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Notat fra møde om rammesætning af ar-
bejdsmiljøkoordineringen hos Vejdirektora-
tet, 21/2 2019 
Signe Mehlsen indledte med en introduktion til lovgivningen om rammesætningen af arbejdsmiljøkoordine-
ringen og et par pointer omkring emnet fra www.byggeproces.dk – se oplæg. 

Herefter holdt Marie Louise Madsen fra Dansk Miljørådgivning A/S et oplæg om, hvad der som arbejdsmil-
jøkoordinator er behov for fra bygherrens rammesætning. Undervejs var der en række drøftelser:  

- Da de er autoriserede arbejdsmiljørådgiver håndterer de også rådgivningspåbud til bygherrer, som 
typisk går på manglende PSS eller væsentlige mangler ved PSS:  

o Nogle gange er årsagen til rådgivningspåbuddet, at de projekterende ikke har orienteret 
bygherren om hans ansvar. Det kan være fordi, de ikke kender deres oplysningspligt, men 
også fordi der er ikke klarhed over, hvem der skal gøre det. 

o Andre gange kan det være, fordi det er byggelederen, som også er arbejdsmiljøkoordinator 
o Man kan godt overdrage koordineringsopgaven i udførelsen til entreprenøren, men Marie 

Louise oplever, at der ikke altid er et fokus på arbejdsmiljø, så det skal bygherren være op-
mærksom på 

- Det er vigtigt for bygherre at overveje fra start af, hvordan arbejdsmiljøkoordineringen organiseres, 
så man kommer godt i gang 

o Der er forskellige oplevelser af fordele og ulemper ved organisering af arbejdsmiljøkoordi-
neringen, men det vigtigste er, at man som bygherre tager et bevidst valg 

- Vi drøftede, hvornår projekteringen starter:  
o Arbejdstilsynet har en opfattelse af, at det er, når der tages beslutninger, som har betyd-

ning for arbejdsmiljøet, så starter projekteringen. Men mange projekterende har stadig op-
fattelsen af, at det først er i hovedprojekteringen 

o Flere bygherrer udpeger arbejdsmiljøkoordinator samtidigt med bygherrerådgiveren, så de 
kan være med til at vurdere forskellige scenarier. Nogle gange kaldes det en arbejdsmiljø-
rådgiver  

- Som arbejdsmiljøkoordinator er det godt, hvis bygherren allerede har en målsætning vedr. arbejds-
miljø, så der er en holdning på området fra start af. Ofte bliver det arbejdsmiljøkoordinatoren, som 
laver målsætninger 

o Det vigtigste er, at bygherren har en holdning til arbejdsmiljø, og så kan det være udmøntet 
i forskellige virkemidler. Det kan afhænge af projektets størrelse 

o På DNV Gødstrup opdateres deres håndbog årligt, og det er inkl. at vurdere politikken. Det 
er svært at sige, om det er håndbogen i sig selv, som påvirker arbejdsmiljøet, eller om det 
er den samlede pakke af tiltag 

- Dansk Miljørådgivning har typisk ikke arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen, da Marie 
Louise oplever, at det er svært at få adgang til de projekterendes materiale, hvis de er ansat i et an-
det firma. Derfor mener hun, at der fås mest arbejdsmiljø for pengene ved at lade det projekte-
rende firma varetage arbejdsmiljøkoordineringen: 
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o Vi drøftede, at det er en kulturbarriere, at man ikke vil inkludere arbejdsmiljøkoordinatoren 
i sit projekt. Så hvis bygherren vælger en 3. part, så skal han være fokuseret på at skabe in-
klusion 

o Det handler også for bygherren om at skabe en tæt relation til projekteringsleder og bygge-
leder og få forklaret, at arbejdsmiljøkoordinator er en hjælp og ikke en fjende/modstander. 
Det skaber værdi, og det skal arbejdsmiljøkoordinator blive bedre til at betone fra start af 

- Der er behov for at beskrive krav i udbuddet til arbejdsmiljøkoordineringen, da man ikke kan for-
vente at få mere, end man kræver  

- Flere bygherrer har udfordringer med, at totalentreprenører ikke tager arbejdsmiljøet seriøst og 
ikke håndterer de arbejdsmiljøproblemer, som identificeres. Det skaber dermed ikke et bedre ar-
bejdsmiljø. 

