
Bygherrenetværk om arbejdsmiljø 

Notat fra møde om samarbejde på bygge- 
og anlægsprojekter hos Bygherreforeningen 
Bygherreforeningen var vært for online-møde i netværket, som handlede om samarbejde på bygge- og 
anlægsprojekter. Hanne Ullum fra Bygherreforeningen fortalte kort om foreningens arbejde, herunder 
Arbejdsmiljøudvalget og samarbejde med Videntjenesten. 

Stina Trojlsgaard fra Living Lean holdt oplæg om samarbejde på byggepladsen: 

- Living Lean har fokus på samarbejde, bl.a. i bygge- og anlægsbranchen 
- Hendes oplevelse er, at problemer ofte flyttes nedad i hierakiet, og derfor går det ofte galt med 

samarbejde i bygge- og anlægsbranchen, da der er mange led i kæden 
- Deres tilgang er, at samarbejde skal planlægges og forebygges, frem for at det først er, når det er 

gået galt, at man tager fat i det 
- Det er en god ide at udarbejde en plan for samarbejdet, som afklarer, hvordan det skal foregå, og 

hvem der har hvilke roller. Vigtigt at alle committer sig til, og at planen fastholdes løbende 
- Det tager noget tid at skabe en ramme for samarbejdet, fx på workshop, men erfaringen er, at det 

er godt givet ud. 
- Det er godt med en løbende temperaturmålinger på, om man følger planen for samarbejdet, så 

man kan justere. Det kan ske på møder med funktionærer og gennem kort spørgeskema på app til 
håndværkere 

- Det kan være svært at få folk i bygge- og anlægsbranchen til at gøre noget ved samarbejdet, før der 
begynder at være gnidninger. Men det er godt at komme i gang tidligst muligt 

- Stina fortalte om en case, hvor bygherren prioriterede samarbejde som kriterie i udvælgelsen af 
entreprenører, hvilket skete bl.a. gennem afholdelse af samtaler/interviews i udbudsfasen. Det gav 
mulighed for at matche projekterings- og entreprenørteams. Begge parter var glade for det. Man 
kunne også have haft arbejdsmiljøkompetencer som et særligt fokusområde. 

- Da organiseringen ændrer sig under byggeprocessen, er det nødvendigt at justere i forhold til 
samarbejdet undervejs. Når organisationsdiagrammet ændrer sig, så skal man være opmærksom 
på at få alle med. 

- Deltagerne reflekterede over samarbejdet på deres projekter:  
o Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinator også inddrages i samarbejdet 
o Projektledere kan blive fornærmede, hvis man som bygherre stiller krav til at etablere et 

godt samarbejde. De mener, at de godt kan finde ud af det selv 
- Det kan være nødvendigt, at topledelsen stiller krav om godt samarbejde. Vi skal udfordre 

vanetænkningen for at skabe forandringer. Her har bygherren en rolle ift. at igangsætte og 
fastholde krav. Bygherren skal tage ledelsesrollen på sig og medvirke til at skabe en god kultur på 
pladsen. Det kræver synlighed.  

- Deltagerne var meget optagede af samarbejde, når der er udenlandske samarbejdspartnere 
o Det kan være en udfordring med forskellige kulturer. Stina foreslog, at man må sætte sig 

ind i deres kultur, og hvordan de normalt samarbejder. Der var forskellige erfaringer, fx 
med polsk, italiensk og spanske samarbejdspartnere 

- Det handler om at ændre vaner, hvis vi skal ændre kulturen, og det kan tage tid og kræver 
vedholdenhed 
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- Der var en overvejelse, om man skal overlade faciliteringen af samarbejdet til en ekstern eller have 
én i byggeledelsen, som varetager det 

- Det er vigtigt, at det er defineret i udbudsmaterialet, hvilke krav man stiller til samarbejdet. Man 
kan også laver spilleregler for samarbejde 

- Hanne Ullum lagde vægt på, at det er bygherrens projekt, og derfor må man tage førertrøjen hvis 
man vil opnå noget særligt.  

Vi talte særligt om håndtering af samarbejde under Corona-krisen:  

- Generelt var der positive tilbagemeldinger i forhold til at få samarbejdet til at lykkes.  
- Online-møder fungerer fint, især når der ikke er konflikter i forvejen 
- Facetime anvendes til byggepladsgennemgang 
- Flere har fortsat byggepladsbesøg og anvender i den forbindelse Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  

Forslag til nye emner:  

- Udenlandske samarbejdspartnerne 
- Arbejdsmiljøkoordinators synlighed på pladsen og involvering 

Næste møder:  

- 2. juni 2020 kl. 9-12. Sted: Vejdirektoratet, Teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart. Emne: 
Ydelsesbeskrivelser for arbejdsmiljøkoordinering. Der vil desuden være fremvisning af App til 
arbejdsmiljøarbejdet v. Byggeriets Arbejdsmiljøbus. 

- 11. juni 2020 kl. 13-16 på Sjælland. Kontakt Signe hvis du har forslag til emne og/eller du kan lægge 
hus til. 


