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Notat fra møde om ATR-skemaer til arbejdsmiljøkoordi-
nering, 13/6 2019 hos Novo Nordisk 
 

Lene Bjerg Hall-Andersen fra Novo Nordisk præsenterede, hvordan de arbejder med at lave en global stan-
dard for bygherreansvaret på tværs af lande: 

- Corporate arbejdsmiljøafdelingen dækker alle afdelingen i alle lande 
- Byggeaktiviteter er ikke Novo Nordisks kerneopgave, men der er byggefolk ansat, og man arbejder 

på at styrke denne funktion 
- Ofte er projekterne under stort tidspres, fordi man er i konkurrence om at etablere faciliteter 
- Topledelsen mener, at ingen, som arbejder for Novo Nordisk, skal komme til skade eller blive syge. 

Det er vigtigt at få topledelsens udmelding. Ønsket er også at der er entydige forventninger til sam-
arbejdspartnere 

- Erfaringen er, at når kravene bliver beskrevet, så kan Novo Nordisk tilbagevise ekstraregninger fra 
entreprenøren, så arbejdsmiljøfokus betaler sig 

- Der er lavet PSS-skabelon for store (obligatorisk at bruge) og små projekter (valgfri), samt tjekliste 
til at udpege arbejdsmiljøkoordinator 

- Der er fokus på investeringsprojekter i første omgang 
- Det har været en omfattende proces med at udsende udkast til arbejdsmiljøkrav og indsamle input 

fra arbejdsmiljøkoordinatorer og projektledere i alle lande, herunder at blive enige om definitioner. 
Organisationen har behov for, at der er tydelige krav, men at de selv kan beslutte, hvordan de op-
fylder kravene 

- Det er vigtigt at være tydelig om intensionen med de nye krav overfor projektledere mm, så de for-
står meningen med det 

- Der skal fokus på bygbarhed, hvor man tidligere har vurderet primært på brugerens arbejdsmiljø 
- Der udpeges en ejer af arbejdsmiljøet (tilsvarende som på andre områder i et byggeprojekt), men 

det er projektlederen der har ansvaret for at kravene opfyldes og skal afklare, hvem der gør det 
- Kravene er indarbejdet i andre arbejdsmiljøprocesser, samt i projektmodellen og i rammeaftaler 
- Der vil være go-live træning for alle projektledere i Danmark, og globalt bliver det virtuelt 
- Der skal senere kigge på, hvordan krav følges op, men man afventer hvordan organisationen tager 

imod den nye standard 

Følgende blev drøftet under oplægget:  

- Det er nødvendigt at tage en bid ad gangen, når man skal introducere noget nye i organisationen. 
Det gælder også på arbejdsmiljøområdet. Man skal være klar på at ændre på tingene undervejs 

- Det er nødvendigt med involvering på mange niveauer og med fokus på at fx projektledere har an-
dre prioriteringen end arbejdsmiljøfolk 

- Der var en drøftelse af, om der skal være løse eller faste krav. Der var forskellige erfaringer, men 
oplevelsen var, at man må afprøve en fremgangsmåde og evaluere på denne for optimering. 
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ATR-skema og arbejdsmiljøkoordinatorens ydelse 
Dorte Kjærsgaard fra Banedanmark præsenterede to eksempler på ATR-skemaer (Arbejde, Tid, Ressourcer), 
som er beskrevet af tilbudsgiver. På baggrund af disse fortalte Dorte Banedanmarks krav og udfordringer:  

- Der er krav i Banedanmark, om at arbejdsmiljøkoordinator følger paradigme for arbejdsmiljøkoordi-
nering, og der er udviklet en række værktøjer i processen omkring opfyldelse af bygherreansvaret 
for arbejdsmiljø, bl.a. PSS-skabeloner 

- Arbejdsmiljøafdelingen kan se, at der mangler fokus på bygbarhed under projekteringen, og her er 
det interessant at se på, hvilken ydelsen man får, når man køber en ekstern arbejdsmiljøkoordina-
tor (P). Der stilles ikke i dag krav til, hvor arbejdsmiljøkoordinator (P) må komme fra. 

- Banedanmark har tildels egne arbejdsmiljøkoordinatorer, som enten agerer som arbejdsmiljøkoor-
dinator (B) eller er tilsyn på ydelsen, men indkøber også i stor stil 

- Det er en udfordring med igangværende projekter, hvor kravene ikke har været stillet, og der læg-
ges ekstraregning, hvis det skal implementeres. Der er flere års forsinkelser på implementering af 
krav, fordi projekterne er langvarige, eller man starter på projektering, selvom der ikke er bevilget 
penge, og derved bliver det langvarigt. 