- Selv om Energinet selv har arbejdsmiljøkoordineringen, så er der stadig behov for at committe pro-
jektlederne, tilsvarende hvis arbejdsmiljøkoordinatoren var ekstern. Det er en stor fordel, at ar-
bejdsmiljøkoordinatorer og byggepladsledere sidder i samme afdeling. Ligeledes er det en fordel, at 
topledelsen har besluttet konstruktionen og siger, at ulykker ikke accepteres.  

- Det er vigtigt med en forventningsafstemning om niveau for koordineringen, som hænger tæt sam-
men med honoraret. Det er svært for bygherren at forudsige behovet, da det også afhænger af hvil-
ken entreprenør, der kommer på projektet, og hvor stort et arbejdsmiljøfokus de har. 

o Marie Louise har både erfaring med fastprisaftale og time-aflønning, fx aftalt hver 14. dag, 
hvis koordineringsbehovet ændrer sig over tid 

- Der var en drøftelse af incitamenter for godt arbejdsmiljø. Generelt var der en holdning om, at det 
er på projektniveau, at man skal fejre successer, og man skal gøre entreprenøren interesseret heri. 
Marie Louise og flere mente, at det vil være farligt at lægge incitamenter på arbejdsmiljøkoordina-
toren, da der er mange faktorer i spil ift om koordineringen bliver en succes 

- Det er en god ide, at arbejdsmiljøkoordinator er bevist om, hvilken værdi man spiller, og hvilke til-
tag man har haft succes med. Det kan noteres i en log, men må ikke blive for omkostningstungt. 
Det kan også ske som en dialog med bygherre. Det kan bruges til evaluering for at skabe forbedrin-
ger på nye projekter 

- Vi drøftede erfaringer med toolbox-møder, som nogle bygherrer stiller krav om. Det er ofte på sjak-
niveau eller i hvert fald hos den enkelte arbejdsgiver, og der kan være behov for opkvalificering af 
mødeleder, typisk formanden. NFA har udviklet koncept 

- Det er vigtigt, at bygherren tager stilling til kompetencebehovet, fx erfaringsniveau og særlige kur-
ser og får det med i udbuddet 

- Det er ikke sikkert, at bygherren har mulighed for at deltage i arbejdsmiljøaktiviteter, men vigtigt at 
arbejdsmiljøkoordinatoren har et mandat, og at alle er bekendt med det.  

o Marie Louise har nogle gange bedt bygherren deltage på et møde, hvor hun vidste, at der 
kunne opstå konflikter 

o Der kan være behov for deltagelse af byggeleder eller andre, som har mere indsigt i tids-
plan og økonomi. Det afhænger også af, hvor tæt arbejdsmiljøkoordinatoren er på projek-
tet i øvrigt 

o Der var en drøftelse af arbejdsmiljøkoordinatorens mulighed for at standse arbejdet, og det 
er vigtigt, at bygherren står bag vedkommende, samt at man som arbejdsmiljøkoordinator 
kan komme til bygherren og byggeledelsen, hvis der er behov for flere sikkerhedsforan-
staltninger, så økonomien kan afklares 
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- Der er behov for en direkte kommandovej til bygherren, og det skal tydeliggøres, at arbejdsmiljøko-
ordinator refererer direkte til bygherren, så der ikke er tvivl herom. De andre på projektet skal også 
være bekendt hermed 

Vi samlede op på deltagernes erfaringer med rammesætning af arbejdsmiljøkoordineringen: 

