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FORORD

Denne værktøjskasse for arbejdsmiljøkoordinator 
(P) har til formål at hjælpe dig med at komme godt i 
gang med koordineringsopgaven. Ønsket er lige-
ledes at gøre arbejdsmiljøkoordinering til en aner-
kendt profession i branchen. 

Selv om arbejdsmiljøkoordinator (P)-rollen har eksi-
steret siden år 2009, så er der stadig ikke en entydig 
tilgang til ydelsen i branchen. Værktøjskassen er så-
ledes også et forsøg på at skabe en fælles forståelse 
af, hvordan man kan gribe koordineringsopgaven an.

Værktøjskassen er udarbejdet af Videntjenesten om 
arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere i tæt spar-
ring med en række erfarne arbejdsmiljøkoordinatorer 
fra bygherre-, rådgiver- og entreprenørorganisa-
tioner. Værktøjskassen er udtryk for best practice 
på området, og eksempler på værktøjer er stillet til 
rådighed til inspiration. Den vil løbende blive udvi-
det med flere værktøjer, så kontakt Signe Mehlsen 
(sim@bam-bus.dk) med forslag til nye værktøjer.

Baseret på branchevejledningen Byggeproces og 
arbejsmiljø
Råd og vejledning i værktøjskassen kan anvendes 
til at overholde lovkrav til bygherrens pligter og ar-
bejdsmiljøkoordinering under projekteringen angivet 
i Bekendtgørelse om bygherrens pligter (link: https://
at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygherrens-plig-
ter-117/). Værktøjskassen baserer sig på informatio-
ner og anbefalinger i branchevejledningen Byggepro-
ces og arbejdsmiljø, særligt https://byggeproces.dk/

arbejdsmiljoekoordinator-p/ og undersider. Værktøjer 
ligger alle på hjemmesiden. 

Inspiration til alle bygge- og anlægsprojekter
Værktøjskassen er udviklet til projekter, som bliver 
såkaldt store byggepladser (mindst to arbejdsgive-
re og mere end 10 beskæftigede samtidigt), hvor 
arbejdsmiljøkoordinator (P) skal have uddannelse. 
Men den kan med fordel bruges som inspiration til 
arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen af 
små og mellemstore projekter. Værktøjskassen kan 
bruges både i nybyg-, renoverings- og anlægspro-
jekter.

Kom godt i gang
Den lovpligtige uddannelse som arbejdsmiljøkoordi-
nator er lidt ligesom et kørekort. Den giver et grund-
lag, men man bliver først en god arbejdsmiljøkoordi-
nator ved at få erfaring med koordineringsopgaven. 
Det er derfor nødvendigt at finde sine egne ben som 
arbejdsmiljøkoordinator, finde de greb og værktøjer, 
som understøtter ens praksis og bidrager til kortlæg-
ning og forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer under 
projektering. Måske er der procedurer og erfaringer 
i din virksomhed, som du kan trække på, men ofte 
skal du agere alene på projekterne. 

Brugen af værktøjerne skal tilpasses det enkelte 
projekt og bygherrens krav til arbejdsmiljøkoordi-
neringen. Brug værktøjskassen til at lave din egen 
arbejdsplan.
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Skan koden for at 
se anbefalingerne 
omkring rollen som 
arbejdsmiljøkoordinator 
(P) på byggeproces.dk

Læsevejledning:

Værktøjskassen retter sig mod arbejdsmiljøkoordi-
natorer, studerende, bygherrer og bygherrerådgi-
vere. 

Nyuddannet arbejdsmiljøkoordinator eller  
studerende:
Hvis du er ny på området, så anbefaler vi, at du 
læser hele dokumentet for at få klarhed over, hvad 
formålet med arbejdsmiljøkoordineringen, og hvor-
dan man griber opgaven an. Få ideer til hånd- 
tering af de typiske udfordringer

Erfarne arbejdsmiljøkoordinatorer:
Brug værktøjskassen til at supplere dine egne me-
toder. Hvis du har en god metode/værktøj, som du 

vil dele, så er du velkommen til at kontakte Signe 
Mehlsen på sim@bam-bus.dk.

Bygherrer og bygherrerådgivere:
Brug værktøjskassen til at få klarhed over formålet 
med arbejdsmiljøkoordineringen og få input til de 
krav der kan stilles til koordineringsopgaven, så de 
typiske udfordringer undgås.

Særligt om værktøjerne: 
Beskrivelsen af værktøjerne er baseret på praktike-
res erfaring. Deltagersammensætning, tidsforbrug 
mm skal vurderes efter eget projekt og bygherrens 
krav til arbejdsmiljøkoordineringen.

http://sim@bam-bus.dk
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FORMÅL MED ARBEJDSMILJØKO- 
ORDINERING UNDER PROJEKTERING

Arbejdsmiljøkoordinator (P) er udpeget af bygherren 
og agerer på bygherrens vegne på samme måde 
som en bygherrerådgiver. Du er en facilitator/spar-
ringspartner ift at opnå godt arbejdsmiljø, da det er 

de projekterende, som skal indarbejde arbejdsmil-
jøhensyn i projektet – ikke dig som arbejdsmiljøko-
ordinator. Få derfor skabt en god kontakt til de 
projekterende.

Figur 1  Organisationsdiagram over arbejdsmiljøansvar og placering af arbejdsmiljøkoordinator (P)

BYGHERRE

ARBEJDSMILJØ-
KOORDINATOR (P)

BYGHERRE-
RÅDGIVER

PROJEKTERINGS-
LEDER

LEVERANDØR

ARKITEKT EL VVS KONSTRUKTIONER ...

Man kan se arbejdsmiljøkoordinering under pro-
jekteringen som en tværfaglig disciplin, hvor du i 
tæt samarbejde med projekteringslederen og de 
projekterende løbende skal medvirke til at kortlæg-
ge og forebygge arbejdsmiljøproblemer. Målet med 
indsatsen er, at I sammen får skabt et arbejdsmiljø-
mæssigt bygbart og driftsvenligt projekt, som dan-
ner grundlag for, at entreprenørerne kan overholde 
deres arbejdsmiljøpligter. 

Det er vigtigt at skelne mellem Bekendtgørelsen om 
bygherrens pligter (https://at.dk/regler/bekendtgo-
erelser/bygherrens-pligter-117/) og Bekendtgørel-
sen om projekterendes og rådgivere pligter (https://
at.dk/regler/bekendtgoerelser/projekterendes-raad-
giveres-pligter-110/).

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygherrens-pligter-117/
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygherrens-pligter-117/
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/projekterendes-raadgiveres-pligter-110/
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/projekterendes-raadgiveres-pligter-110/
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/projekterendes-raadgiveres-pligter-110/
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Bygherrens pligter Projekterende og rådgiveres pligter

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal gennem koor-
dinering og afgrænsning medvirke til, at arbejds-
miljøproblemer kortlægges og forebygges under 
projekteringen, med særligt fokus på kommende 
fællesområder og grænseflader under udførelsen, 
samt tilgængelighed for vedligehold og reparation. 
Arbejdsmiljøkoordinatoren er en sparringspartner 
for projekteringslederen og de projekterende. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) varetager bygherrens 
pligter, men ikke ansvar.

Bygherrens pligter træder i kraft, når man må 
forvente, at mere end én arbejdsgiver vil være på 
byggepladsen samtidigt.

Den projekterende skal igennem angivelser i 
projektet sikre, at bygge- eller anlægsprojektet er 
arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at udføre, og at re-
parationer og vedligeholdelse af det færdige projekt 
kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. 
Dette ansvar gælder uanset bygge- og anlægspro-
jektets størrelse og antal beskæftigede.

Den projekterende skal desuden levere input til ar-
bejdsmiljøkoordinator (P). 

Rådgivere og projekterende skal rådgive bygherren 
om dennes ansvar.

Tabel 1 Forskel på bygherrens og projekterendes/rådgiveres pligter

Håndtering af arbejdsmiljørisici er en fortløbende 
proces, hvor I løbende sammen kortlægger, finder 
løsninger (projekterendes ansvar) og dermed fore-
bygger, udvikler projektet, kortlægger igen etc. Din 
opgave består i høj grad af at følge op på (motivere 
til), at de kortlagte arbejdsmiljørisici bliver håndteret 
undervejs i projekteringen. Det er vigtigt, at løsnin-
gen af et arbejdsmiljøproblem ikke skaber et nyt – 
altså at I har en helhedsorienteret tilgang.

Dit slutresultat er en plan for sikkerhed og sundhed 
(PSS) med tilhørende bilag og journal for fremtidig 
reparation og vedligehold af det færdige projekt, som 
skal spille sammen med projektmaterialet, som er de 
projekterendes ansvar. Læs mere under Arbejdsmiljø-
koordinator (P)-værktøjer i i bygge- og anlægsproces-
sen, særligt Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og 
Journal. 

