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Notat fra møde om forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljø-
koordinering i byggebranchen, d. 25/11 + 10/12 2019 
 

Dette notat er en sammenskrivning af pointer fra mødet hos Niras, Aarhus d. 25/11 og hos Moe, Køben-
havn d. 10/12 2019. 

Jeppe Ajslev og Jeppe Møller fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) præsenterede de 
foreløbige resultater fra forskningsprojektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering i byggebranchen:  

- 12 arbejdsmiljøkoordinatorer er fulgt og observeret, og de har deltaget i tre arbejdsmiljøkoordina-
tor-uddannelser. Der er ligeledes gennemført sikkerhedsklima- og sikkerhedsmålinger på nogle af 
de byggepladser, som arbejdsmiljøkoordinatorerne var på. 

- Ekspertpanel var involveret i udvælgelsen, hvor man skulle pege på succesfulde arbejdsmiljøkoordi-
natorer og give begrundelser, som faldt i fire kategorier (de oftest anvendte nævnes efterfølgende):  

o Faglige kompetencer: Kommunikation og samarbejdsevne nævnes tit 
o Personlige kompetencer: Overblik, vedholdende og grundig nævnes tit 
o Viden: regler og kendskab til byggeprocesser nævnes tit, samt stor vide uspecificeret 
o Erfaringer: Generelt prioriteres erfaring uspecificeret, samt at arbejdsmiljøkoordinator (P) 

tidligere har været (B)’er 
o Det kan bruges til at få en idé om, hvad der karakteriserer de succesfulde arbejdsmiljøkoor-

dinatorer 
- Vi oplistede i Aarhus de strukturelle og projektspecifikke barrierer for arbejdsmiljøkoordinering, og 

i København blev listen suppleret: 
o Bygherren: Manglende ambitioner på arbejdsmiljøområdet, manglende rettighed involve-

ring af arbejdsmiljøkoordinatorer, urealistisk tidsplaner, det er vanskeligt at udvælge på 
baggrund af kompetencer, oplever at arbejdsmiljøkoordinatorerne ikke har viden og kom-
petencer nok  

o Generelt: effektivitet vægtes over arbejdsmiljø, manglende forståelse af koordinatorydel-
sen, manglende målbarhed af arbejdsmiljøkoordinators værdi, manglende prissætning af 
arbejdsmiljøkoordinering, arbejdsmiljøcertificering af byggeprojekter, mange kulturer – ar-
bejder mod egne mål, nye samarbejdsrelationer, fejlfindingskultur, viden om arbejdsmiljø, 
manglende forståelse blandt håndværkere om arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkoordinering, 
uklart defineret hvad arbejdsmiljøkoordinatorydelsen indeholder, ændringer i projektet, 
manglende præcisering i lovgivningen, teknologisk barrierer ift. platform og udbud, mang-
lende klarhed over hvad opgaven går ud på, manglende vilje til at bruge beføjelser for at få 
gennemslagskraft, manglende forståelse af bygherrens krav, bedre beskrivelse i udbud om-
kring arbejdsmiljøkoordinering 

o Ift. arbejdsmiljøkoordinering under projektering: Projekterendes manglende viden om ar-
bejdsmiljøkoordinering, ATs manglende fokus på projektering, kompleksitet i udbud/pro-
jekter, manglende inddragelse, arbejdsmiljøkoordinatorens eget selvbillede som værdiska-
bende, forankring af ny lovgivning fra 2013, manglende vilje fra projekterende til at ind-
drage arbejdsmiljøkoordinator (P) 

o Ift. arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen: Prioritering af tid ved flere kasketter, tids-
pres, bygherrens ejerskab til at prioritere arbejdsmiljø og konsekvens, entreprenørers 
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kendskab til projektmateriale og PSS, samarbejde med byggeledelse, Forskelle på underen-
treprenørers ambitioner/prioritering, påpegning af mangler kræver investering, arbejdsmil-
jøkoordinatorrollen er ikke specificeret i kontrakt med underentreprenørerne ift. samarbej-
det, byggeleders ambitioner, manglende overlevering fra arbejdsmiljøkoordinator (P), man-
gelfuld arbejdsmiljøkoordinator (P)-arbejde, laissez-faire byggeledelse, arbejdsklasse-ma-
skulinitet, arbejdsmiljø som en del af arbejdet mangler, manglende uddannelse i bygge-
pladsindretning, manglende koordinering mellem bygge- og sikkerhedsmøder, manglende 
præcisering af organisering af byggepladsledelse  

