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Simon Ahlers, Arbejdsmiljørådgiver
• 14års erfaring i bygge/anlægsbranchen. DS Gruppen, MOE, Rambøll

• Erfaring som byggeleder, projektleder og arbejdsmiljøkoordinator

• Erfaring som Totalentreprenør samt Rådgiver

Projekter:

Sygehuse, højhuse, logistikcentre, kontordomiciler, banestrækninger,
vejstrækninger, broer, IKEA varehus mv.

Styrke ift AM i projekteringen:

Erfaring fra entreprenørsiden og byggeprojekterne

Mål i AM arbejdet:

Bedre løsninger, bedre økonomi, bedre projekter til udførelse



Hvordan gør jeg mere konkret:
• Starter kortlægning op meget tidligt, da muligheden for

at påvirke valg og design er størst

• Involverer mig i projekteringen og hjælper fagene med
at håndtere deres pligter – samarbejde på tværs

• Sætter fokus hos de projekterende på, at det bygbare
projekt er en gevinst for hele projektet, så uklarheder,
stop i produktionen og ekstrakrav minimeres.

Hvordan arbejder jeg med arbejdsmiljø?
• Fremadskuende – Hvad kan vi løse nu, i stedet for at ramle

ind i problemerne senere

• Bygbarhed i fokus (værdiskabende)

• Lean inspireret tilgang – Fokus på værdistrømme (metode)



AFHÆNGIGHEDSFORHOLD I SAMARBEJDET:

Bygherre Arbejdsmiljø-
koordinator Projekterende

Klarhed over ansvar Bek 117 / 110

Samarbejde på tværs

Rammesætning:



NÅR DET LYKKES OPSTÅR VÆRDIEN I ARBEJDSMILJØARBEJDET

Bygherre

Værdiskabende
arbejdsmiljøkoordinering

Projekterende

AMK-P



HVOR BØR MAN SÆTTE IND?



HVOR RAMMER MAN SOM AMK-P EN “MUR”?

Kendte udfordringer som AMK-P:
• ”Kæmper” tit både indad og udad i projekterne.

• Bliver set som en ”udgift” for projekterne i stedet for værdiskabende pga. manglende forståelse

• Skal være god til at motivere sig selv, da der kan mødes modstand, hvor man ikke har ”allierede” i
processen med samme målsætning som én selv

• Skal selv at sætte en standard for arbejdsmiljøarbejdet

• Bliver ofte mødt med meget begrænsede ressourcer for AM arbejdet på et projekt

• Projekterende og bygherrer er ikke bekendte med deres pligter

• Møder manglende samarbejdsvillighed og omstillingsparathed

• Byggepladsen og udførelsesforhold håndteres begrænset og ofte meget (for) sent i projektet



HVILKE HÅNDTAG KAN BYGHERRE SKRUE PÅ?

Greb til at skabe den gode proces:

• AM politikker

• Tid/Ressourcer

• Samarbejde

• Mandat til AMK-P

• Leverancer

• Skabeloner

• Best practice – fokuspunkter/erfaringer fra andre sager

Rammesætningen er
naturligvis forskellig
for opgavetyper og

bygherre-
organisationer



UDFORDRING VS SUCCESS: BYGHERRE

Ydelsesbeskrivelsen er begrænset til en henvisning til Bekt
117 – Bygherres pligter.

Bygherre involverer sig, og er aktiv ifm afstemning af
ydelse. (Giver mulighed for at levere den forventede ydelse
og presse de gode løsninger ind i projekterne. Sikrer at
man i projektet ved, at AM prioriteres)

VS

Bygherre involverer sig ikke, og reagerer ikke på ønske om
afstemning af ydelse. (Svært at varetage en rolle uden at
vide, hvilken vare der ønskes – mangler rygdækning / evt
pres på egen organisation)

Begrænsede/ikke fastsatte ressourcer til AMK-P ydelsen.

AM arbejdet kan opleves som ”ligegyldigt” hvis det ikke
prioriteres eller der er et aktivt samspil. (Demotiverende
for AMK)

Ydelsesbeskrivelsen er velovervejet, og der er beskrevet
hvilket niveau opgaven ønskes løst på.

Tilstrækkelige og fastsatte ressourcer til AMK-P ydelsen.

AM arbejdet opleves som ”værdifuldt”, når dette
prioriteres, og der er et aktivt samspil. (Motiverende for
AMK)



UDFORDRING VS SUCCESS: PROJEKTERENDE

Manglende prioritering/tid af arbejdsmiljøsamarbejdet i
deres fag. Pressede ressourcer i fagene.

Projekterende kender deres ansvar – kommer selv med
risici og løsning. Kan se sammenhænge i grænseflader.

VS
Manglende samarbejdsvillighed og omstillingsparathed.

Projekterende kender ikke deres ansvar – skal uddannes
undervejs.

Byggeplads og udførelsen ses tit ikke som et ”fag”, og
projekteres ikke tilstrækkeligt og tidligt nok.

Prioritering af arbejdsmiljøsamarbejdet i deres fag. Ser det
som en naturlig del af ydelse og god rådgivning. KS af
bygbarheden. Tilstrækkelige ressourcer i fagene.

Stor samarbejdsvillighed og omstillingsparathed.

Byggeplads og udførelsen ses som et ”fag”, og projekteres
tilstrækkeligt og opstarter tidligt.



2/3 AF AM-UDFORDRINGER ER
INDARBEJDET INDEN BYGGESTART.

DET KOSTER IKKE NOGET AT
PROJEKTERE MED FOKUS PÅ
ARBEJDSMILJØ.



INFOGRAFIK



SPØRGSMÅL?

Simon Ahlers

SHUA@ramboll.dk

Tlf. 51611760