Kortlægning

Opfølgning

PSS og
journal

Figur 2  Arbejdsmiljøkoordinering som proces
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FORSLAG TIL HVORDAN DU  
GRIBER OPGAVEN AN

På https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordina-
tor-p/ og tilhørende undersider er angivet arbejds-
miljøkoordinator (P)s opgaver. Her er et bud på, 
hvordan du kommer godt igennem disse opgaver. 
Fokus er lagt på de steder i processen, hvor der 
erfaringsmæssigt opstår udfordringer – se desuden 
De typiske udfordringer. 

Især er det relevant at overveje, om du har viden og 
erfaring nok til at løse opgaven (se Kompetencer og 
udvikling), og hvordan du kommer godt fra start. 

For at få sat arbejdsmiljø på dagsordenen, er det 
desuden vigtigt som arbejdsmiljøkoordinator (P) 
at skabe en god relation til bygherren og projek-
teringslederen, samt etablere et godt samarbejde 
med de projekterende. Det kan ske på møder, fx 
Overdragelsesmøde mellem bygherre og arbejds-
miljøkoordinator (P) og Afklaring af projektgrundlag. 
Her er det nødvendigt, at du er tydelig omkring, 

hvad din rolle er, og hvad du bidrager med un-
der projekteringen. Bliv enige om spilleregler for 
samarbejde og retningslinjer for kommunikation, så 
I ved, hvad I kan forvente af hinanden. Hvis muligt 
er det godt at dele kontor med projekteringsteamet 
eller på anden måde prioritere personlig kontakt, 
fx spise frokost sammen. I kan også lave fælles 
besigtigelse af den kommende byggeplads. Gør en 
indsats for at skabe en god kontakt.

Hvordan du griber opgaven an, afhænger også af de 
krav, som bygherren stiller, fx i udbud eller ydelses-
beskrivelse. Det er derfor vigtigt, at du får adgang til 
disse dokumenter helt fra start.

Det er en god ide at evaluere din indsats – dels med 
bygherren, men også selv og i dialog med projek-
teringslederen eller en kollega/leder, så du over tid 
finder din egen arbejdsmetode.

Figur 3 Hjælp til hvordan arbejdsmiljøkoordinator (P) griber opgaven an. Du kan se figuren i større udgave sidst  
i hæftet.
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• Spørg bygher-
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om projektet og 
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arbejdsmiljøkoordi-
nator (P)-værk-
tøjer i bygge- og 
anlægsprocessen, 
fx dagbog og 
risikolog

Etablere samar-
bejde med projek-
terende
• Det er vigtigt at de-

finere spilleregler 
for samarbejdet og 
retningslinjer for 
kommunikation 
Der skal etableres 
fælles forståelse af 
arbejdsmiljøpligter

• Samspil mellem 
beskrivelser og 
PSS skal afklares, 
samt hvordan ar-
bejdsmiljøydelser 
og -foranstaltnin-
ger prissættes 

• Se Afklaringswork-
shop
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https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p/
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p/


ARBEJDSMILJØKOORDINATOR  
(P)-VÆRKTØJER I BYGGE- OG  
ANLÆGSPROCESSEN

Praktikere har stillet en række værktøjer til rådighed, 
som kan anvendes til at komme godt i igennem 
koordineringsopgaven, samt ved kortlægning 
og opfølgning på arbejdsmiljørisici. Nedenfor er 
de placeret i bygge- og anlægsprocessen som 
forslag. Gennem projekteringsfaserne bliver 

projektet konkretiseret over tid, og i samme takt 
skal arbejdsmiljøkoordineringen også konkretiseres, 
således at håndteringen af arbejdsmiljørisici 
følger detaljeringsniveauet i projekteringen, fx på 
bygningsdelsniveau. 

Arbejdsmiljørådgivning* Arbejdsmiljøkoordinator (P)** Arbejdsmiljøkoordinator (B)***

*  Bygherren kan have behov for arbejdsmiljørådgivning i hele bygge- og anlægsprocessen
**   Bygherren skal udpege arbejdsmiljøkoordinator (P) senest, når projekteringen starter, typisk kaldet projekteringsfasen jf. AB18´s rådgivningsfa-

sen. Bygherren skal være opmærksom på, at der i forslagsfasen kan være forhold, som arbejdsmiljøkoordinatoren bør inddrages i.
***  Bygherren skal afklare om arbejdsmiljøkoordinator (P) koordinerer projektering efter udbud, fx entreprenørprojektering, eller om arbejdsmiljøkoor-

dinator (B) overtager denne opgave.
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Figur 4  Oversigt over arbejdsmiljøkoordinering (P)-værktøjer i bygge- og anlægsprocessen. Du kan se figuren i større 
udgave bagerst i hæftet.
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Nedenfor finder du en beskrivelse af de enkelte værktøjer, inkl. links til hvor du finder dem på  
www.byggeproces.dk.

1 OVERDRAGELSESMØDE MELLEM BYGHERRE OG ARBEJDSMILJØ- 
KOORDINATOR (P)

Formål At få forventningsafstemt og en fælles forståelse af rammerne for arbejdsmiljø-
koordinator (P)’s arbejde i forhold til bygherrens krav og ønsker. Sikre tidlig invol-
vering af arbejdsmiljøkoordinator (P) i projekteringen.

Deltagere Arbejdsmiljøkoordinator (P) og bygherrerepræsentant. Projekteringslederen bør 
også deltage for fælles forventningsafstemning.

Forudsætninger Bygherren har udpeget en arbejdsmiljøkoordinator (P). Der foreligger en kon-
trakt på arbejdet, fx ydelsesbeskrivelse eller rammeaftale.

Tidsestimat Udover mødet er der behov for tid til forberedelse, transport og opsamling. 

Resultatet Afklaring af aftalegrundlag i praksis og aftalt det videre forløb i form af bygherrens 
arbejdsmiljømål/-politik, aktiviteter, kommunikation mellem bygherre og arbejds-
miljøkoordinator (P), håndtering af udfordringer, aftaler om beføjelser, evaluering, 
samt arbejdsmiljøkoordinering af evt. projektering under udførelsen, fx leverandør-
projektering eller omprojektering.

Obs Det bør være bygherre, som indkalder til overdragelsen, men arbejdsmiljøkoor-
dinator (P) kan sagtens tage initiativ for at komme godt fra start.
Dette er arbejdsmiljøkoordinator (P)s mulighed for at spørge ind til bygherrens 
holdning/politik ift. arbejdsmiljø. Hav gerne en liste med spørgsmål med, så du 
husker at komme omkring det hele.
Det er vigtigt at få afklaret grænseflader til evt. andre bygge- og anlægsprojek-
ter, og hvem der er bygherre for disse. I nogle tilfælde vil det være godt med 
en overordnet PSS for et område, som fx beskriver fælles adgangsveje mellem 
byggepladser.
Det kan være godt allerede her at begynde at drøfte udpegning af arbejdsmiljøko-
ordinator (B).

Eksempler • Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere – Arbejdsplan for 
arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen www.byggeproces.dk/videntje-
nesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-arbejdsplan-for-arbejds-
miljoekoordinering-under-projekteringen  

• BFA Bygge & Anlæg – Forventningsafstemningsmøde mellem bygherre og 
arbejdsmiljøkoordinator: https://byggeproces.dk/aftalen-med-bygherre/

• DTU – Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinator (P) https://byggeproces.
dk/dtu-ydelsesbeskrivelse-for-arbejdsmiljoekoordinator-p/

• DTU – Procedure for arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen https://byg-
geproces.dk/dtu-procedure-for-arbejdsmiljoekoordinering-i-projekteringsfasen/

• DTU – Procedure for forventningsafstemning mellem projektleder og arbejds-
miljø-koordinator (P) https://byggeproces.dk/dtu-forventningsafstemning-mel-
lem-projektleder-og-arbejdsmiljoekoordinator-p/

• FM Bygningsdrift – Analyse af bygherrens Top 4-prioritet på arbejdsmiljøområ-
det: https://byggeproces.dk/fm-bygningsdrift-analyse-af-bygherrens-top-4/

• Vejdirektoratet – Instruktion til arbejdsmiljø i projekteringsfaserne: https://byg-
geproces.dk/vejdirektoratet-instruktion-til-arbejdsmiljoe-i-projekteringsfaserne/

http://www.byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-arbejdsplan-for-arbej
http://www.byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-arbejdsplan-for-arbej
http://www.byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-arbejdsplan-for-arbej
https://byggeproces.dk/aftalen-med-bygherre/ 
https://byggeproces.dk/dtu-ydelsesbeskrivelse-for-arbejdsmiljoekoordinator-p/
https://byggeproces.dk/dtu-ydelsesbeskrivelse-for-arbejdsmiljoekoordinator-p/
https://byggeproces.dk/dtu-procedure-for-arbejdsmiljoekoordinering-i-projekteringsfasen/
https://byggeproces.dk/dtu-procedure-for-arbejdsmiljoekoordinering-i-projekteringsfasen/
https://byggeproces.dk/dtu-forventningsafstemning-mellem-projektleder-og-arbejdsmiljoekoordinator-p/
https://byggeproces.dk/dtu-forventningsafstemning-mellem-projektleder-og-arbejdsmiljoekoordinator-p/
https://byggeproces.dk/fm-bygningsdrift-analyse-af-bygherrens-top-4/ 
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-instruktion-til-arbejdsmiljoe-i-projekteringsfaserne/
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-instruktion-til-arbejdsmiljoe-i-projekteringsfaserne/
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2 AFKLARING AF PROJEKTGRUNDLAG

Formål Få fastlagt projektets overordnede indhold/ydre rammer, samt indledningsvist 
identificere arbejdsmiljørisici.

