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Gode råd til bygherrerådgivere 
1. Bygherrerådgiver – tag ansvar for at rådgive 

bygherren om dennes arbejdsmiljøansvar 
 

Overholdelse af arbejdsmiljøpligter er en del af ydelsen som bygherrerådgiver.  
 
Det fremgår af ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning fra FRI og Danske 
Arkitektvirksomheder og gøres bedst ved at give bygherren besked skriftligt og mundtligt 
om dennes arbejdsmiljøansvar. Bl.a. skal bygherren udpege arbejdsmiljøkoordinator (P) og 
(B). 
 
Rådgivningen skal tage udgangspunkt i det konkrete bygge- og anlægsprojekt og kræver, at 
bygherrerådgiveren har et godt kendskab til bygherreansvaret for arbejdsmiljø.  
 
Har du styr på bygherrens arbejdsmiljøansvar? 
 
Læs om bygherrens ansvar direkte i bekendtgørelsen om bygherrens pligter 
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygherrens-pligter-117/ eller i branchevejledningen 
https://byggeproces.dk/bygherren/  
 

2. Hjælp bygherren med at udarbejde en 
arbejdsmiljøpolitik for det kommende 
bygge- og anlægsprojekt 

 

En arbejdsmiljøpolitik sætter retning for indsatsen i hele byggeprocessen. 
 
Som bygherrerådgiver kan du foreslå bygherren at udarbejde en arbejdsmiljøpolitik, der 
beskriver mål for arbejdsmiljøstandarden ved projektets udførelse og drift, og beskriver 
hvordan bygherre vil sikre, at målene indfries. 
 
En arbejdsmiljøpolitik er et godt udgangspunkt for en drøftelse af bygherrens 
arbejdsmiljøansvar, og hvilke krav og tiltag der er nødvendige for at opnå et godt 
arbejdsmiljø på bygge- og anlægspladsen.  
 
Skriv navnet på en bygherre med en god arbejdsmiljøpolitik for bygge- og anlægsprojekter. 
Læs om hvad en arbejdsmiljøpolitik kan indeholde på: https://byggeproces.dk/bygherre-
bygherres-politik/ 
 

3. Rådgiv bygherren om nødvendige 
forundersøgelser 

Kendskab til byggeriet/anlægget og omgivelser er afgørende for en god byggeproces. 
 

https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygherrens-pligter-117/
https://byggeproces.dk/bygherren/
https://byggeproces.dk/bygherre-bygherres-politik/
https://byggeproces.dk/bygherre-bygherres-politik/
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 Bygherrerådgiveren skal rådgive bygherren om nødvendige forundersøgelser. Det er 
lovpligtigt og giver god mening, da kendskabet til byggeriet/anlægget og omgivelserne på 
den måde kan inddrages i planlægning og projektering af projektet. Det kan være 
nødvendigt at inddrage en miljørådgiver.   
 
Forundersøgelser skal bruges til at sikre arbejdsmiljøet på byggepladsen og i det færdige 
byggeri. 
 
Hvad sker der, når der ikke er lavet grundige forundersøgelser? 
 
På https://renover-sikkert.dk/ kan du finde viden om forekomsten af miljøfremmede stoffer 
i ældre bygninger. 
 

4. Opbyg kendskab til de virkemidler, som 
bygherren kan bruge i arbejdsmiljøindsatsen 

 

Hvad skal der til for at opnå godt arbejdsmiljø på bygge- og anlægspladsen? 
 
Det skal bygherrerådgiveren vide noget om, så bygherren kan blive klædt godt på til at tage 
beslutninger om arbejdsmiljøindsatsen. 
 
Forskning viser, at det kan betale sig for bygherren at prioritere arbejdsmiljøtiltag på sit 
bygge- og anlægsprojekt. Desuden er der gode erfaringer med forskellige virkemidler, 
såsom tydelige krav, fejring af succeser og bygherrens synlighed på pladsen.  
 
Hvilke erfaringer har du selv med arbejdsmiljøtiltag? 
 
Du kan få viden om ansvaret som bygherrerådgiver og de gode virkemidler ved at kontakte 
Videntjenesten på 4080 1400 eller videntjeneste@bam-bus.dk. Du kan booke et gratis 
møde online eller fysisk. 
 

5. Inddrag arbejdsmiljøovervejelser, når I 
vælger entrepriseform 

 

Hvad afgør hvilken entrepriseform, der vælges? 
 
Arbejdsmiljølovgivningen forholder sig principielt ikke til entrepriseformer, men valget af 
entrepriseform får betydning for, hvor og hvornår projekteringen foregår (før/efter udbud), 
og entreprenørernes (arbejdsgivernes) mulighed for at påvirke arbejdsmiljøet på 

https://renover-sikkert.dk/
mailto:videntjeneste@bam-bus.dk
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byggepladsen. Dette aspekt bør bygherrerådgivere medbringe i rådgivning af bygherren om 
valg af entrepriseform. 
 
Hvilke argumenter bruger du, når du rådgiver om entrepriseform? 
 
På https://byggeproces.dk/bygherreraadgiver-raadgivning-om-entrepriseformer/ kan du 
læse uddybende om fag-, hoved- og totalentreprise ift. arbejdsmiljø.  
 

6. Bygherrerådgiveren kan sammen med 
bygherren sætte rammerne for et godt 
samarbejde om arbejdsmiljø 

 

Samarbejde i byggeprocessen er vigtigt – også omkring arbejdsmiljø  
 
Det lyder simpelt, at man skal samarbejde, men desværre viser det sig tit vanskeligt på 
bygge- og anlægsprojekter.  
 
Som bygherrerådgiver er man med fra start og kan derfor lægge grundstenene for et godt 
samarbejde. Sammen med bygherren defineres de tiltag og krav, som skal til for, at alle 
overholder deres arbejdsmiljøpligter og bidrager til samarbejdet i projektering og udførelse. 
 
Hvordan medvirker du til et godt samarbejde om arbejdsmiljø? 
 
Vi har tidligere sat fokus på samarbejde og kommunikation på pladsen i vores Netværk for 
bygherrer om arbejdsmiljø. Se under Tidligere møder, 16/4 2020: 
https://byggeproces.dk/bygherre-netvaerkets-moeder/  
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