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Udviklingsprojektets baggrund

• BH har en nøgleposition ift. muligheden for at opnå et godt arbejdsmiljø
• Sikring af bygbarhed, herunder arbejdsmiljømæssigt

• Krav til entreprenørerne

• Facilitering af samspillet mellem byggeriets parter

• Midlet er godt samarbejde og effektiv kommunikation med AMK

• Det forudsætter
• Fælles forståelse og forventninger til rollefordelingen

• Effektivt og tillidsfuldt samarbejde og kommunikation 



Formålet med udviklingsprojektet

• ”Projektets formål er at styrke samarbejde og kommunikation mellem 
bygherre og arbejdsmiljøkoordinator med henblik på bedst muligt at 
forebygge arbejdsmiljørisici under udførelse af byggeriet”



Produkterne af udviklingsprojektet

• Et inspirationskatalog
• Rettet mod de arbejdsmiljøpolitiske aktører

• Forslag til nye regler, god praksis, vejledninger mv.

• Et samarbejdsværktøj
• Fælles forståelse

• Forventningsafstemning

• Tillidsskabelse



Projektgruppen bag udviklingsprojektet 

• TeamArbejdsliv
• Flemming Pedersen (projektleder)

• Anders Kabel

• Marchen Winding Petersen

• Projekthuset Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv
• Julie Dinesen 

• Hanne Christensen



Projektets empiri 

• Litteraturgennemgang
• Især dansk og norsk litteratur

• Udvalgt europæisk litteratur, herunder ISHCCO-erfaringer

• Fokusgruppeinterview
• Bygherrer

• Arbejdsmiljøkoordinatorer

• Arbejdsmiljøeksperter (individuelle interviews)

• Vækstgruppeforløb
• Syv vækstgrupper med samarbejdende par af BH og AMK

• Fem 3-timers seminarer og en opfølgende workshop



Vækstgruppeforløbet

• Vækstgruppernes opgave
• Vurdering af resultater fra litteraturstudiet og fokusgruppeinterview

• Udvikling af deltagernes indbyrdes, løbende samarbejde

• Levering af respons og ny viden baseret på deltagernes praktiske erfaring

• Input til samarbejdsværktøjet
• Hvad er der behov for?

• Hvad vil være realistisk?

• Faseopdeling

• Prioritering af emner og spørgsmål

• Form og brugervenlighed



Samarbejdsværktøjets karakter

• Ikke styring af den løbende koordinering

• Men især ….
• Motivation af både BH og AMK

• Sikring af fælles forståelse af rammerne om samarbejdet

• Forventningsafstemning om opgaver og rollefordeling

• Tillidsskabelse mellem BH og AMK



Værktøjets målgruppe

• Initiativ til at anvende værktøjet
• BH med en arbejdsmiljøpolitik, der skal afspejles i arbejdsmiljøkoordineringen

• Rådgivere og AMK, der skal informere om BH’s ansvar

• Anvendelighed
• Skal være praktisk anvendelig ifm. projekter af forskellig karakter

• Fælles ejerskab
• Er en nødvendig ambition for at værktøjet kan fungere ift. BH-AMK dialogen

(selvom relationen er ulige: BH er ”køber”, og AMK er ”leverandør”)



Værktøjets anvendelse – to situationer

• Indledende drøftelse mellem BH og AMK
• Rammer for arbejdsmiljøkoordinering

• Ressourcer til arbejdsmiljøkoordinering

• Afklarende dialog mellem BH og AMK
• Aftaler om opgaver og rollefordeling

• Afstemning af forventninger

• Tillidsopbygning

• Valg af kommunikations- og samarbejdsformer



Faseopdelingen af BH-AMK samarbejdet

• Projektering

• Udbud af bygge- og anlægsprojektets udførelse

• Overgang fra P-koordinering til B-koordinering 

• Udførelse af bygge- og anlægsarbejde 

• Opfølgning på arbejdsmiljøkoordineringen 



Værktøjets hovedstruktur

• Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen
• Samarbejde under projektering 
• Samarbejde om udbud af bygge- og anlægsprojektets udførelse 
• Samarbejde om overgang fra P-koordinering til B-koordinering 

• Arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen
• Samarbejde under udførelse af bygge- og anlægsarbejde 
• Samarbejde om opfølgning på arbejdsmiljøkoordineringen 

• Hjælpesider
• Introduktion til samarbejdsværktøjet ”Sammen om arbejdsmiljøkoordinering” 
• Hvorfor har BH ansvaret for arbejdsmiljøkoordineringen? 
• BH’s overvejelser inden arbejdsmiljøkoordineringen udbydes eller aftales 



Værktøjets form

• Interaktivt på www.amkoo.dk
• Hjælpetekster kan foldes ud og ind

• To Word-skabeloner til download
• Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen

• Arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen

• Mulighed for tredjeparts anvendelse af værktøjet, fx 
• Kommercielle udbydere af byggestyrings- og kvalitetssystemer og lignende

• Større offentlige og private bygherrer og rådgiveres interne systemer

http://www.amkoo.dk/


Værktøjet på web-stedet

• Værktøjet er tilgængeligt på www.amkoo.dk og www.byggeproces.dk
• samt på en række af byggeriets organisationers web-steder  

• Webstedet kommer også til at formidle 
• Projektets hovedrapport 

• Delrapporter fra projektets tre empiri-dele

• Inspirationskataloget til de arbejdsmiljøpolitiske aktører

• Henvisninger til udvalgte regler, vejledninger og rådgivning

• Men lad os kigge nærmere på selve værktøjet på www.amkoo.dk

http://www.amkoo.dk/
http://www.byggeproces.dk/
http://www.amkoo.dk/


Tak for opmærksomheden

• Vi håber at I får glæde af værktøjet

• Vi kan træffes på
• Anders Kabel kabel@pc.dk

• Flemming Pedersen flemp@teamarbejdsliv.dk

• TeamArbejdsliv
• www.teamarbejdsliv.dk

• Projekthuset Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv
• www.projekthusetaron.dk

mailto:kabel@pc.dk
mailto:flemp@teamarbejdsliv.dk
http://www.teamarbejdsliv.dk/