Deltagere Arbejdsmiljøkoordinator (P) og projekteringsleder.

Forudsætninger Adgang til projektmateriale. Kendskab til detaljeringsniveau af projektering, byg-
herreleverancer og entrepriseform.

Tidsestimat Tidsforbrug afhænger af projektets størrelse, fx omfang af projektmateriale. Ud-
over selve dialogen er der behov for tid til gennemgang af projektmateriale, evt. 
transport, samt opsamling.

Resultatet Kendte arbejdsmiljørisici er identificeret og kommunikeres til de projekterende, fx 
fagledere. Arbejdsmiljøkoordineringen er indføjet i projekteringstidsplanen.

Obs Skab god relation til projekteringsleder som udgangspunkt for samarbejde.

Eksempler • BFA Bygge & Anlæg – Samarbejde med projekteringslederen https://byggepro-
ces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-samarbejde-med-projekterende/

• Energinet – Indledende arbejdsmiljøscreening https://byggeproces.dk/energi-
net-skabelon-for-indledende-arbejdsmiljoescreening/

•  NCC – Grunddataskema https://byggeproces.dk/ncc-grunddataskema-for-
arbejdsmiljoe-ved-projektering/

•  Niras – Kortlægningsskema A https://byggeproces.dk/kortlaegningsskemaer-
til-arbejdsmiljoekoordinering/

•  Vejdirektoratet – Procedure for indledende kortlægning og opfølgende kort-
lægning samt arbejdsmiljøplan/journal https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-
vejledning-om-indledende-og-opfoelgende-kortlaegning-samt-arbejdsmiljoe-
plan-journal/

•  I nogle arbejdsmiljølogbøger under Opfølgningsværktøjer kan man finde input 
til typiske arbejdsmiljøproblemer

3 DAGBOG OVER ARBEJDSMILJØKOORDINATOR (P)-AKTIVITETER

Formål Dokumentere de aktiviteter over for bygherren, som arbejdsmiljøkoordinator (P) 
har igangsat, herunder forbrug af timer. 

Deltagere Arbejdsmiljøkoordinator (P).

Forudsætninger Ingen

Tidsestimat Afsat tid til løbende at notere i dagbogen.

Resultatet Opslagsværk ved tvivlsspørgsmål om aftaler/konklusioner, som ikke er gengivet 
i mødereferater, arbejdsmiljølog mm.

Obs Skal indarbejdes i de daglige rutiner for at give værdi. Undgå dobbeltarbejde ift.  
arbejdsmiljøloggen.

Eksempler Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere – Dagbog for ar-
bejdsmiljøkoordinator (P)
https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raad-
givere-dagbog-for-arbejdsmiljoekoordinator-p/

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-samarbejde-med-projekterende/ 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-samarbejde-med-projekterende/ 
https://byggeproces.dk/energinet-skabelon-for-indledende-arbejdsmiljoescreening/
https://byggeproces.dk/energinet-skabelon-for-indledende-arbejdsmiljoescreening/
https://byggeproces.dk/ncc-grunddataskema-for-arbejdsmiljoe-ved-projektering/
https://byggeproces.dk/ncc-grunddataskema-for-arbejdsmiljoe-ved-projektering/
https://byggeproces.dk/kortlaegningsskemaer-til-arbejdsmiljoekoordinering/ 
https://byggeproces.dk/kortlaegningsskemaer-til-arbejdsmiljoekoordinering/ 
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-vejledning-om-indledende-og-opfoelgende-kortlaegning-samt-arb
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-vejledning-om-indledende-og-opfoelgende-kortlaegning-samt-arb
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-vejledning-om-indledende-og-opfoelgende-kortlaegning-samt-arb
https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-dagbog-for-arbejd
https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-dagbog-for-arbejd
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4 AFKLARINGSWORKSHOP

Formål Gøre projekteringsteamet bekendt med projekterendes arbejdsmiljøpligter, 
samt orientere om arbejdsmiljøkoordinator (P)s ydelser, så det ikke forveksles. 
Desuden at indledende fælles opmærksomhedspunkter er kendt fra start, fx fra 
Afklaring af projektgrundlag. Denne workshop danner grundlag for et godt sam-
spil mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og projekterende.

Deltagere Arbejdsmiljøkoordinator (P), projekteringsleder, projekteringsteam, gerne byg-
herrerepræsentant.

Forudsætninger Aftale indgået med bygherren og projekteringsleder, fx på Overdragelsesmøde. 
Tidsrammen skal være afklaret.

Tidsforbrug Afhænger af projektets størrelse og om der laves en egentlig kortlægning af 
risici på workshoppen. Udover selve workshoppen er der behov for tid til forbere-
delse, transport og opsamling.

Resultatet Alle er bekendt med arbejdsmiljøpligter, og hvordan de kan samarbejde omkring 
arbejdsmiljø. Alle kender foreløbige kortlagte arbejdsmiljørisici og tager ejerskab.

Obs Det kan være en særskilt workshop eller en del af et projekteringsmøde, fx et 
opstartsmøde. Afklaringsworkshoppen kan også anvendes som indledende risi-
koworkshop, hvor der er tid til at kortlægge arbejdsmiljørisici – se under  
Kortlægningsværktøjer. Det er godt, hvis bygherren byder velkommen og intro-
ducerer dig som udpeget arbejdsmiljøkoordinator (P). Det giver større legitimitet 
til din rolle.
Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinator (P) gør indhold vedkommende for pro-
jekteringsteam, fx ved at komme med eksempler fra lignende projekter.
Alternativt kan arbejdsmiljøkoordinator (P) mødes med hvert fag, men her opnås 
ikke den tværfaglige sparring.

Eksempler • BFA Bygge & Anlæg – Opstartsmøde mellem arbejdsmiljøkoordinator (P), byg-
herre, rådgiver og projekterende https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordi-
nator-p-rammerne/

• NCC – Folder om arbejdsmiljø ved projektering https://byggeproces.dk/ncc-
folder-om-arbejdsmiljoe-ved-projekteringen/

• NCC – Inspirationsliste for afklaring af arbejdsmiljøemne https://byggeproces.
dk/ncc-inspirationsliste-for-afklaring-af-arbejdsmiljoeemne/

• NCC – Projekteringsvejledning https://byggeproces.dk/ncc-vejledning-for-
arbejdsmiljoeprojektering/

• Brug også branchevejledninger på www.bfa-ba.dk og www.bygergo.dk 

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-rammerne/ 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-rammerne/ 
https://byggeproces.dk/ncc-folder-om-arbejdsmiljoe-ved-projekteringen/ 
https://byggeproces.dk/ncc-folder-om-arbejdsmiljoe-ved-projekteringen/ 
https://byggeproces.dk/ncc-inspirationsliste-for-afklaring-af-arbejdsmiljoeemne/ 
https://byggeproces.dk/ncc-inspirationsliste-for-afklaring-af-arbejdsmiljoeemne/ 
https://byggeproces.dk/ncc-vejledning-for-arbejdsmiljoeprojektering/ 
https://byggeproces.dk/ncc-vejledning-for-arbejdsmiljoeprojektering/ 
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55 KORTLÆGNINGSVÆRKTØJER

FormålFormål At projekterende og arbejdsmiljøkoordinator (P) sammen kortlægger arbejds-At projekterende og arbejdsmiljøkoordinator (P) sammen kortlægger arbejds-
miljørisici ift. projektets udførelse, samt efterfølgende reparation og vedligehold, miljørisici ift. projektets udførelse, samt efterfølgende reparation og vedligehold, 
samt at indgå aftaler om, hvordan projekteringsteamet håndterer og imødegår samt at indgå aftaler om, hvordan projekteringsteamet håndterer og imødegår 
de kortlagte risici.de kortlagte risici.

DeltagereDeltagere Arbejdsmiljøkoordinator (P), projekteringsleder, projekteringsteam, gerne byg-Arbejdsmiljøkoordinator (P), projekteringsleder, projekteringsteam, gerne byg-
herren.herren.

ForudsætningerForudsætninger Viden om projektets udførelse og efterfølgende behov for reparation og vedlige-Viden om projektets udførelse og efterfølgende behov for reparation og vedlige-
hold.hold.
Informationer fra Informationer fra afklaring af projektgrundlaget..

