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Et fælles partsprojekt i Danmark

Mobil konsulenttjeneste

Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Giver praktiske råd og vejledning

Opsøgende overfor byggepladser og -virksomheder

Baseret på OK-aftale mellem organisationerne

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherre og rådgivere 

Byggeriets arbejdsmiljøbus



Hvad laver Videntjenesten?

Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering, 
projekterendes pligter og konkrete arbejdsmiljøforhold

Opsøgende aktiviteter

Møder og workshops

Vejledningsmaterialer

Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på 
tværs af aktører

Bygherrenetværk

Interessegruppe for 
koordinatorer



Dagens møde

• Bordet rundt
• Præsentation af Energinets arbejdspakke og 

ydelsesbeskrivelse v. Jesper
• Præsentation om arbejdsmiljøkoordinering og 

entrepriseformer
• Drøftelser – fordele og ulemper
• Næste møde
• Tak for i dag



Arbejdsmiljølovgivningen

BARs branchevejledninger

At-vejledninger

Bekendtgørelser

Arbejdsmiljø-
loven



Byggeriets aktører

Bygherre

Projekterende

Entreprenør 
Leverandør

Kilde: FRI



Bygherren skal:
• Sætte rammerne for arbejdsmiljøarbejdet 
• Udpege arbejdsmiljøkoordinatorer
• Sikre at arbejdsmiljøkoordinator inddrages og får 

nødvendige oplysninger
• Medvirke til at fastlægge grænseflader
• Indgå aftaler om fælles sikkerhedsforanstaltninger
• Medvirke til at arbejdsmiljøhensyn prioriteres
• Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis arbejdet 

har et vist omfang

Bygherrens opgaver



Inddragelse af arbejdsmiljø

Initiativ-
fasen

Program-
fasen

Projek-
terings-

fasen

Opstarts-
fasen

Udførel-
sesfasen

Afleve-
ringsfasen

AMK(P):
Koordinering 
mellem fag

AMK(B): 
Koordinering i 
fællesområder

Overdragel
se P  B

Overdrage 
journal til 
bygherre

Overvejelser om 
koordinering

De første tanker 
om arbejdsmiljø



Den gode bygherre

• Vision / politik – ved hvad man vil
• Ambassadør for arbejdsmiljø
• Procedurer på plads – understøttes af projektmodel
• Krav i udbud
• Implementering i organisationen
• Dialog med arbejdsmiljøkoordinator
• Opfølgning! – projektlederansvar
• Synlighed i projektorganisationen



Vigtigt for arbejdsmiljø-
koordinatoren
• Skabe et mandat for sit arbejde

– Bygherren
– Projekteringsleder/byggeleder

• Forventningsafstemning om ydelse og arbejdsmiljøniveau
– Beføjelser

• Udtale forventninger til bygherren
– Deltagelse på opstartsmøder
– Være synlig på pladsen
– Løbende kommunikation
– Rygdækning for beslutninger



Entrepriseformer
• Fagentreprise
• Hovedentreprise
• Totalentreprise
• Partnering
• Tidlig involvering af entreprenør
• OPP
• Blandingsformer

Viden:
• Reguleret af aftaledokumenter, udbudsregler, entrepriseret mm
• https://www.ret-raad.dk/blog/jeppe-ravn-hattens-jensen-2016-09-22-

vaelg-den-rigtige-entrepriseform
• https://www.bolius.dk/hovedentreprise-og-andre-entrepriseformer-

18930/ (film)



Fagentreprise

Bygherre

Fagentreprenør Fagentreprenør …

Arbejdsmiljøkoordinator Projekterende



Fagentreprise

• Typisk projekter 
– hvor man ønsker mindre entreprenører, fx kommuner
– Vil sparre overhead til entreprenør (byggeledelse i stedet)

• Koordinering af byggesagen ligger hos bygherren
– Typisk byggeledelse fra rådgiver

• Stor koordineringsopgave –
– krav til projekteringen!
– Grænseflader
– Logistik og flow

• Entreprenørers vilje og evne ift. arbejdsmiljø?
• Arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) typisk hos rådgiver



Hovedentreprise/            
Storentreprise

Bygherre

Hovedentreprenør

Underentreprenør Underentreprenør …

Arbejdsmiljøkoordinator Projekterende



Hovedentreprise
• Den traditionelle form
• Hovedentreprenøren har kontraktligt det overordnede 

ansvar for udførelsen af projektet
– Byggestyring og valg af underentreprenører
– Ofte noget projektering, fx stillads

• Tydeligt skel mellem projektering og udførelse
– Videnstab - projektgennemgangsmøde

• Typisk arbejdsmiljøkoordinator P) hos projekterende og 
arbejdsmiljøkoordinator (B) hos hovedentreprenør
– Overdragelse!