- Der er lavet optælling af alle de tiltag, hvor de observerede arbejdsmiljøkoordinatorer har været 
med til at løse et arbejdsmiljøproblem, set i forhold til forebyggelsestrappen (eliminering, substitu-
tion, tekniske løsning, adfærdsmæssige løsninger og personlige værnemidler). Der var en hoved-
vægt på tekniske og adfærdsmæssige løsninger. Den dybdegående analyse handler om at identifi-
cere, hvordan arbejdsmiljøkoordinatoren håndterer problemstillingen, og hvilke værktøjer og kom-
petencer vedkommende gør brug af. 

o Eksempel 1: Arbejdsmiljøkoordinatorer positionerer sig ved at fremhæve egen faglighed og 
ved at gå uden om det hierarkiske system, som er i projektorganisationen 

o Eksempel 2: Efter dårlige sikkerhedsrunderinger og to mindre ulykker holder arbejdsmiljø-
koordinator krisemøde med sikkerhedsledere fra entreprenører og spørger ind til de en-
kelte virksomheders overholdelse af arbejdsgiveransvaret, selv om det ikke direkte er en 
arbejdsmiljøkoordinatoropgave. Bruger bygherrens person, som også er til stede på mødet, 
til at få nogle tiltag igennem, fordi vedkommende er højere i hierarkiet. 

o Eksempel 3: Arbejdsmiljøkoordinatoren bliver vedholdende ved at påpege krav om ventile-
ring og brug af personlige værnemidler ved brug af et kemikalie med høj MAL-kode, og bru-
ger både bygherrens person og Arbejdstilsynet i argumentationen 

o Arbejdsmiljøkoordinatorer bruger altså i de konkrete eksempler en række relationelle 
værktøjer til at opnå tiltagene, fx at være insisterende og vedholdende – klar op konfronta-
tioner og at sige fra, samt have et engagement ift. at forbedre arbejdsmiljøet 

o Vi drøftede, hvor langt arbejdsmiljøkoordinatoren skal gå ift. at udfordre arbejdsgiverens 
ansvar. Projektet viser, at de arbejdsmiljøkoordinatorer, som er ind over arbejdsgiverens 
ansvar, får flest succesfulde løsninger igennem. Man kan skabe mandat hos bygherren for 
dette som arbejdsmiljøkoordinator. Det er i den sammenhæng vigtigt at få synliggjort over 
for bygherren, hvad man som arbejdsmiljøkoordinator bidrager med på projektet.  

o Der var en opfordring til at gå til bygherrerådgivere i egen organisation og fortælle om ar-
bejdsmiljøkoordinatorens opgave, og at de skal rådgive bygherren om sit ansvar. I den for-
bindelse kan forskningsprojekt omkring den positive sammenhæng mellem arbejdsmiljøtil-
tag og økonomi: https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoeoekonomi-i-et-bygherreperspektiv/ 

o Der var en drøftelse af, at arbejdsmiljøkoordinator skal koordinerer, så der kommer et sam-
arbejde omkring arbejdsmiljø på pladsen, og det er der eksempler på fra observationer. Det 
er den enkelte arbejdsgiver, som er ansvarlig for det psykiske arbejdsmiljø, men bygherren 
lægger rammerne for, hvordan det er at være på pladsen, fx ift tidsplanen, sociale arrange-
menter mm 

o Herefter oplistede vi forskellige konkrete initiativer, som kan forbedre muligheden for at 
komme igennem med arbejdsmiljøkoordineringen:  

 Tydelig organisering og beslutningsgange 
 Skille arbejdsmiljøkoordinering og byggeledelse 
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 Støtte entreprenøren i at bruge bek. 1516 om at risikovurdere, føre tilsyn og krav 
om samarbejde 

 Vigtigste redskab er kommunikation for at få folk til at få folk til at gøre det, som vi 
gerne vil, fx e-mails, tale med håndværker, vælge at gå forbi, samt kommunikere 
hvor man som arbejdsmiljøkoordinator har brug for hjælp 

 Få forklaret projekterende at de kan have brug for at indhente viden om arbejds-
miljø 

 Genoptage møderække mellem bygherrer og arbejdsmiljøkoordinatorer, fx om Ma-
skindirektivet, kemi for at højne viden om arbejdsmiljø generelt i branchen 

 Opnå bygherrens mandat – hvordan gør man det? 
 Lægge ansvar ud til de enkelte aktører ved at være klar på ansvarsfordeling 
 Nødvendigt at få defineret arbejdsmiljøkoordinator-rollen og de projekterendes 

pligter 

 

Næste møde i Jylland:  

- Mandag d. 24/2 2020 kl. 9-12 
- Emne: ?  
- Sted: HP Byg-byggeplads, Gudrunsvej 46, 8220 Brabrand 

 

Næste møde på Sjælland:  

- Onsdag d. 11/3 2020 kl. 13-16 
- Emne: ? 
- Sted: Niras, Sortemosevej 19-21, 3450 Lillerød 

Datoer for møder i 2020:  

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