TidsforbrugTidsforbrug Afhænger af projektets størrelse. For større projekter kan der være behov for at Afhænger af projektets størrelse. For større projekter kan der være behov for at 
dele kortlægningen op ift. projektets etaper/faser. Udover tid til selve kortlæg-dele kortlægningen op ift. projektets etaper/faser. Udover tid til selve kortlæg-
ningen er der behov for tid til forberedelse, planlægning hvis der er tale om et ningen er der behov for tid til forberedelse, planlægning hvis der er tale om et 
møde/workshop, evt. transport, samt opsamling.møde/workshop, evt. transport, samt opsamling.

Forslag til  Forslag til  
metodermetoder

• • Inspirationsliste.Inspirationsliste.
• • Tjeklister.Tjeklister.
• • Procesplan.Procesplan.
• • Risikoworkshop.Risikoworkshop.
• • Arbejdsmøde med fagledere.Arbejdsmøde med fagledere.
• • Deltagelse på projekteringsmøder.Deltagelse på projekteringsmøder.
• • Følge projekteringsmøder gennem dialog med projekteringsleder og referater.Følge projekteringsmøder gennem dialog med projekteringsleder og referater.

ResultatetResultatet En oversigt over arbejdsmiljørisici, evt. risikovurderet. Dette er udgangspunkt for En oversigt over arbejdsmiljørisici, evt. risikovurderet. Dette er udgangspunkt for 
den videre arbejdsmiljøkoordinering, hvor der følges op på, hvordan de kortlagte den videre arbejdsmiljøkoordinering, hvor der følges op på, hvordan de kortlagte 
arbejdsmiljørisici kan forebygges. De projekterende skal komme med løsninger.arbejdsmiljørisici kan forebygges. De projekterende skal komme med løsninger.

ObsObs Det er vigtigt, at de projekterende medvirker til kortlægningen, da de har bedst Det er vigtigt, at de projekterende medvirker til kortlægningen, da de har bedst 
kendskab til projektet, og det er en del af deres pligter at kortlægge og forebygge kendskab til projektet, og det er en del af deres pligter at kortlægge og forebygge 
arbejdsmiljørisici. Arbejdsmiljøkoordinator (P) er en facilitator af denne proces, arbejdsmiljørisici. Arbejdsmiljøkoordinator (P) er en facilitator af denne proces, 
men bidrager selvfølgelig også med egen viden og erfaringer ift. arbejdsmiljø-men bidrager selvfølgelig også med egen viden og erfaringer ift. arbejdsmiljø-
risici og mulige løsninger.risici og mulige løsninger.

EksemplerEksempler • • BFA Bygge & Anlæg – Procesplan BFA Bygge & Anlæg – Procesplan https://byggeproces.dk/procesplan/https://byggeproces.dk/procesplan/
• • NCC – Billedbank til arbejdsmiljøkoordinering under projektering NCC – Billedbank til arbejdsmiljøkoordinering under projektering https://bygge-https://bygge-

proces.dk/ncc-billedbank-til-arbejdsmiljoekoordineringen-under-projekteringen/proces.dk/ncc-billedbank-til-arbejdsmiljoekoordineringen-under-projekteringen/
• • Niras – Kortlægningsskema til arbejdsmiljøkoordinering Niras – Kortlægningsskema til arbejdsmiljøkoordinering https://byggeproces.

dk/kortlaegningsskemaer-til-arbejdsmiljoekoordinering/
• • Niras – Risikovurdering ved projektering Niras – Risikovurdering ved projektering https://byggeproces.dk/niras-risiko-

vurdering-ved-projektering/
• • Vejdirektoratet – Vejledning til paradigme for indledende kortlægning Vejdirektoratet – Vejledning til paradigme for indledende kortlægning https://

byggeproces.dk/vejdirektoratet-vejledning-til-paradigme-for-indledende-kortla-
egning/

• • I nogle arbejdsmiljølogbøger under I nogle arbejdsmiljølogbøger under Opfølgningsværktøjer kan man finde input  kan man finde input 
til typiske arbejdsmiljøproblemer.til typiske arbejdsmiljøproblemer.

https://byggeproces.dk/ncc-billedbank-til-arbejdsmiljoekoordineringen-under-projekteringen/
https://byggeproces.dk/ncc-billedbank-til-arbejdsmiljoekoordineringen-under-projekteringen/
https://byggeproces.dk/kortlaegningsskemaer-til-arbejdsmiljoekoordinering/ 
https://byggeproces.dk/kortlaegningsskemaer-til-arbejdsmiljoekoordinering/ 
https://byggeproces.dk/niras-risikovurdering-ved-projektering/ 
https://byggeproces.dk/niras-risikovurdering-ved-projektering/ 
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-vejledning-til-paradigme-for-indledende-kortlaegning/ 
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-vejledning-til-paradigme-for-indledende-kortlaegning/ 
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-vejledning-til-paradigme-for-indledende-kortlaegning/ 


13

6 OPFØLGNINGSVÆRKTØJER

Formål Følge op på de kortlagte arbejdsmiljørisici ved at finde forebyggende tiltag og 
løsninger.

Deltagere Arbejdsmiljøkoordinator (P), projekteringsleder, projekteringsteam.

Forudsætninger Arbejdsmiljøkoordinator (P) inddrages i projekteringen, og at de projekterende 
tænker i bygbare løsninger.

Tidsforbrug Afhænger af projektets størrelse. Kan foregå på projekteringsmøder, særskilte 
arbejdsmiljøworkshops, arbejdsmøde med de enkelte fagledere eller ved lø-
bende dialog mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og de projekterende.

Forslag til  
metoder

• Arbejdsmiljølog.
• Granskningsmøde.
• Opfølgningsmøde med projekteringsleder.
• Gennemgang af BIM-model, fx kollisionskontrol.
• Input til granskningsrapporter i faseskift.
• Deltagelse i tværfaglig granskning.

Resultatet At projektet kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt og efterfølgende repa-
reres og vedligeholdes på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.
At de forebyggende tiltag og løsninger er dokumenteret, fx i en arbejdsmiljølog.

Obs Projekterende skal medvirke til kortlægning, forebyggelse og opfølgning på 
arbejdsmiljørisici som en del af deres pligter, og da de har bedst kendskab til 
projektet. Opfølgningen kan være en del af granskningen, som bør foregå tidligt 
og flere gange under projekteringen. Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan i tæt sam-
spil med projekteringslederen være en facilitator af denne proces, men bidrager 
selvfølgelig også med egen viden. Det er en god idé at sætte deadlines for, 
hvornår de projekterende skal melde forebyggende tiltag ind. En arbejdsmiljølog 
er ikke lovpligtig, men et godt værktøj til at bevare overblik over hvilke arbejds-
miljørisici, der er behandlet. Den kan bruges som grundlag for indhold i PSS og 
journal. Logbogen kan desuden anvendes til at dokumentere arbejdsmiljøind-
satsen. Der kan være fortrykte arbejdsmiljørisici fra tidligere projekter. Det skal 
afklares, hvem der er ansvarlig for at udfylde en evt. arbejdsmiljølog. Det giver 
ejerskab, hvis de projekterende skal udfylde den.

Eksempler • DTU (forskningsprojekt) – Arbejdsmiljølog til projektering https://byggeproces.
dk/arbejdsmiljoelog-til-projektering/

• DTU – Arbejdsmiljølog https://byggeproces.dk/dtu-arbejdsmiljoelog-til-paradig-
me/

• EKJ – Arbejdsmiljølog https://byggeproces.dk/ekj-arbejdsmiljoelog/
• Energinet – Arbejdsmiljøhandlingsplan https://byggeproces.dk/energinet-ar-

bejdsmiljoehandlingsplan/
• Københavns Kommune – Logbog til registrering af relevante beslutninger for 

PSS og journal https://byggeproces.dk/logbog-til-registrering-af-relevante-
beslutninger-for-pss-og-journal/

• Niras – Log over arbejdsmiljørisici www.byggeproces.dk/niras-log-over-ar-
bejdsmiljoerisici

• NCC – Arbejdsmiljølog https://byggeproces.dk/ncc-arbejdsmiljoelogbog/
• Vejdirektoratet – Vejledning til paradigme for arbejdsmiljøplan og journal 

https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-vejledning-til-paradigme-for-arbejdsmil-
joeplan-og-journal/

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoelog-til-projektering/ 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoelog-til-projektering/ 
https://byggeproces.dk/dtu-arbejdsmiljoelog-til-paradigme/ 
https://byggeproces.dk/dtu-arbejdsmiljoelog-til-paradigme/ 
https://byggeproces.dk/ekj-arbejdsmiljoelog/ 
https://byggeproces.dk/energinet-arbejdsmiljoehandlingsplan/ 
https://byggeproces.dk/energinet-arbejdsmiljoehandlingsplan/ 
https://byggeproces.dk/logbog-til-registrering-af-relevante-beslutninger-for-pss-og-journal/ 
https://byggeproces.dk/logbog-til-registrering-af-relevante-beslutninger-for-pss-og-journal/ 
http://www.byggeproces.dk/niras-log-over-arbejdsmiljoerisici 
http://www.byggeproces.dk/niras-log-over-arbejdsmiljoerisici 
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-vejledning-til-paradigme-for-arbejdsmiljoeplan-og-journal/
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-vejledning-til-paradigme-for-arbejdsmiljoeplan-og-journal/
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7 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)

Formål At sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. PSS er et 
vigtigt styringsredskab for arbejdsmiljøkoordinator (B), byggeledelsen og for 
virksomheder og beskæftigede på byggepladsen. PSS beskriver fællesområder, 
ansvarsfordeling og arbejdsmiljøviden, som er nødvendig for flere faggrupper, 
fx om særligt farligt arbejde. Fokus er bl.a. på forhold, som ikke er løst optimalt 
under projekteringen.
Det er lovpligtigt at udarbejde PSS på store byggepladser og ved særligt farligt 
arbejde.

