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FORORD 
Dette er et inspirationskatalog til at gennemføre ændring af regler og lovgivning samt for-

bedring af vejledninger og god praksis med det formål at forbedre kommunikation og samar-

bejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator. 

Kataloget er en del af fase tre i et projekt støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden: ”Hvordan 

forbedres kommunikation og samarbejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator? - for-

bedring af fundamentet for sikkerheds- og sundhedsarbejdet på byggepladsen”. 

Kataloget er udarbejdet på baggrund af det arbejde, som er gennemført i fase 1 og fase 2. 

Fase 1 indeholder et litteraturstudie, som har fokus på, hvilken viden der findes om samarbej-

det og kommunikationen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator, herunder hvilke poli-

tikforslag der kan udledes. Endvidere indeholder fase 1 interview med bygherrer og med ar-

bejdsmiljøkoordinatorer, som også har bidraget til politikforslag. Fase 2 er et vækstgruppe-

forløb med par af bygherre/koordinator, som har arbejdet med at designe en byggeproces, 

hvor der er fokus på et godt samarbejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator. Også 

herfra er der opstået politikforslag.  

 

Produkter i projektet: 

Fase 1a: Litteraturstudie. 

Fase 1b: Opsamling af fokusgruppeinterview med projekterende samt interview med bygher-

rer. 

Fase 2: Opsamling af vækstgruppeforløb. 

Fase 3a: Samarbejdsværktøj for kommunikation og samarbejde mellem bygherre og arbejds-

miljøkoordinator – publiceret på www.amkoo.dk 

Fase 3b: Inspirationskatalog. 

Fase 4: Rapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden. 

  

  

  

http://www.amkoo.dk/
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1 INDLEDNING 
Inspirationskataloget rummer en række politikforslag. Forslagene kan tages i anvendelse på 

forskellig vis og på forskellige niveauer:  

• Ændringer eller tilføjelser i Bekendtgørelse om bygherrens pligter (Bygherrebe-

kendtgørelsen) eller andre relevante bekendtgørelser og dertil hørende vejlednin-

ger. 

• Guidelines som afspejler ’anerkendt god praksis’, og som er udarbejdet af byggeriets 

parter. 

Vi forsøger undervejs i kataloget at pege på, hvilket niveau som et givent forslag taler til. 

Som læser kan man fx vælge at gøre et forslag til anerkendt god praksis, hvis det ikke anses 

som muligt at gennemføre det som en bekendtgørelsesændring.  

Projektets oprindelige mål var at producere et inspirationskatalog med forslag, som var af-

grænset til at udarbejde reguleringsforslag, der kan fremme kommunikation og samarbejde 

mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator. Det er en læring af projektet, at det har været 

svært at isolere ’kommunikation og samarbejde’. Både i interview, i litteraturstudiet og i 

vækstgrupper med par af bygherre/koordinator er rammebetingelserne for kommunikation 

og samarbejde ofte blevet fremhævet som mindst lige så vigtige som selve samarbejdet og 

kommunikationen. Nogle af politikforslagene overskrider derfor det snævre felt kommunika-

tion og samarbejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator og dækker bredere mod at 

styrke de rammebetingelser, der er for at udøve en god kommunikation og have et godt 

samarbejde. Vi har disponeret kataloget sådan, at man som læser kan se, hvilke forslag som 

efter vores vurdering taler direkte ind i kommunikation og samarbejde, og hvilke som er bre-

dere og taler ind i rammebetingelserne.  

Målet med kataloget er at bidrage med inspiration til tiltag, der hver især kan styrke kommu-

nikationen og samarbejdet mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator. Meningen er ikke, 

at enten gennemføres alle eller ingen forslag, men at der kan udvælges de forslag, som par-

terne, organisationerne, myndighederne eller politikerne ser som mest relevante her og nu. 

Den samlede empiri viser et særligt behov for at styrke de betingelser, som skaber ram-

merne for kommunikation og samarbejde om arbejdsmiljøkoordineringen mellem bygherre 

og koordinator.  

Udgangspunktet for kataloget er, at en dynamisk kommunikation bygherre og arbejdsmiljø-

koordinator imellem anerkendes som et væsentligt grundlag for, at arbejdsmiljøkoordinerin-

gen kan udføres effektivt. En optimeret kommunikation vil styrke arbejdsmiljøkoordinerin-

gen, så bygge- og anlægsarbejdet i højere grad kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt 

fuldt forsvarligt. 

