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Møde om KS af arbejdsmiljø, hos Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus, 11/10 2018 
 

Karsten Hjort Hansen fra Bygningsstyrelsen holdt oplæg om krav til arbejdsmiljøkoordinering generelt, samt 
erfaringer med granskningsteam om arbejdsmiljø: 

 I Bygningsstyrelsen har projektledere ansvar for, at bygherrens pligter bliver overholdt, herunder 
udpegning af arbejdsmiljøkoordinatorer. Projektleder har fået løbende uddannelse, men det er be-
sluttet, at de ikke skal have koordinatoruddannelsen. 

 Der har været overvejelser om at tage arbejdsmiljøkoordinering inhouse, men det er ikke afklaret 
 Særlige bygherrekrav i Bygningsstyrelsen: 

o Arbejdsmiljøkoordinator (P) allerede under byggeprogram, samt at arbejdsmiljømålsætning 
er indskrevet 

o Krav om arbejdsmiljøscreening under byggeprogram 
o Har egen ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering 

 Der er etableret KS-team pga tekniske løsninger ofte haltede. Bl.a. arbejdsmiljø og totaløkonomi er 
kommet med i kvalitetssikringen. KS-teamet har ikke ansvar, det er rådgiverne, som har ansvar for 
projektmaterialet. Derfor kan teamet ikke fortælle, hvad de skal gøre. Kan kun påpege mangler el-
ler stille spørgsmål til projektmaterialet 

 Granskningsmetode  
o Granskningen er en stikprøvekontrol, bl.a. via tjeklister. Det er sager over 5 mio.kr 
o KS-teamet ser på, om formalier omkring arbejdsmiljø er overholdt, men der er ikke kompe-

tencer i teamet til at se på indholdet i projektet omkring arbejdsmiljø. Der er givet anbefa-
ling til direktionen om, at der bliver ansat en arbejdsmiljøspecialist  

o KS-teamet ser på arbejdsmiljø efter hver fase frem til hovedprojekt. Ser nogle gange også 
tilbud for arbejdsmiljøkoordinering igennem.  

o KS-teamet er ikke involveret i udførelsesfasen. Det vil ellers være oplagt for at få mere fo-
kus på, hvordan arbejdsmiljøet er på byggepladsen og for at få viden og læring tilbage i KS-
processen 

o KS-teamet ser på granskningsrapport fra tidligere fase for at undersøge, om der er sket en 
ændring i løbet af fasen, fx om arbejdsmiljøkoordinator (P) har arbejdet videre med risiko-
log 

o KS-teamet udfører også kollisionskontroller af 3D-modellen, men ikke specifikt rettet mod 
arbejdsmiljø 

 Processen omkring granskning 
o Bruger ledelsesrapporteringsværktøj til at holde styr på projekternes fremdrift, ift hvornår 

KS-teamet skal på banen 
o Der er desværre sjældent de dokumenter lagt i ledelsesrapporteringsværktøjet, som skal 

bruge af KS-teamet, heller ikke på arbejdsmiljøområdet. Vi drøftede, at der er behov for en 
holdningsændring om, at arbejdsmiljø er lige så vigtigt som andre områder. Der er nødt til 
at være en blanding af pisk og gulerod fra bygherrens side. 

 Opsamling på granskning 
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o KS-teamet laver kommentarer til de forskellige fagdiscipliner og også til projektlederen 
selv. Det er projektlederens ansvar at melde til rådgiver, hvad der mangler og også følge op 
på, at det bliver leveret 

o KS-teamet laver lister over typiske projekteringssvigt, som formidles til næste projekter og 
lægges på hjemmesiden. Det er arbejdsmiljøområdet bl.a.: 

 Mangler risikolog og journal 
 Rådgiverne udfører og dokumenterer ikke egen granskning og kvalitetssikring 
 Grænseflader fag imellem er ikke koordineret 
 Tidsplaner er for optimister, og der er ikke angivet særligt farligt arbejde 
 Arbejdsmiljøkoordinator (P) er usynlig eller ikke udpeget 
 Arbejdsmiljøscreening er ikke tilstrækkelig 
 Der mangler rådgivning om nødvendige forundersøgelser 
 Bygningsstyrelsens paradigmer anvendes ikke, selv om det er krav 

 Fornemmelsen er, at det er personafhængigt, om der er styr på arbejdsmiljøet. Det hænger ikke 
nødvendig sammen med kvaliteten af det samlede projekt 

 Andre forhold:  
o Engelsk firma anvendes til prissætning af risici, udover det som rådgiverens selv skal vur-

dere 
o På vej mod at totalentreprise og hovedentreprise bliver det mest gængse i Bygningsstyrel-

sen 

Vi drøftede efterfølgende:  

 Det er godt, hvis man som bygherre har besluttet, hvordan arbejdsmiljøkoordineringen skal foregå, 
formidlet på en klar og tilgængelig måde 

 Måske kunne KS-teamet være dem, som hjælper rådgiver og arbejdsmiljøkoordinator (P) med at 
udpege, hvad der er behov for omkring arbejdsmiljø på projektet 

 Det er kun i store bygherreorganisationer, at det vil være rentabelt med et KS-team, men måske 
kunne offentlige bygherrer deles om kompetencerne 

 Man skal vise, at det kan betale sig at lave investeringen. Ændre fokus på den sandsynlige gevinst af 
arbejdsmiljøindsatsen, frem for omkostningen ved at gøre det.  

Pointer fra dagens møde: 

 Der er behov for at klæde projektledere på til at håndtere bygherreansvar, særligt arbejdsmiljøko-
ordineringen under projekteringen 

 Man bliver inspireret af de gode erfaringer 
 Godt med erfaringsudveksling, så vi ikke skal opfinde de dybe tallerkener hos hver bygherre 
 Vigtigt at høre om krav til arbejdsmiljøkoordinering under projekteringsfasen, rollen er for lidt i fo-

kus 

Næste møde på Sjælland 
Torsdag d. 13. december 2018 kl. 13-16 

Sted: Novafos, Blokken 9, Birkerød.  

Emne: Arbejdsmiljøcertificering, oplæg v. Iben Fusager Kailow, Novafos. 