Deltagere Arbejdsmiljøkoordinator (P) med input fra projekteringsteam, projekteringsleder 
og bygherre.

Forudsætninger At arbejdsmiljørisici er kortlagt og forebygget, samt at de projekterende giver 
informationer om tids-, byggepladsplan(er) mm.
Det er vigtigt, at arbejdsmiljø prissættes. Derfor skal det afklares med projekte-
ringslederen, om det er i projektmaterialet eller PSS, at arbejdsmiljøydelser, fx 
stillads, er beskrevet. Erfaringen er, at entreprenøren bedst gøres opmærksom 
på kravene i projektmaterialet. Hvis der indgår projekteringsydelser, skal det 
fremgå af byggesagsbeskrivelsen eller arbejdsbeskrivelsen. 
Tænk desuden på hvordan du gennem PSS kan hjælpe arbejdsmiljøkoordinator 
(B) godt på vej.

Tidsforbrug Afhænger af projektets størrelse. Indhold til PSS skal indsamles sideløbende 
med projekteringen.

Resultatet Den PSS, som arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder, skal kunne danne grund-
lag for, at udførelsen af projektet kan foregå arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvar-
ligt. PSS skal foreligge, senest når byggepladsen etableres.
Der bør være særligt fokus under projekteringen på afgrænsningsskema, tids-
plan og byggepladsplan(er), fx som faseplaner.

Obs Mange vælger at vedlægge PSS i udbud, så den bliver en del af kontrakten, og 
entreprenørerne kan indregne arbejdsmiljøtiltag.
Under udførelsen skal arbejdsmiljøkoordinator (B) løbende opdatere PSS. Byg-
herren skal afklare, om arbejdsmiljøkoordinator (P) eller (B) arbejdsmiljøkoordi-
nerer evt. projektering efter udbud. 

Eksempler • BFA Bygge & Anlæg – Branchevejledning om byggepladsens plan for sik-
kerhed og sundhed https://byggeproces.dk/branchevejledning-om-byggeplad-
sens-plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss/1-indledning/

• Biofos – Plan for sikkerhed og sundhed-skabelon https://byggeproces.dk/plan-
for-sikkerhed-og-sundhed/

• Vejdirektoratet – Plan for sikkerhed og sundhed https://byggeproces.dk/vejdi-
rektoratet-plan-for-sikkerhed-og-sundhed/

https://byggeproces.dk/branchevejledning-om-byggepladsens-plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss/1-indled
https://byggeproces.dk/branchevejledning-om-byggepladsens-plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss/1-indled
https://byggeproces.dk/plan-for-sikkerhed-og-sundhed/ 
https://byggeproces.dk/plan-for-sikkerhed-og-sundhed/ 
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-plan-for-sikkerhed-og-sundhed/
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-plan-for-sikkerhed-og-sundhed/
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8 JOURNAL

Formål At reparations- og vedligeholdsopgaver i driftsfasen kan udføres arbejdsmiljø-
mæssigt forsvarligt. 
Det er lovpligtigt at udarbejde journal på alle bygge- og anlægsprojekter, hvor 
bygherren har ansvar.

Deltagere Arbejdsmiljøkoordinator (P) med input fra projekteringsteam, projekteringsleder 
og bygherre.

Forudsætninger At de projekterende identificerer de reparations- og vedligeholdsopgaver, der vil 
være i driftsfasen, herunder at arbejdsmiljørisici kortlægges og forebygges igen-
nem løsninger.

Tidsestimat Afhænger af projektets størrelse. Journalen skal udarbejdes sideløbende med 
projekteringen. Udover selve udarbejdelsen er der behov for tid til indhentning af 
informationer fra projekterende, dialog med bygherre om form og valg af meto-
der, samt præsentation af journalen.

Resultatet Journalen skal foreligge senest, når projektet er færdigt, og der skal ske en over-
dragelse til bygherren. I praksis overdrager arbejdsmiljøkoordinator (P) typisk til 
arbejdsmiljøkoordinator (B), og denne opdaterer under udførelsen ved behov.

Obs De projekterende har ikke altid fokus på driftsfasen, så det er vigtigt at arbejds-
miljøkoordinator (P) spørger ind til, om reparation og vedligehold kan ske på en 
arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.
Arbejdsmiljølogbogen kan danne grundlag for journalen, ved at overføre de 
arbejdsmiljørisici vedrørende reparation og vedligehold, som der ikke er fundet 
en god arbejdsmiljømæssig løsning på under projekteringen, eller hvor der er 
behov for særlige tekniske hjælpemidler, forholdsregler o.l.
Under udførelsen kan der være behov for, at journalen opdateres. 

Eksempler • NCC - Journal https://byggeproces.dk/ncc-journal-til-arbejdsmiljoe-ved-projek-
tering/

• Niras – Journal: https://byggeproces.dk/niras-journal/
• Vejdirektoratet – Arbejdsmiljøplan og journal https://byggeproces.dk/vejdirekto-

ratet-vejledning-til-paradigme-for-arbejdsmiljoeplan-og-journal/

https://byggeproces.dk/ncc-journal-til-arbejdsmiljoe-ved-projektering/ 
https://byggeproces.dk/ncc-journal-til-arbejdsmiljoe-ved-projektering/ 
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-vejledning-til-paradigme-for-arbejdsmiljoeplan-og-journal/
https://byggeproces.dk/vejdirektoratet-vejledning-til-paradigme-for-arbejdsmiljoeplan-og-journal/
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9 OVERDRAGELSESMØDE MELLEM ARBEJDSMILJØKOORDINATOR (P) OG (B)

Formål Overlevere PSS og journal, samt informationer om projektet, som er relevant for 
den videre arbejdsmiljøkoordinering.

Deltagere Arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B), gerne bygherren, samt evt. projektering- og 
byggeleder.

Forudsætninger At der er udarbejdet PSS og journal, samt at arbejdsmiljøkoordinator (P) har 
været inddraget under projekteringen.

Tidsestimat Afhænger af projektets størrelse. Udover selve mødet er der behov for tid til 
forberedelse for både arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B), samt evt. andre delta-
gere, evt. transport, samt opsamling.

Resultatet Arbejdsmiljøkoordinator (B) er klædt på til sin opgave, samt at der er indgået 
aftale om, hvordan evt. projektering efter udbud, fx entreprenørprojektering, 
arbejdsmiljøkoordineres.

Obs Det kan være en god ide også at overlevere arbejdsmiljølog og andre procesdo-
kumenter, da den giver informationer om de arbejdsmiljørisici, som er forebyg-
get, og hvilke overvejelser som ligger til grund for de valgte arbejdsmiljøløsnin-
ger.

Eksempler • BFA Bygge & Anlæg – Overdragelse til arbejdsmiljøkoordinator i byggeperio-
den (B) https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-opstart-af-bygge-
plads/

• DTU - Overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til (B) https://byggeproces.
dk/dtu-overdragelse-fra-arbejdsmiljoekoordinator-p-til-b/

• DTU - Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinator (B) https://byggeproces.
dk/dtu-ydelsesbeskrivelse-for-arbejdsmiljoekoordinator-b/

• DTU – Arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen https://byggeproces.dk/dtu-
procedure-for-arbejdsmiljoekoordinering-i-udfoerelsesfasen/ 

• DTU – Forventningsafstemning mellem DTU’s projektleder og arbejdsmiljøko-
ordinator (B) https://byggeproces.dk/dtu-procedure-for-forventningsafstem-
ning-mellem-projektleder-og-arbejdsmiljoekoordinator-b/

• NCC – Evaluering af arbejdsmiljøarbejdet https://byggeproces.dk/ncc-evalue-
ring-af-arbejdsmiljoearbejdet/

• Slots- og Kulturstyrelsen - Evaluering af sikkerhed og sundhed https://bygge-
proces.dk/slots-og-kulturstyrelsen-evaluering-af-sikkerhed-og-sundhed/