• Dialog mellem arbejdsmiljøkoordinator (B) og 
hovedentreprenør ift. økonomi



Totalentreprise

Bygherre

Totalentreprenør

Underentreprenør Underentreprenør …

Projekterende

Arbejdsmiljøkoordinator



Totalentreprise
• Totalentreprenøren har kontraktligt det overordnede 

ansvar i forhold til bygherren ved projektering og 
udførelsen af projektet, fx på baggrund af byggeprogram

• Har alle ydelser med, dvs også byggeplads
• Bygherren – lille indflydelse, men stadig ansvar for 

arbejdsmiljø!
• Mulighed for tæt kontakt mellem projekterende og 

udførende, men sker ikke altid
• Rullende projektering
• Arbejdsmiljøkoordinator (P) typisk hos projekterende og 

arbejdsmiljøkoordinator (B) fra totalentreprenør
• Presser underentreprenører



Partnering

• Begrebet ”partnering” anvendes om en 
samarbejdsform i et bygge- og anlægsprojekt, der er 
baseret på dialog, tillid, åbenhed og med tidlig 
inddragelse af alle parter. Projektet gennemføres 
under en fælles målsætning formuleret ved fælles 
aktiviteter og baseret på fælles økonomiske 
interesser



Partnering

Fordele: 
• Transparent forretningsmiljø – aftaler om fordeling af 

(økonomiske) risici og gevinster
• Fælles optimering af byggeprocessen og produktet –

undgår videnstab
• Øgede muligheder for at sikre at arbejdsmiljø systematisk 

tilgodeses ved planlægningen af udførelsen og valg af 
løsninger

- Anvendes ikke så ofte, men ideer med i OPP og tidlig 
involvering af entreprenør



Valg af entrepriseform

• Bygherrerådgiver  Bygherren
• Arbejdsmiljø er ikke inde i overvejelsen
• ”Vi plejer” – ”gode erfaringer med…”
• Udgangspunkt i bygherrens behov/mulighed

– Bygherrens professionalisme
– Bygherrens organisation (stor/lille)
– Typen af projekt
– Størrelse på de enkelte udbudte opgaver



www.byggeproces.dk



Fordele og ulemper
Entrepriseform Typisk organisering Fordele Ulemper

Fagentreprise

Hovedentreprise

Totalentreprise



Cases
Nr. Beskrivelse Bygherre Entrepriseform

1 Mindre projekt i en stor 
andelsforening, hvor vi skal have 
nyt tag og pudset facaden op. 

Andelsforeningen 
(bygherrerådgiver)

Totalentreprise

2 Renovering af en fredet bygning. Statslig styrelse Fagentreprise 
(håndværkstraditioner)

3 Mindre projekt i kommunalt regi 
hvor der skal omlægges nogle 
veje og cykelstier (skole og 
daginstitution). 

Kommunen Hovedentreprise

4 Etablering af bro over motorvej Vejdirektoratet Totalentreprise

5 Opførelse af domicil Privat virksomhed Partnering



Gruppearbejde
1. Sæt jer i gruppen
2. Gennemgå den udvalgte case (har I kendskab til lignende fra egne tilsynsbesøg?)
3. Start med at klarlæg rollefordelingen og niveau af indflydelse (skala 1-10):

– Bygherren
– Projekterende
– Arbejdsmiljøkoordinator (P) – typisk placering
– Arbejdsmiljøkoordinator (B) – typisk placering
– Byggeleder
– Entreprenører (hvem styrer byggeriet, har de egenproduktion)
– Underentreprenører

4. Hvem skal arbejdsmiljøkoordinator (B) tage fat i, hvis han på en 
sikkerhedsrundering har konstateret, at der mangler en sikkerhedsforanstaltning 
i et fællesområde?

5. Hvem har den overordnede styring af byggepladsen? Hvem har kontrakt med 
hvem? Hvad kan arbejdsmiljøkoordinatoren gøre for at få mandat til sit arbejde? 



Næste møde

• Sted
• Emne



Tak for i dag!

Kilde: Rasmus Klump bygger radiostation