Den primære målgruppe for inspirationskataloget er således byggeriets parter og myndighe-

der som Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet. Målgruppen kan anvende inspirations-

kataloget i forbindelse med drøftelser om ændring/uddybning af regler og vejledninger eller 

udformning af nye reguleringstiltag, der kan styrke kommunikationen og samarbejdet mel-

lem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator. 
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2 FORSLAG TIL REGULERING OG ANERKENDT GOD PRAKSIS 
Hvert forslag til inspiration er beskrevet efter følgende systematik:  

• Først gives vores forslag til, hvad der skal ændres eller tilføjes i form af regulering el-

ler anerkendt god praksis. 

• Derefter argumenteres der kort for, hvad det er for uhensigtsmæssigheder, som den 

nuværende regulering og dannede praksis har for kommunikationen og samarbejdet 

mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator.  

I alt giver vi 17 forslag til regulering eller anerkendt god praksis, som er vist i de to oversigter 

neden for. 

Tabel 2.1 nedenfor oplister de forslag, som mest direkte vedrører forbedring af kommunika-

tion og samarbejde, der er placeret i kapitel 3.  I tabel 2.2 oplistes de forslag, som er kende-

tegnet ved at kunne styrke rammebetingelserne for at skabe god kommunikation og godt 

samarbejde mellem arbejdsmiljøkoordinator og bygherre. Disse forslag uddybes i kapitel 4. 

 

Tabel 2.1: Forslag kommunikation og samarbejde 

3.2 Kommunikationsplan og kommunikationsveje mellem bygherre og arbejdsmiljøkoor-

dinatorer 

3.1 Forventningsafstemningsmøde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator 

3.3 Bygherres deltagelse i møder og runderinger 

3.5 Bygherres pligt til at følge op på arbejdsmiljøkoordineringen 

3.6 Overdragelse af arbejdsmiljøkoordinering fra 'Projektering' til 'Udførelse' 

3.4 Arbejdsmiljøkoordinators prokura og råderum 

 
Tabel 2.2: Forslag rammebetingelser for kommunikation og samarbejde 

4.6 Arbejdsmiljøkoordinators organisatoriske tilhørsforhold 

4.7 Arbejdsmiljøkoordinator med flere jobfunktioner 

4.10 Arbejdsmiljøkoordinators deltagelse i projekteringsmøder 

4.3 Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen 

4.8 Arbejdsmiljøkoordinators kvalifikationer og udskiftning af arbejdsmiljøkoordinator 

4.2 Bygherres kompetencer til udarbejdelse af udbud af arbejdsmiljøkoordineringen 

4.5 Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordineringen 

4.4 Særskilt prissætning af arbejdsmiljøkoordineringsydelserne 

4.9 Tidlig inddragelse af arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen 

4.11 Møder mellem arbejdsmiljøkoordinator og projekterende 
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4.1 Bygherres arbejdsmiljøpolitik 

 

Sammenhænge mellem inspirationsforslagene 
En del af forslagene hænger tæt sammen, og i visse tilfælde vil gennemførelse af et tiltag 

gøre, at det ikke er nødvendigt at gennemføre et andet forslag.  
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3 KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE 
I kapitlet anføres de forslag, som vi vurderer direkte, omhandler forbedret kommunikation 

og samarbejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator. 

 

3.1 Forventningsafstemningsmøde mellem bygherre og  
arbejdsmiljøkoordinator 

 

 

Forslag til bekendtgørelse. 

Bekendtgørelse om bygherrens pligter suppleres med følgende:  

Bygherren kontakter arbejdsmiljøkoordinatoren, så snart denne er udpeget, med 

henblik på en drøftelse af bygherrens forventninger til arbejdsmiljøkoordinerings-

opgaven. Formålet er at sikre fælles forståelse af: 

• Arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver og beføjelser baseret på de krav, 

bygherren har stillet i udbud eller ydelsesbeskrivelse.  

• Hvilke aktiviteter arbejdsmiljøkoordinatoren skal levere dokumentation 

for samt dokumentationsformen. 

• Hvilke aktiviteter af relevans for arbejdsmiljøkoordineringen bygherren vil 

deltage i.  

Projekteringslederen inddrages i forventningsafstemningen mellem bygherre og 

arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen. Projekteringslederen skal oplyses om 

sine forpligtelser til at inddrage arbejdsmiljøkoordinatoren, så denne sikres mulig-

hed for at granske og koordinere arbejdsmiljøet i projekteringen. Projekteringsle-

deren skal gøres bekendt med den kompetence og rolle, som bygherren har dele-

geret til arbejdsmiljøkoordinatoren. 

Byggelederen inddrages i forventningsafstemningen mellem bygherre og arbejds-

miljøkoordinator under udførelsen. Byggelederen skal oplyses om sine forpligtel-

ser til at samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen. Byggelede-

ren skal gøres bekendt med den kompetence og rolle, som bygherren har delege-

ret til arbejdsmiljøkoordinatoren.  