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-opstart-af-byggeplads/ 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-opstart-af-byggeplads/ 
https://byggeproces.dk/dtu-overdragelse-fra-arbejdsmiljoekoordinator-p-til-b/ 
https://byggeproces.dk/dtu-overdragelse-fra-arbejdsmiljoekoordinator-p-til-b/ 
https://byggeproces.dk/dtu-ydelsesbeskrivelse-for-arbejdsmiljoekoordinator-b/ 
https://byggeproces.dk/dtu-ydelsesbeskrivelse-for-arbejdsmiljoekoordinator-b/ 
https://byggeproces.dk/dtu-procedure-for-arbejdsmiljoekoordinering-i-udfoerelsesfasen/  
https://byggeproces.dk/dtu-procedure-for-arbejdsmiljoekoordinering-i-udfoerelsesfasen/  
https://byggeproces.dk/ncc-evaluering-af-arbejdsmiljoearbejdet/ 
https://byggeproces.dk/ncc-evaluering-af-arbejdsmiljoearbejdet/ 
https://byggeproces.dk/slots-og-kulturstyrelsen-evaluering-af-sikkerhed-og-sundhed/
https://byggeproces.dk/slots-og-kulturstyrelsen-evaluering-af-sikkerhed-og-sundhed/
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CASES TIL INSPIRATION 

Vi har udarbejdet et par cases som inspiration til, 
hvordan du kan gribe koordineringsopgaven an, 
herunder får skabt et samspil med bygherren og de 
projekterende. Find dem på www.byggeproces.dk/
videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-
raadgivere-vaerktoejskasse-til-arbejdsmiljoekoordi-
nator-p.

Du kan finde andre film på Byggeriets Arbejdsmiljø-
bus’ Youtube-kanal https://www.youtube.com/chan-
nel/UCmZlIkNPBg7ioWFAyLX_Tsg/playlists under 
playlisten Videntjenesten.  

Skan koden for at se 
filmen ”Arbejdsmiljø-
koordinator (P) har 
brug for bygherrens 
opbakning”.

Skan koden for at se 
filmen ”Arbejdsmiljøko-
ordinator (P) gør brug 
af erfaringer fra tidligere 
anlægsprojekter”.

http://www.byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-vaerktoejskasse-til-arbejdsmiljoekoordinator-p.
http://www.byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-vaerktoejskasse-til-arbejdsmiljoekoordinator-p.
http://www.byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-vaerktoejskasse-til-arbejdsmiljoekoordinator-p.
http://www.byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-vaerktoejskasse-til-arbejdsmiljoekoordinator-p.
https://www.youtube.com/channel/UCmZlIkNPBg7ioWFAyLX_Tsg/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCmZlIkNPBg7ioWFAyLX_Tsg/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=aolw9CnfG74&list=PL_txmNYkq8-wgPSeqCsUvzwuCJuDrXtet&index=3
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KOMPETENCER OG UDVIKLING

For at være arbejdsmiljøkoordinator (P) skal du opfylde de lovpligtige kvalifikationer for en lille, mellemstor 
eller stor byggeplads – se https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-kvalifikationer/. Derudover 
anbefales det at have nedenstående kompetencer.

Figur 5  Kompetence som arbejdsmiljøkoordinator (P)

Du lærer af at have opgaver som arbejdsmiljøko-
ordinator (P), men det er godt at tage sig tid til at 
evaluere egen indsats eller bede andre om feed-
back, fx bygherren og projekteringslederen. Det kan 
også være godt at aftale med din leder, hvordan du 
løbende udvikler dine kompetencer, fx ved medarbej-
derudviklingssamtale o.l. 

Muligheder for kompetenceudvikling: 
–   Følge projektet gennem både projektering og 

udførelse. 
• En mulighed er at fortsætte som arbejdsmiljø-

koordinator (B). Det giver praktisk erfaring fra 
bygge og anlægspladsen.

• Ellers kan det aftales med bygherren at fort-
sætte som arbejdsmiljøkoordinator (P) ift. 
projekteringen efter udbud, og/eller forestå en 
løbende opfølgning på byggepladsen sammen 
med arbejdsmiljøkoordinator (B)

• En tredje mulighed er at aftale det med egen virk-
somhed som en del af kompetenceudviklingen

Andre arbejdsmiljøkoordinator (B)-opgaver
–   Arbejdsmiljøkoordinator (B)-opgaver
–    Supplerende uddannelse hos udbydere af den 

lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse
–    Deltagelse i Interessegruppen for koordinatorer 

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-
p-interessegruppe-for-koordinatorer-i-bygge-og-
anlaegsbranchen/

–    Deltagelse i møder og workshops fra fx Videntje-
nesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere 
– følg nyhedsbrev på www.byggeproces.dk og 
tjek: https://byggeproces.dk/kalender-over-arran-
gementer-og-kurser/ 

–    Byggepladsbesøg – fx kollegers eller andre ar-
bejdsmiljøkoordinatorers byggepladser

–    Messer
–    Mentorordning

• Arbejdsmiljøgeneralist
• Viden om for bygherres, projekterendes og entreprenørs 
 arbejdsmiljøpligter
• Kende forskel på arbejdsmiljøkoordinering og -rådgivning
• Viden om byggeprocesser
• Entrepriseforståelse
• Forstå projekteringsforløb
• Teknisk/håndværkerbaggrund

• Anerkendende tilgang - vise sig som sparringspartner
• Arbejdsmiljøets ambassadør
• Bygherrens person
• Samarbejdsvillig
• Parat til at søge viden og spørge “dumt”
• Pædagogisk tilgang

VIDEN HOLDNINGER

FÆRDIGHEDERPERSONLIGHED

KOMPETENCER

Model udviklet af Kasper Guldbrandsen

• Nysgerrigt interesseret, spørgende frem for konfronterende
• Turde tage scenen og bringe sig selv i spil
• Gå-på-mod
• Holdspiller
• Situationsfornemmelse
• Kritisk sans

• Facilitator
• Projektleder / tage lederskab
• Kunne stifte arbejdsform
• Formidle ansvarsfordeling og vigtighed af arbejdsmiljøfokus
• Erfaring som arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B), erfaring fra 
 byggepladser og med logistik
• Forstå det politiske spil
• Konflikthåndtering

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-kvalifikationer/
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppe-for-koordinatorer-i-bygge-og-anlaegsbranchen/
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppe-for-koordinatorer-i-bygge-og-anlaegsbranchen/
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppe-for-koordinatorer-i-bygge-og-anlaegsbranchen/
http://www.byggeproces.dk
https://byggeproces.dk/kalender-over-arrangementer-og-kurser/
https://byggeproces.dk/kalender-over-arrangementer-og-kurser/
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BEFØJELSER

Udover de rette kompetencer har du også brug for 
at have beføjelser fra bygherren til at agere over for 
samarbejdspartnerne, særligt ift. de anvisninger, 
som du giver de projekterende. Som beskrevet tidli-
gere så er det væsentligt, at du prioriterer det gode 
samarbejde, men ved modstand/uenigheder, så har 
du brug for bygherrens opbakning. Beføjelserne 
skal aftales med bygherren som en del af dennes 
rammesætning af arbejdsmiljøkoordinatoropgaven, 
fx på Overdragelsesmøde mellem bygherre og 
arbejdsmiljøkoordinator (P), og formidles til samar-
bejdspartnerne som en del af forventningsafstem-
ningen, fx på Afklaringsworkshop. 

Forslag til beføjelser:
–   Du refererer til bygherren og må derfor gerne 

tage direkte kontakt til bygherren og drøfte valg, 
som har arbejdsmiljømæssige konsekvenser, fx 
ved store udgifter til reparation og vedligehold

–   Selv tage initiativ til at aftale møder og deltage i 
nødvendige møder

–   Fuld adgang til dokumenter og modeller
–   Sige fra hvis tidsplan er urealistisk arbejdsmiljø-

mæssigt set

–   Tage initiativ til at forundersøgelser sættes i 
gang eller aftale med projekteringslederen, at 
de sættes i gang

–   Definere incitamenter og kampagner i udbud til 
brug under udførelsen, evt. i samarbejde med 
arbejdsmiljøkoordinator (B) hvis denne er udpe-
get.

For at gøre brug af beføjelserne kan du: 
–   Bruge arbejdsmiljøargumenter – forklare at det 

er højeste dagsorden frem for økonomi, tid, 
kvalitet o.l.

–   Spille din erfaring ind, fx om arbejdsmiljøproble-
mer på tidligere byggepladser

–   Bede om at få skrevet diskussion/problem til 
referat

–   Betone nødvendigheden af en bygherrebeslut-
ning

–   Brug generelt argumenter, som modtageren 
forstår og giver mening for dem.

ANSVAR

Du kan læse om ansvar og arbejdsmiljøpligter i 
bekendtgørelser, At-vejledninger og på  
www.byggeproces.dk. Brug desuden ordbogen 
https://byggeproces.dk/ordbog/, hvis du  
er i tvivl om begreber.

http://www.byggeproces.dk
https://byggeproces.dk/ordbog/
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DE TYPISKE UDFORDRINGER

Her har vi samlet de typiske udfordringer, som ar-
bejdsmiljøkoordinator (P) kommer ud for, og et bud 
på hvad du kan gøre.

