
Udviklingsprojektets baggrund

• Hvorfor et udviklingsprojekt om samarbejde og kommunikation 
mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator?

• Hvordan er projektet designet?

• Formidling

• Hvem har udført?



Hvorfor et udviklingsprojekt om dette emne
• Bygge- og anlægsarbejde er farligt arbejde

• Organiseringen af byggeri udfordrer arbejdsmiljøindsatsen

• Bygherrens vigtige rolle
• Facilitering af samspillet mellem byggeriets parterne
• Krav til entreprenørerne
• Sikring af projektets bygbarhed

• Arbejdsmiljøkoordinatoren som ”bygherrens arme og ben”
• Koordineringen er primært rettet mod projekterende og udførende
• Bygherren fastlægger rammerne for koordineringen 
• Samspillet fastlægger mulighederne for problemhåndtering

• Gennem 20 år er der stillet øgede krav til bygherrers ansvar i forbindelse med 
projektering og udførelse af byggeri – AM-koordinator efterspørger fortsat 
tættere kontakt med bygherre og mere præcise aftaler.



Hvordan er projektet designet?

• Fase 1: Opsamling af viden, erfaringer og forbedringsmuligheder
• Litteraturgennemgang
• Fokusgruppeinterview med bygherrer, arbejdsmiljøkoordinatorer og eksperter

• Fase 2: Vækstgruppeforløb
• Afprøve forslag fra første fase
• Udvikle deltagernes praksis 
• Møde med deltagerne efter to måneder
• Opsamle og kvalificere anbefalinger

• Fase 3 og 4: Analyse og formidling
• Praktisk anvendeligt værktøj – en form for elektronisk drejebog
• Inspirationskatalog til beslutningstagere



Projektets undersøgelsesspørgsmål?
• Hvordan kan bygherre i udbud og kontrakt styrke samarbejde og kommunikation 

mellem bygherre og AM-koordinator? 
• Hvilke forhold skal bygherre understøtte gennem løbende kommunikation mellem 

bygherre og AM-koordinator, for at optimere arbejdsmiljø og forebyggelse?
• Hvilke forhold udgør barrierer for en målrettet kommunikationen mellem bygherre og 

AM-koordinator?
• Hvilke værktøjer (IT, møderammer, mødeforberedelse mm.) er egnede til at understøtte 

løbende kommunikationen mellem bygherre og AM-koordinator?
• Hvilken regulering i form af regler og aftaler, kontrol, støtte og information vil kunne 

fremme en god kommunikation mellem bygherre og AM-koordinator?
• Hvilke mekanismer er afgørende for at kommunikationen mellem bygherre og 

koordinator kan omsættes til forebyggelse og god praksis?



Projektets formidling
• ”Sammen om arbejdsmiljøkoordinering” www.amkoo.dk

• - et samarbejdsværktøj for bygherre og arbejdsmiljøkoordinator
• En hjemmeside og et word-dokument til aftaler

• Inspirationskatalog til beslutningstagere og politikere
• Anbefalinger til regulering af bekendtgørelse om bygherrens pligter.
• Anbefalinger til ”en anerkendt god praksis” aftalt byggeriets parter imellem
-baseret på forskning og erfaringer fra vækstgruppe og interview

• Anden formidling
• Det aktuelle møde for bygherrer, bygherrerådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer
• Deltage i to møder i koordinatornetværk
• Input til byggeproces.dk og link fra byggeproces.dk
• Formidlingsartikler til Licitationen m.fl.
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