- Der er en løbende tovtrækning om, hvad der er inden for ydelsen, og hvad er udenfor 
- Arbejdsmiljøloggen er ofte generisk og ikke specifik for projektet, og der er ikke forhold sig til kon-

krete løsninger 
- Banedanmark vil lave et risikoregister med de gentagne arbejdsmiljøproblemer 
- Banedanmark byder arbejdsmiljøkoordineringen ud som nøgleperson, så udskiftning skal godken-

des 

Der var en drøftelse af arbejdsmiljøkoordinators ydelse, samt bygherrens indkøb og opfølgning på denne: 

- Der er behov for forventningsafstemning mellem projektleder og arbejdsmiljøkoordinator, samt 
løbende evaluering 

- Det er vigtigt, at opgaven omkring tilstedeværelse og opfølgning på aftaler med entreprenørerne er 
med i bygherrens kravstillen, fordi det kan blive en stor opgave afhængigt af, hvilke entreprenør 
der er på sagen, og hvordan samarbejdet bliver 

- Hvis det er en fuldtids-stilling, så bør det ikke være nødvendigt med en ATR, fordi bygherren så rå-
der over vedkommende fuldtid, men der skal være en forventningsafstemning af, hvordan tiden 
anvendes 

- Det er godt med en ydelsesbeskrivelse, så projektorganisationen ved, hvad de skal efterspørge 
- Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinator har ledelsesmæssig erfaring og erfaringer med de arbejds-

miljøproblemer, som er relevant for bygherrens projekter 
- Det er vigtigt, at projekterende indarbejder gode løsninger, og derfor er det godt med møde med 

projekteringslederen om vigtigheden af arbejdsmiljø, og at arbejdsmiljøkoordinator (P) er bygher-
rens mand 

- Biofos afholder info-workshop i udbudsfasen, hvor projekterende præsenterer kritiske punkter og 
mulige løsninger for entreprenøren. Det skærper projekterendes fokus på arbejdsmiljø under pro-
jekteringen 

- Det er vigtigt, at det er en tidlig forventningsafstemning om ydelsesomfang mellem bygherre og 
arbejdsmiljøkoordinator, frem for ekstraregninger efterfølgende. 

- DTU har arbejdsmiljøkoordinering som en særskilt post for at kunne se prioritering, samt mulighe-
den for at tage opgaven ud af udbud. Der stilles desuden krav om, at de kan kræve udskiftning af 
arbejdsmiljøkoordinator 
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- Novafos er i gang med en proces om, hvilke krav der skal stilles – især på de mindre og mellemstore 
projekter 

- Biofos har afholdt todages-workshop for alle projektledere med gennemgang af lovgivning af en 
arbejdsmiljøkoordinator, som har arbejdet på deres projekter. Workshop er afholdt af en arbejds-
miljøkoordinator, som de har god erfaring med på deres projekter. 

- Der er behov for at tydeliggøre prokura, fx mulighed for at bestille oprydning på entreprenørens 
regning. I ABR18 er der defineret et beløb, som fagtilsyn har prokura til. Så det kunne man bruge ift 
arbejdsmiljøkoordineringen 

Vi drøftede desuden:  

- Der er givet reaktion fra Arbejdstilsynet om, at projekterendes udbudstidsplan ikke har været detal-
jeret nok 

- Der er stor forskel på detaljeringsgraden af tidsplanen 
- Det er svært for arbejdsmiljøkoordinator at koordinere, hvis man ikke kender tidsplanen 
- EWII har erfaringer med kvartalsmøder med de entreprenører, som der er rammeaftaler med, hvor 

problemer fra pladserne tages op, og der erfaringsudveksles ideer til, hvordan det kan håndteres. 
Niveauet løftes over tid, og entreprenørerne kan se, at det kan betale sig 

- EWII har bod på 50.000 kr hvis entreprenører får påbud fra Arbejdstilsynet 

Mulige nye emner:  
- Datasystemer – sikkerhedsrundering, ulykkesregistrering 

o Synergi 
o Risma 

Næste møde:  
- Dato: Torsdag d. 12/9 kl. 9-12  
- Sted: Køge Kommune 