Jeg er først blevet udpeget som arbejdsmiljøko-
ordinator (P), efter at projekteringen er i gang
• Det er vigtigt at gøre op med dig selv og evt. 

din leder, om det er realistisk at gennemføre en 
fyldestgørende arbejdsmiljøkoordinering, når du 
ikke har været med fra start. Gør også bygherren 
opmærksom på det ved et Overdragelsesmøde 
mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (P) 
og planlæg derefter koordineringsopgaven ud fra 
Forslag til hvordan du griber opgaven an.

Jeg er først blevet udpeget som arbejdsmiljøko-
ordinator (P) kort før udbud
• Det vil ikke være realistisk at gennemføre en 

fyldestgørende arbejdsmiljøkoordinering kort før 
udbud, hvor mange valg i projekteringen ligger 
fast. Og du må gøre op med dig selv og evt. din 
leder, om du kan stå inde for at tage opgaven. Det 
er i så fald nødvendigt at afstemme med bygher-
ren ved Overdragelsesmøde mellem bygherre 
og arbejdsmiljøkoordinator (P), hvordan man evt. 
kan lave en hurtig indsats. Måske kan man samle 
projekterende og udførende under Udførelsespro-
jektet for fælles kortlægning og forebyggelse af 
arbejdsmiljøproblemer – se Arbejdsmiljøkoordina-
tor (P)-værktøjer i bygge- og anlægsprocessen, 
men det skal i så fald fremgå af entreprenørud-
buddet, så der er afsat tid til det.

Jeg har flere roller under projekteringen, udover 
at være arbejdsmiljøkoordinator (P)
• Arbejdsmiljølovgivningen levner mulighed for at 

have flere roller i et bygge- og anlægsprojekt. Det 
er dog vigtigt, at du er bevidst om, hvornår du 
agerer som arbejdsmiljøkoordinator (P) – byg-
herrens person – og hvornår du bestrider andre 
roller. Det skal ligeledes være tydeligt for dine 
samarbejdspartnere, da de skal følge arbejdsmil-
jøkoordinator (P)s anvisninger. Det bør derfor af-
klares ved Overdragelsesmøde mellem bygherre 
og arbejdsmiljøkoordinator (P) og benævnes ved 

Afklaringsworkshop e.l. kontakt med de projekte-
rende. Desuden skal der samlet set være afsat tid 
nok til, at du kan udfylde arbejdsmiljøkoordinator-
rollen tilfredsstillende, samtidigt med evt. andre 
roller. 

• Hvis du er projekteringsleder samtidigt med ar-
bejdsmiljøkoordinator (P) har du naturligt et godt 
kendskab til projektet og lettere ved at beslutte, 
hvordan arbejdsmiljøkoordinering og projektering 
spiller sammen, men vær opmærksom på interes-
sekonflikten imellem at bidrage til godt arbejdsmil-
jø og få projektøkonomi og projekteringshonorar 
til at stemme.

Jeg har svært ved at se forskel på arbejdsmiljø-
rådgivning, arbejdsmiljøkoordinering og projek-
tering
• Det er vigtigt, at du er tydelig omkring, hvad du 

bidrager med som arbejdsmiljøkoordinator – se 
Formål med arbejdsmiljøkoordinering under 
projektering. Arbejdsmiljørådgivning er en eks-
pertydelse, hvor man rådgiver de projekterende 
om mulige løsninger og måske skriver udkast til 
beskrivelser mm i udbudsmaterialet. Projektering 
omfatter de valg, som træffes omkring projektet, 
samt udarbejdelse af beskrivelser og tegninger. 
De projekterende skal have forebyggelse for øje 
under hele projekteringen

Jeg er udpeget som arbejdsmiljøkoordinator (P), 
men føler mig ikke klædt på til opgaven
• Du bør tage kontakt til din leder for en drøftelse 

af, om du har de nødvendige kompetencer – se 
Kompetencer og udvikling. Der skal også være tid 
nok afsat til opgaven. Hvis I bliver enige om, at du 
er i stand til at løfte koordineringsopgaven, så bør 
Beføjelser drøftes med bygherren på Overdragel-
sesmøde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordi-
nator (P)

Projekteringslederen forstår ikke min opgave 
som arbejdsmiljøkoordinator (P)
• Det er en god ide at have et indledende møde 

med projekteringslederen, så I kan etablere et 
godt samarbejde – se Forslag til hvordan du gri-
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ber opgaven an. Her kan du forklare om din rolle, 
og hvad du kan bidrage med. Du kan desuden 
henvise til www.byggeproces.dk for viden om 
arbejdsmiljøpligter og Videntjenesten om arbejds-
miljø for bygherrer og rådgivere på 4080 1400.

• Du kan med fordel invitere projekteringslederen til 
Overdragelsesmøde mellem bygherre og arbejds-
miljøkoordinator (P), så I får en fælles forståelse 
af koordineringsopgaven og samspil mellem de 
projekterende og arbejdsmiljøkoordinator (P)

Projekteringslederen / de projekterende kender 
ikke deres arbejdsmiljøpligter
• Det vil være godt, at du forklarer om deres 

arbejdsmiljøpligter på Afklaringsworkshop e.l. 
kontakt med de projekterende, fx på det første 
projekteringsmøde. Arbejdsmiljøpligter er også 
medtaget i Ydelsesbeskrivelser fra FRI og Danske 
Arkitektvirksomheder https://www.frinet.dk/vaerk-
toejer/ydelsesbeskrivelser/).

• Du kan henvise til www.byggeproces.dk for viden 
om arbejdsmiljøpligter eller foreslå, at de booker 
et gratis besøg fra Videntjenesten om arbejdsmiljø 
for bygherrer og rådgivere på 4080 1400.

De projekterende regner med, at jeg som ar-
bejdsmiljøkoordinator (P) finder løsninger og 
skriver udbudsmateriale
• Din rolle er at sætte fokus på arbejdsmiljø og 

medvirke i kortlægning og forebyggelse af ar-
bejdsmiljøproblemer, men det er de projekte-
rende, som skal finde løsninger og skrive udbuds-
materialet, da de har projekteringsansvaret – se 
Tabel 1 i Formål med arbejdsmiljøkoordinering 
under projektering. Det er vigtigt at få fælles for-
ståelse heraf på Afklaringsworkshop e.l. kontakt 
med de projekterende, fx på det første projekte-
ringsmøde.

• Se desuden ovenfor om Forskel på arbejdsmiljø-
koordinering, arbejdsmiljørådgivning og projekte-
ring

De projekterende mener, at jeg som arbejdsmil-
jøkoordinator (P) skal lave tids- og byggeplads-
plan
• Tids- og byggepladsplan(er) skal vedlægges som 

bilag til plan for sikkerhed og sundhed (PSS), men 
det er en del af projekteringsydelsen at levere 
disse dokumenter. Henvis evt. til ydelsesbeskri-
velse for projektering fra FRI og Danske Arkitekt-

virksomheder: https://www.frinet.dk/vaerktoejer/
ydelsesbeskrivelser/. Du skal komme med input 
til tids- og byggepladsplan(er), det vil sige kom-
mentere på de projekterendes dokumenter, og 
på den måde være med til at sikre, at de skaber 
rammerne for, at projektet er arbejdsmiljømæssigt 
bygbart.

Bygherren kender ikke sit ansvar
• Nogle bygherrer kender deres ansvar, men langt 

fra alle, og nogle undervurderer omfanget af ar-
bejdsmiljøkoordinatoropgaven. Du bør derfor altid 
som professionel sparringspartner indlede med at 
fortælle bygherren om dennes ansvar.

• Det vil være godt, at du forklarer om bygher-
rens arbejdsmiljøpligter på Overdragelsesmøde 
mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (P), 
så I opnår en fælles forståelse, særligt at du kan 
påtage dig koordineringsopgaven, men ikke byg-
herrens ansvar. Du kan desuden henvise til www.
byggeproces.dk for viden om arbejdsmiljøpligter 
og Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer 
og rådgivere på 4080 1400.

• Hvis bygherren har en bygherrerådgiver, så kan 
du drøfte med denne, hvordan bygherren kan 
blive klædt på til at forstå sit ansvar. 

Bygherren interesserer sig ikke for min opgave 
som arbejdsmiljøkoordinator (P)
• Det er vigtigt, at du har den nødvendige opbak-

ning fra bygherren og har afklaret dine beføjelser
• Kontakt derfor bygherren for en drøftelse af 

din opgave og jeres samarbejde. Kom omkring 
punkterne i Overdragelsesmøde mellem bygherre 
og arbejdsmiljøkoordinator (P) – også selv om du 
måske kun kan få en telefonsamtale/mailkorre-
spondance med bygherren.

