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Notat fra møde om bygherreindsats på mindre 
projekter i Køge Kommune, 12/9 2019 
Benedikte Karlsen fra Køge Kommune bød velkommen til mødet og fortalte om hendes baggrund og den 
begyndende indsats i kommunen for at overholde bygherreansvaret: 

- Det er små skridt ift. at finde arbejdsmiljøløsninger og skabe fælles forståelse med entreprenøren om, 
hvad arbejdsmiljø er. 

- Det er svært at vide, hvad man mangler at vide 
- De er i gang med at afstemme, hvad de gør på små og mellemstore bygge- og anlægsprojekter ift PSS for 

særligt farligt arbejde, og når der ikke er krav om opstartsmøde mm 
- Det er vigtigt, at PSS bliver operationel, og ofte er de alt for lange 
- Grænseflader mellem bygherren, projekterende og entreprenøren skal afklares tydeligere. Køge Kom-

mune står nogle gange selv for projekteringen. 

Helle Andersen fra Orbicon kom med pointer om arbejdsmiljøindsatsen på mindre projekter ud fra hendes 
erfaringer som arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B). Hun arbejder både på små og store projekter. Det førte 
til følgende drøftelser: 

- Der er behov for, at der er nogle projekterende, som er kvalificerede til at lave en risikovurdering af, om 
der er særligt farligt arbejde. De projekterende skal have godt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen for at 
lave et arbejdsmiljømæssigt bygbart projekt 

- Helle opfordrede til, at man som lille bygherre skal overveje, om man vil tage en stor entreprenør ind, fx i 
en totalentreprenør. Det bliver svært at spille op imod, og samarbejdet vanskeliggøres 

- Kravene skal stå mål med arbejdsmiljørisici, så ikke alle entreprenører behøver at være arbejdsmiljøcerti-
ficerede for at kunne løfte en opgave 

- Helle spørger efter APV’en for at få en fornemmelse af entreprenørens niveau på arbejdsmiljøområdet 
- Intensionen med Bips-PSS er god, men den bliver for generel.  
- Man er nødt til at forholde sig til, at entreprenører og håndværkere ikke er vant til at læse, og derfor må 

man som arbejdsmiljøkoordinator overveje, hvilke informationer de har brug for. 
- Der er en overvejelse, om arbejdsmiljøkoordinering skal være på tilbudslisten, da det så bliver konkurren-

ceparameter. Det skal i så fald være tydeligt, hvad ydelsen indebærer. 
- Hvis der anvendes en ekstern arbejdsmiljøkoordinator (B), så skal der afsættes tilstrækkelig tid, minimum 

en dag om ugen. Måske kan personen dække flere pladser for samme bygherre. 
- Hvis det er en ekstern arbejdsmiljøkoordinator, som udpeges, så er det vigtigt at beskrive lovpligtige kvali-

fikationer, men også at de har erfaring fra lignende projekter 
- Der var en drøftelse af, at både bygherrer, rådgivere og entreprenører er medvirkende til, om arbejdsmil-

jøet bliver ordentligt 
- Det er en udfordring med små fag, som kommer kortvarigt på pladser, også fx IT-folk og andre fag, som 

ikke er vant til at gå på byggepladser 
- I totalentrepriser er der langt ud til underentreprenører, og det er vanskeligt for bygherren at kontrollere, 

om og hvordan arbejdsmiljøforanstaltninger anvendes  
- Nogle bygherrer deltager ikke på fx sikkerhedsmøder, og det sender et signal om, at de ikke interesserer 

sig for arbejdsmiljøkoordineringen. Det kan undre, når bygherren har ansvaret 
- Det er Helles oplevelse, at AB18 ikke er trådt i anvendelse endnu, da der går noget tid, før projekterne bli-

ver budt ud, men det kan få en betydning for tidsplanlægningen og prokuraen 
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- Hvis man skal være enige om beføjelser, så skal bygherren og arbejdsmiljøkoordinator have nogenlunde 
samme holdning til arbejdsmiljøet. Topledelsen skal desuden bakke op om projektlederne 

- Der er mange bygherrer, som misforstår reglerne om bygherreansvaret og tror, at der først skal være en 
arbejdsmiljøkoordinator, når der er 10 ansatte. I praksis er Helles erfaring, at bygherreansvaret vil træde i 
kraft på alle bygge- og anlægsprojekter, fordi de fleste tager underentreprenører, og dermed skal der ud-
peges en arbejdsmiljøkoordinator. De små entreprenører efterspørger ikke arbejdsmiljøkoordinatoren, da 
de gerne vil være fri for indblanding. 

- Der var et spørgsmål om, hvordan man får entreprenørerne til at registrere og dele nærved- og arbejds-
ulykker.  

o Vigtigt at skabe relationer – psykologisk tryghed – så folk tør dele. Anerkende at det bliver delt. Vig-
tigt at folk ikke føler sig udstillet, når de har meldt det ind.  

o Man kan også bruge arbejdsmiljøambassadør i hvert sjak, som melder ind med forslag til nye tiltag 
o Præmiering virker også 

- Det blev fremhævet, at Bam-bus konsulenterne kan hjælpe på byggepladser med at finde tekniske hjæl-
pemidler, få en second opinion på tilstanden på byggepladsen 

- Det kan være en del af runderingen at tjekke tekniske hjælpemidler, og om de er efterset, men lovgivnin-
gen er vag. De små entreprenører har ofte ikke et system til eftersyn e.l. 

- Helle oplever, at lovgivningen om bygge- og anlægsprojekter mest er beregnet på større projekter, og hel-
ler ikke anlægsprojekter, hvor man er spredt geografisk og byggepladsen flytter sig 

- Det er vanskeligt med de akutte opgaver, da de er hurtigt i gang og hurtigt afsluttet. Der er ofte få beskri-
velser af opgaven, og entreprenørerne er ikke kritiske med forholdene. Det kræver et tillidsforhold mel-
lem bygherre og entreprenør, og måske noget mere opsyn fra bygherrens side, selv om det er svært 

- Det er en udfordring, når der er løbende projektering. 
- Helle oplever, at det er godt, når det er samme arbejdsmiljøkoordinator i begge faser, men det er ikke 

alle, som kan håndtere begge roller, da det er forskellige målgrupper, og forskellige opgaver. Det er svæ-
rere at være arbejdsmiljøkoordinator (P), da man skal skabe sin egen platform, fordi ydelsen ikke er vel-
kendt endnu.  

Hvad tog vi med fra mødet? 
- Hvordan får vi arbejdsmiljø og økonomi til at hænge sammen, fx i forhold til hvor meget vi får beskrevet? 
- Vil bringe input videre til ledelsen om, at arbejdsmiljø koster, men også forbedrer projekterne  
- Vi bakser med de samme udfordringer som bygherrer, uanset om det er små eller store projekter 
- Projektledere skal have mere viden 
- Hvor meget skal man have med i PSS? 
- Der er en fortsat udfordring med de små entreprenører 
- Kan vi flytte os fra lavest pris til vurdering af deres niveau? 
- Godt at udveksle erfaringer 
- Der skal i praksis være arbejdsmiljøkoordinering på alle projekter 
- PSS skal omfatte alle arbejder – også installationsfag 

Næste møde  
12. december kl. 13-16 

Giv besked om forslag til emne og hvis du kan lægge hus til. 