- Udpegning af arbejdsmiljøkoordinator:  
o De fleste har en ydelsesbeskrivelse/arbejdspakke til arbejdsmiljøkoordinering, som beskri-

ver arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver 
o I ydelsesbeskrivelser for andre aktører er der krav om, at de skal indgå i dialog med arbejds-

miljøkoordinatoren 
o Nogle har arbejdsmiljøkoordinering som et særskilt punkt på tilbudslisten 
o Bygherrerådgiver kan bruges til at definere koordineringsbehov, men de skal være kompe-

tente på dette felt 
o CV for tilbudte arbejdsmiljøkoordinatorer ses igennem – gerne af flere i projektorganisatio-

nen. Der er eksempler, hvor tilbudt person er blevet afvist, fx pga manglende erfaring  
- Kontakt til arbejdsmiljøkoordinator 

o Der er ikke en fast procedure for rammesætningen, men det afhænger af, om arbejdsmiljø-
koordinatoren har arbejdet for bygherren før. Hvis ja, så forventer man at de kender byg-
herrens organisation og holdning til arbejdsmiljø. Hvis det er en ny arbejdsmiljøkoordina-
tor, så tages der oftest kontakt til vedkommende.  

o Det er forskelligt, om det er en arbejdsmiljøansvarlig eller projektlederen, som tager kon-
takt til arbejdsmiljøkoordinatoren 

- Information om bygherrens forventninger, ønsker og behov: 
o Flere bygherrer afholder opstartsmøde med arbejdsmiljøkoordinator og også evt. sikker-

hedsleder fra entreprenør 
o Der var en oplevelse hos nogle bygherrer af, at forventninger og krav til arbejdsmiljøkoordi-

neringen allerede er beskrevet i udbud, så det kan føles som gentagelse at skulle forklare 
på et møde 

o Der informeres om særlige fokusområder  
o I Vejdirektoratet lægges vægt på forventningen om, at arbejdsmiljøkoordinator er aktivt 

deltagende 
o Vi kiggede på forslag til dagsorden til forventningsafstemningsmøde mellem bygherren og 

arbejdsmiljøkoordinator (https://byggeproces.dk/bygherre-rammesaetning-af-arbejdsmil-
joekoordineringen/) Projekterings-/byggeleder kan deltage. Vurderingen er, at dagsorde-
nen er dækkende, men skal tilpasses bygherrens organisation og det konkrete projekt.   

- Løbende kommunikation 
o På større sager kan der være løbende dialogmøder. Frekvens afhænger af projektets stør-

relse 
o De fleste bygherrer deltager på sikkerhedsmødet og følger på den måde arbejdsmiljøkoor-

dineringen 
o For flere er det bygherren, som skal tage initiativ til uformel kontakt – især hvis den lø-

bende kommunikation ikke er defineret i kontakten. Men det er vigtigt, da det giver input 
til bygherren om projektet og mulige forbedringsmuligheder 

- Håndtering af problemer undervejs 
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o Man forventer, at arbejdsmiljøkoordinator løser problemerne, men kommer til bygherrens, 
hvis det ikke kan lade sig gøre eller koster penge. Det er dog svært at se af CV, om arbejds-
miljøkoordinator vil indgå i samarbejde 

o Nogle bygherrer har aftaler om prokura-beløb, som arbejdsmiljøkoordinator må bruge 
uden forudgående godkendelse 

Forslag til nye emner:  
- Arbejdsmiljøkoordinering i forskellige entrepriseformer, særligt totalentreprenøren 
- Økonomi for arbejdsmiljøkoordinering, udbudsmodeller 
- Uddybning af mandat – sanktionsmuligheder og prokura 
- Journalen 

o Afklare om den bygges ind i D/V-materiale 
o Digitale systemer 
o Der er forskel på omfang afhængig af, om det er byggeri (størst) eller anlæg 

Næste møde:  
Dato: torsdag d. 23. maj 2019 kl. 9-12 

Sted: Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia 