• Søg et tættere samarbejde med projekteringsle-
deren for at sikre, at du bliver inddraget. Om nød-
vendigt må du vurdere, om du har reel mulighed 
for at kunne løse opgaven.

Bygherren er ikke synlig på projektet
• Det er forskelligt, hvor tæt bygherrer følger deres 

bygge- og anlægsprojekter. Det er vigtigt, at du 
har den nødvendige opbakning fra bygherren og 
har afklaret dine beføjelser

• Kontakt derfor bygherren for en drøftelse af 
din opgave og jeres samarbejde. Kom omkring 
punkterne i Overdragelsesmøde mellem bygherre 

http://www.byggeproces.dk
https://www.frinet.dk/vaerktoejer/ydelsesbeskrivelser/
https://www.frinet.dk/vaerktoejer/ydelsesbeskrivelser/
http://www.byggeproces.dk
https://www.frinet.dk/vaerktoejer/ydelsesbeskrivelser/
https://www.frinet.dk/vaerktoejer/ydelsesbeskrivelser/
http://www.byggeproces.dk
http://www.byggeproces.dk
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og arbejdsmiljøkoordinator (P) – også selv om du 
måske kun kan få en telefonsamtale/mailkorre-
spondance med bygherren.

• Fortæl bygherren, at det hjælper dig, hvis bygher-
ren er synlig på projektet og italesætter arbejds-
miljø. Foreslå at du kan komme med stikord mm, 
som hjælper bygherren i denne rolle.

Jeg har ikke tid nok til min opgave
• Du må afklare, evt. med din leder, om du kan løse 

opgave tilfredsstillende med det afsatte tidsfor-
brug. Hvis det skyldes andre opgaver, må I sam-
men prioritere dine opgaver. 

• Du kan også afklare med projekteringsleder og 
bygherre, om der kan anvendes alternative ar-
bejdsmetoder, hvis projekteringsleder og projekte-
rende er proaktive omkring arbejdsmiljø.

• Hvis du vurderer, at der ikke er tid nok i projektet, 
så må du tage kontakt til den, som administrerer 
tidsbudgettering. Det kan være projekteringsleder 
eller bygherre. I sidste ende kan det være nød-
vendigt at involvere bygherren for en afklaring af 
ydelsens omfang, fx gennem Overdragelsesmøde 
mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (P). 
Eller at du takker nej til opgaven.

• Under projekteringen sker der ofte ændringer af 
projektet. Dette vil kunne medføre, at der skal 
tilføres mere tid/ressourcer til arbejdsmiljøkoordi-
neringen. Dette skal aftales med bygherren.

Jeg har ikke adgang til projektdokumenter
• Det er nødvendigt, at du får adgang til projekt-

dokumenter, da du ellers ikke kan udføre din 
opgave. Spørg projekteringsleder eller admini-
strator om adgang. Hvis det ikke hjælper, så må 
du kontakte bygherren. Forklar om dit behov med 
henvisning til Formål med arbejdsmiljøkoordine-
ring under projektering.

Jeg har ikke mulighed for at komme i dialog 
med de projekterende
• Det er nødvendigt, at du har et samspil med de 

projekterende omkring kortlægning og forebyg-
gelse af arbejdsmiljøproblemer. 

• Tag kontakt til projekteringslederen for at aftale 
kommunikationen med de projekterende.

• Hvis det ikke virker, så tag kontakt til bygher-
ren og forklar, at du for at opfylde formålet med 
koordineringsopgaven skal have dialog med de 
projekterende.

De projekterende følger ikke vores aftaler, fx 
dukker ikke op til aftalte møder, eller melder ikke 
tilbage i arbejdsmiljøloggen
• Hvis samspillet med de projekterende ikke fun-

gerer, så kan du ikke udføre din koordinerings-
opgave tilfredsstillende. Du må derfor kontakte 
projekteringslederen og afklare, hvordan de pro-
jekterendes fokus på arbejdsmiljø kan øges, evt. 
ved at gennemføre en Afklaringsworkshop, selv 
om I måske er et stykke henne i forløbet. Alterna-
tivt må du anvende de Beføjelser, som du har fået 
som arbejdsmiljøkoordinator, eller få dem afklaret 
med bygherren. 

• I sidste ende må du evt. sammen med din leder 
afklare, om du kan udfylde koordineringsopgaven 
tilfredsstillende 

Jeg har ikke nogen at sparre med om min op-
gave
• Især som nyuddannet arbejdsmiljøkoordinator (P) 

er det vigtigt, at du kan hente hjælp og sparring. 
Du kan tale med din leder om, hvorvidt du kan få 
en mentor – også i relation til Kompetencer og 
udvikling. Det kan være en erfaren kollega. 

• Det kan være godt at etablere en god relation 
med projekteringslederen, så I kan vende evt. 
udfordringer på projektet

De projekterende følger ikke mine anvisninger
• Overvej hvordan du kan skabe en god relation til 

de projekterende, fx ved at bidrage til forbedringer 
i projektet – dog uden projekteringsansvar, fx ved 
at fortælle om dine erfaringer fra andre projekter.

De projekterende har ikke fokus på udførelsen 
af projektet, kun det færdige projekt
• Det er ikke ualmindeligt, men du kan medvirke til 

et øget fokus. Spørg ind til hvordan de forestiller 
sig, at projektet kan udføres, altså hvilke arbejds-
processer der vil være nødvendige for at gennem-
føre projektet. Brug evt. begrebet bygbarhed, da 
det er kendt i branchen. 

• Procesplan under Kortlægningsværktøjer kan 
være med til at sætte fokus på udførelsen
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De projekterende mener ikke, at der er væsent-
lige reparations- og vedligeholdsopgaver i det 
færdige projekt
• For at skærpe fokus kan du oplyse de projekte-

rende om, at de skal lave en liste over særlige 
forhold ved reparations- og vedligeholdsopgaver 
i det færdige projekt, og at du skal udarbejde en 
journal om tilsvarende.

• Spørg ind til for de enkelte bygningsdele, om 
hvordan det kan håndteres arbejdsmiljømæssigt, 
hvis de går i stykker eller skal vedligeholdes. Det 
kan være et særligt fokus på et projekterings-
møde.

• Inddrag bygherren og dennes driftsfolk, da de har 
kendskab til reparations- og vedligeholdsbehov

Bygherren kræver, at jeg bruger nogle paradig-
mer, som ikke lever op til lovgivningen / ikke er 
operationelle
• Bygherren kan som en del af rammesætningen af 

arbejdsmiljøkoordineringen stille krav om brug af 
bestemte paradigmer og afholdelse af bestemte 
aktiviteter. 

• Hvis paradigmer ikke lever op til lovgivningen / 
ikke er operationelle, må du kontakte bygherren 
omkring dette, evt. efter aftale med din leder. Peg 
konkret på, hvor problemerne er. Det kan fx være 
en del af Overdragelsesmøde mellem bygherre 
og arbejdsmiljøkoordinator (P), så det tages op 
tidligt i processen

• Hvis bygherren fastholder brugen af hans para-
digmer, så må du overveje, evt sammen med din 
leder, om du kan gennemføre en fyldestgørende 
arbejdsmiljøkoordinering på den baggrund.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) vil ikke holde over-
dragelsesmøde
• Der er lovkrav om, at PSS og journal overdrages 

fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til (B), hvis det ikke 

er den samme person, så det kan du henvise  
til. Hvis arbejdsmiljøkoordinator (B) ikke henven-
der sig for denne overdragelse, kan du kontakte 
bygherren for at få kontaktoplysninger. Anvend 
Overdragelsesmøde mellem arbejdsmiljøkoordina-
tor (P) og (B).

• Hvis det stadig ikke lykkes, bør du overdrage 
direkte til bygherren.

Mine samarbejdspartnere vil dele alt op i ar-
bejdsområder, fx for at undgå fælles sikkerheds-
foranstaltninger
• I princippet er det godt at inddele byggepladsen i 

arbejdsområder, hvor kun én arbejdsgiver udfører 
arbejde, da de så råder over eget område, og ar-
bejdsmiljøproblemerne ikke spredes. I praksis er 
det ofte vanskeligt, bl.a. pga. tidsplanen. Og der 
vil altid være nogle fællesområder, fx adgangs-
veje, fælles stilladser mm. Hvis der lægges op til 
mange arbejdsområder, så vil det kræve en tæt 
koordinering fra byggeleder og arbejdsmiljøkoor-
dinator (B)s side, og det skal der afsættes res-
sourcer til. Erfaringsmæssigt er det en dårlig idé.

Projekterende beskriver ikke noget om arbejds-
miljø i projektet, men henviser til PSS
• PSS er et styringsværktøj, og derfor er der brug 

for, at arbejdsmiljøkrav til de enkelte arbejder, fx 
gipsmontage, er beskrevet i arbejdsbeskrivelsen. 
Du kan bruge som argument, at det er arbejdsbe-
skrivelsen, entreprenøren primært forholder sig til 
i tilbudsfasen, og derfor er det vigtigt, at arbejds-
miljøkrav er anført her.
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