend dit projekteringsansvar – arbejdsmiljø og ABR18 var godt, men man savnede en-
delige konklusioner om, hvor langt projekteringsansvaret rækker. Der blev sagt direkte, at man ikke 
kan planlægge med faldsikring 

- Man skal i projekteringen have fokus på arbejdsprocesser, men tegninger viser kun de tidspunkter i 
processen – ofte kun slutprodukt 

- Projekterende har ikke arbejdsmiljø som kernekompetence, så de har brug for hjælp, fx af en ar-
bejdsmiljørådgiver 

- Der er brug for forventningsafstemning om samarbejdet mellem projekterende og arbejdsmiljøko-
ordinator (P), da der ofte er forvirring om, hvem der skal levere hvad. Ansvarstrekanten ift. bek. 
117, 110 og 2107 er god at bruge 

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) ska tilbyde sin arbejdsmiljøviden til projekteringsteamet 
- Det er gavnligt med 1:1 møder med projekterende frem for at sidde med til alle projekteringsmø-

der. Det bliver mere konkret for den enkelte projekterende og man kan holde fokus på arbejdsmiljø 
- Det er vigtigt at arbejdsmiljøkoordinator (P) bliver en del af projekteringsteamet og inviteres med 

til relevante møder. Man bør selv byde sig til ved at tage kontakt til projekteringslederen 
- Forebyggelsesprincipper skal i spil hurtigt – tegningen med krokodillen giver et billede på princip-

perne, men der kunne godt være brug for mere konkrete eksempler 
- Hvis man taler om bygbarhed mere end arbejdsmiljø, så rammer man målgruppen bedre 
- Det er godt, når projekteringsledere engagerer sig i arbejdsmiljø og kender sin rolle, da de sætter 

rammen for fokus blandt de projekterende 
- Det er vigtigt, at der er overblik over, hvor arbejdsmiljø skal nævnes i projektdokumenter, og hvor-

dan samspillet er mellem de enkelte, fx arbejdsbeskrivelser og PSS. Man skal som arbejdsmiljøkoor-
dinator (P) have indsigt i udbudsmaterialets struktur for at kunne tale med. 

 

Afslutningsvis snakkede vi om, hvem man som arbejdsmiljøkoordinator (P) har brug for at komme i kontakt 
med og om hvad: 

Hvem? Hvorfor? Bemærkninger 
Bygherre - Kan være en livline 

- For at aftale beføjelser 
- Kan være vanskeligt hvis det 

ikke er en professionel byg-
herre 

- Gøre opmærksom på at man er 
bygherrens forlængede arm 

Projektleder - For at få indsigt i projekteringsfor-
løbet og skabe god relation 

- Tage kontakt så snart man er 
udpeget for at igangsætte sam-
arbejdet 

Ingeniør - De tager beslutning om dimensio-
nering, fx beton, kraner og skakte, 
så det kan være relevant at have 
en god relation 

 

Arkitekt - Ofte stor magt 
- Arkitektoniske valg kan have stor 

betydning for arbejdsmiljøforhold 

 

Totalentreprenør - De sidder for bordenden i projek-
teringen, så de har stor indflydelse 
på valg 

 

Arbejdsmiljøorganisation, fx 
produktionsvirksomhed med 
medarbejderinddragelse 

- De kan have stor indflydelse på, 
hvor glat byggesagen kører ift pro-
duktionen 

- Forklare om projektet ud fra 
deres perspektiv ift. at produk-
tionen skal kunne fortsætte 
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Generelt kan man gøre følgende for at skabe et godt samarbejde:  

- Tilbyde sin hjælp ift. egne erfaringer fra tidligere bygge og anlægsprojekter og kendskab til værktø-
jer og løsninger. Medvirke til at det bliver et bygbart projekt 

- Være en medspiller 
- Være med til at skabe god stemning, fx kan kage på møder skabe hygge og dermed være en kick-

starter  

Nye gratis tilbud 
Kim Borch præsenterede desuden BFAs konsulenttjeneste, hvor arbejdsmiljøkoordinatorer har mulighed 
for at få en gratis screening af byggepladsen, hvis der er et specifikt problem, som omhandler ulykker, kemi 
eller ergonomi. Læs mere og kontakt konsulenttjenesten på https://bfa-ba.dk/konsulenttjenesten/  

Vibeke Rasmussen fra Humanhouse fortalte om et pilotprojekt, som de gennemfører for BFA Bygge & An-
læg, som går ud på at understøtte samarbejdet om arbejdsmiljø på byggepladserne. Her kan man få gratis 
sparring til at igangsætte aktiviteter, som kan forbedre samarbejde, kommunikation på sikkerhedsmøder 
mm. Vibeke kan kontaktes på vira@humanhouse.com  

Næste møder 
Dato: 29/8 kl. 9-12 (elektronisk mødeindkaldelse er udsendt)  

- Sted: Nyt Aalborg Universitetshospital, Hospitalsbyen 1 - 9260 Gistrup 
- Emne: Arbejdsmiljøkoordinering og læring fra NAU – Nyt Aalborg Universitetshospital. Hanne Lau-

ridsen og Lars Skovsbo Jørgensen fra Niras står for arbejdsmiljøkoordineringen på NAU og vil for-
tælle og deres erfaringer, og hvad de har lært, som kan tages med videre til andre projekter. Heref-
ter erfaringsudveksler vi om at fastholde engagement på længerevarende opgaver, og hvordan vi 
kan overføre læring mellem projekter og til vores kolleger på andre projekter.  

 

Dato: 27/9 kl. 13-16 (Elektronisk mødeindkaldelse udsendes) 

- Sted: Køge Universitetshospital  
- Emne: Rundering på pladsen og drøftelse af dilemmaer. Ronny Heltoft fra COWI vil introducere til 

byggepladsen, og vi går rundering på pladsen, som udgangspunkt for en snak om sikkerhedsstan-
dard og de dilemmaer, som man møder som arbejdsmiljøkoordinator. Medbring sikkerhedsudstyr. 

 


