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Notat fra møde om arbejdsmiljøkoordinatorens 
værdi for projektet hos Cowi, 27/5 2019 
 

Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus faciliterede mødet, som havde karakter af workshop. Derfor 
afrapporteres kun opsamling. Resultatet af mødet var at hver deltager afholdt en elevator-tale (kort 
præsentation på 1 min.) af, hvilken værdi de som arbejdsmiljøkoordinator tilfører et projekt. Talen blev 
rettet mod enten bygherren, intern projektleder/sælger i egen virksomhed eller byggelederen. 

Programmet var:  

- Bingo om egne erfaringer med at skabe værdi 
- Samtale om værdi som begreb og refleksionstegninger 
- Interviews i grupper med historier, hvor man som arbejdsmiljøkoordinator har gjort en forskel. 

Skiftevis rolle som fortæller, interviewer og observatør 
- Opsamling på dagen 

Opsamling på indholdet i elevatortaler:  

- Man kan lægge vægt på det juridiske ansvar (forpligtelsen, bøder og straf) 
- Fortælle bygherren hvad man forventer, fx  

o at han er med til at løfte arbejdsmiljødagsordenen,  
o møder op på pladsen (synlighed),  
o kommenterer på mails 
o Medvirker til at skabe godt samarbejde om arbejdsmiljø 

- Fokus på skader og arbejdsulykker – tage et etisk perspektiv 
- Fokus på image 

o signalværdi i at tage arbejdsmiljø alvorligt,  
o at arbejdsmiljø er ’oppe i tiden’ 
o Ikke skabe egne patienter ved opførelse og drift af sygehus 

- Forklare at arbejdsmiljøfokus er med til at give et bedre slutprodukt mht. kvalitet, tid, færre fejl, 
økonomi og drift 

- Komme med konkrete tips:  
o Overvej om det er godt at byggeleder er arbejdsmiljøkoordinator 
o Sørg for at der evalueres på projekter 
o Særligt farligt arbejde skal ind på tidsplanen 

- Forklare om egen værdi 
o Hjælpe bygherren med at vise overfor andre aktører, at han tager arbejdsmiljø alvorligt 
o Garant for godt byggeri 
o Mindsker risici i projektet 
o Skabe godt samarbejde om arbejdsmiljø 
o Fokus på tekniske hjælpemidler 
o Kan også bidrage til at overholdelsen af bek. 110 dokumenteres (ekstraydelse) 

  



Interessegruppen for koordinatorer 

2 
 

Opsamling på hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator får solgt sit budskab: 

- Det er vigtigt at være bevidst om, hvad man er god til og kan bidrage med som 
arbejdsmiljøkoordinator 

- Bygherre skal vide, hvad hans opgaver og ansvar er. Det må man evt. fortælle ham 
o Det lønner sig at være godt forberedt til et sådant møde, fx  

 Hvad kan vi tilbyde?  
 Hvad mener bygherren i forvejen? Står der noget på hjemmesiden 
 Hvilke argumenter rammer denne bygherre bedst? Økonomi, image mm 

- Argumenterne kan være:  
o At det koster, hvis bygherren ikke gør noget.  
o Man kan bruge forskellige virkemidler, fx vise graf over byggeprocessen og omkostninger til 

arbejdsmiljøtiltag. Billigst i starten. Eller vise sine værktøjer/koncept frem for bygherren  
o Bruge både gode og ’skræmme’-eksempler til at overbevise bygherren 
o Image – det er nogle bygherrer følsomme over for 

- Der var en diskussion om, hvorvidt man kan spare penge ved at fokusere på arbejdsmiljøet. 
Arbejdsmiljøtiltag koster jo noget, men bør ses som en investering. Der var enighed om, at det 
koster bygherren, hvis der ikke er lavet tilstrækkelige forundersøgelser. Samfundsøkonomisk er det 
også dyrt, hvis håndværkere kommer til skade eller bliver nedslidt 

- Det er en god ide at kunne dokumentere sine erfaringer og successer 
- Det er nødvendigt som arbejdsmiljøkoordinator at skabe en anledning til at komme i dialog med 

bygherren. Det kan ske på flere måde:  
o Efterspørger arbejdsmiljøpolitik og lave nedslagspunkter i denne 
o Tage direkte kontakt til bygherren, når man er udpeget 
o Holde oplæg internt i egen virksomhed for at klæde projektledere, bygherrerådgivere mm 

på til at rådgive bygherren om ansvar 
o Få topledelsens opbakning i egen virksomhed til at prioritere arbejdsmiljøkoordinering på 

projekter 

Blive arbejdsmiljøcertificerede og dermed få procedure for arbejdsmiljøkoordinators inddragelse på 
projekter, evt. en salgsparameter 

Næste møde:  
Dato: 2/9 2019 kl. 9-12 

Sted: NCC, Sommervej 31E, 8210 Aarhus V 

Emne: Støv og arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver i den forbindelse 

 


