
INTERESSEGRUPPEN FOR 
KOORDINATORER, 8/2 2021

Signe Mehlsen, 
Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere



25 møder afholdt i Jylland!

Dette billede efter Ukendt forfatter er licenseret under CC BY-NC



Erfaringer med apps og teknologier

• Dalux
• Ajour
• LetsBuild (Geniebelt)
• BIM360
• Exigo
• Byggeweb
• Andre?

• Skriv i chatten eller på sim@bam-bus.dk



Dagens emne

• Forskellen på at være 
arbejdsmiljøkoordinator i entreprenør- og 
rådgivervirksomheder



Program
• Velkomst

• Oplæg v. Lars Werner fra JFP: Hvordan er det som 
arbejdsmiljøkoordinator at være ansat hos entreprenør 
ift. hos rådgiver?

• Kort indlæg v. Signe

• Erfaringsudveksling i grupper

• Opsamling og næste møder



Spilleregler

• Sluk mikrofon under oplæg
• Spørgsmål: Skriv spørgsmål i chatten
• Under gruppearbejde: Mikrofon og kamera er tændt



Tilhørsforhold

• Burde ikke være forskel på ydelsen, hvor 
arbejdsmiljøkoordinator er ansat, MEN…

• Forskellige holdninger til, hvad der er den bedste 
løsning?
– Måske lidt afhængig af egen ansættelse

• Ofte spørgsmål i Videntjenesten: 
– Hvem må jeg udpege?
– Hvad er bedst?

• Entrepriseformer



Modeller for organisering

Arbejdsmiljøkoordinator (P) Arbejdsmiljøkoordinator (B)

• Bygherre
• Eksternt firma
• Ekstern person (hos projekterende)
• Projekteringen
• Bygherrerådgiver
• Entreprenør (ved tidlig involvering)

• Bygherre
• Eksternt firma
• Ekstern person (hos entreprenør)
• Ekstern byggeledelse (ift. 

entreprenør), fx 
projekterende/rådgiver

• Hovedentreprenør
• Totalrådgiverens byggeledelse
• Underleverandør til entreprenør
• Bygherrerådgiver

Møde i Interessegruppen for koordinatorer, 
8/3 2017



https://byggeproces.dk/bygherre-organisering-af-
arbejdsmiljoekoordineringen/

Arbejdsmiljøkoordinator (P) Arbejdsmiljøkoordinator (B)

• Bygherren er selv
arbejdsmiljøkoordinator (P)

• Bygherren udpeger en ekstern person 
til arbejdsmiljøkoordinator (P)

• Bygherren byder
arbejdsmiljøkoordinator (P) ud med 
projekteringen

• Bygherren er selv
arbejdsmiljøkoordinator (B)

• Bygherren udpeger en ekstern person 
til arbejdsmiljøkoordinator (B)

• Bygherren byder
arbejdsmiljøkoordinator (B) ud med 
(ekstern) byggeledelse

• Bygherren byder
arbejdsmiljøkoordinator (B) ud med 
byggeledelsen (fx hovedentreprenør)



Arbejdsmiljøkoordinator (P)



Arbejdsmiljøkoordinator (B)



Gruppearbejde
1. Start med præsentationsrunde: Navn og virksomhed

2. Hvad oplever I som fordele og ulemper ved jeres 
ansættelsesforhold i forhold til arbejdsmiljøkoordinator-rollen?

3. Kom med konkrete eksempler på, hvor det var en fordel ift. 
samarbejdet med bygherren og andre aktører.

4. Kig på: https://byggeproces.dk/bygherre-organisering-af-
arbejdsmiljoekoordineringen/ 

5. Kender I former for organisering, som ikke er beskrevet på siden? 
Er der noget i tabellen, som bør forbedres/beskrives anderledes?



Næste møder

• 9. marts 2021 kl. 13.00-16.00 (Online): ??

• 17. maj 2021 kl. 9.00-12.00 (Jylland): 
Arbejdsmiljøkoordinator for udenlandske 
bygherrer

• 15. juni 2021 kl. 13.00-16.00 (Sjælland)

• Ideer til emner?