Stadie: Før opstart af projekteringen og før opstart af udførelsen. 

 

Argumentation for forslaget 

Ofte er der ikke direkte kontakt mellem arbejdsmiljøkoordinatorerne og bygherren, hvilket 

vanskeliggør en forventningsafstemning om arbejdsmiljøkoordinatorernes opgaver og befø-

jelser til skade for efterfølgende samarbejde og kommunikation. 

I litteraturen pointeres behovet for, at bygherren og arbejdsmiljøkoordinatoren har en ens 

forståelse af arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver og de ressourcer, der skal til for at udføre 

opgaverne /4/, /5/, /23/. Der peges på, at et forventningsafstemningsmøde kan danne ramme 

om en drøftelse af bl.a. følgende: 

• Hvad er bygherrens succeskriterier, og hvordan skal det gennem projektforløbet må-

les og dokumenteres om disse indfries?  

• Hvilke beføjelser gives arbejdsmiljøkoordinatoren?  
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• Hvilke aktiviteter af relevans for arbejdsmiljøkoordineringen deltager bygherren i? 

Bygherrerepræsentanter fra almene boligselskaber anbefaler specifikt bygherrer at initiere 

møder, hvor arbejdsmiljøkoordinator og andre parter forventningsafstemmer arbejdsmiljø-

indsatsen. Fx opstarts- eller kickoff-møde så snart rådgiveren er valgt og siden opstarts- og 

projektgennemgangsmøde med entreprenørerne /4/. 
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3.2 Kommunikationsplan og -veje mellem bygherre og  
arbejdsmiljøkoordinator 

 

Forslag til anerkendt god praksis: 

Byggeriets parter udarbejder i fællesskab en kommunikationsplan, der ek-

semplificerer kommunikationen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinato-

ren henholdsvis under projekteringen og under byggeprocessen. Planen be-

skriver mødefrekvens, mødeform, og med hvilket formål bygherren og ar-

bejdsmiljøkoordinator skal have kontakt. Byggeriets parter kan eventuelt 

tage udgangspunkt i det eksempel på kommunikationsplan, der findes på 

hjemmesiden byggeproces.dk eller på emner, som beskrives på amkoo.dk 

(https://byggeproces.dk/kommunikationsplan/). 

Stadie: Før opstart af projekteringen og før opstart af udførelsen. 

 

Argumentation for forslaget 

Manglende adgang til at kommunikere, manglende eller uklare aftaler om, hvad der skal 

kommunikeres om og i hvilken form samt uklare kommunikationsveje vanskeliggør arbejds-

miljøkoordineringen og samarbejdet herom. Dette gælder såvel i projekteringen som under 

udførelsen. 

Der er behov for at beslutte med hvilken frekvens og på hvilken måde og med hvilket formål, 

bygherren og arbejdsmiljøkoordinator skal have kontakt.  

BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Forenin-

gen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ har udgivet vejledningen 'Rigtig fra start' /39/. I 

denne beskrives kommunikation som en grundlæggende faktor for en god byggeproces. Vej-

ledningen fremhæver, at der skal være en klar strategi for, hvordan der skal kommunikeres 

til hvem og hvor ofte. Bygherre og projektteam vejledes således i at aftale et sæt fælles spil-

leregler for kommunikation. 

Det aftalte foreslås fastholdt i en kommunikationsplan. Planen kan rumme et kommunikati-

onsdiagram, der anskueliggør, hvilke veje kommunikationen skal følge.  

 
 
  

https://byggeproces.dk/kommunikationsplan/
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3.3 Bygherres deltagelse i møder og runderinger 
 

 

Forslag til bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse om bygherrens pligter suppleres med følgende:  

Bygherren (eller dennes repræsentant) deltager sammen med arbejdsmiljøko-

ordinatoren minimum på et opstartsmøde og på sikkerhedsmøder og runderin-

ger med en hyppighed, der modsvarer projektets kompleksitet og størrelse. 

Stadie: Udførelse. 

 

Argumentation for forslaget 

I den eksisterende lovgivning er der intet krav om, at bygherren skal deltage i sikkerhedsmø-

der eller runderinger. Bygherrens manglende deltagelse kan imidlertid af de udførende ople-

ves som om, at arbejdsmiljø er mindre væsentligt end de emner, der drøftes ved de møder, 

hvor bygherren deltager. Udførelsen af arbejdsmiljøkoordinering samt kommunikation og 

samarbejde kan vanskeliggøres, hvis bygherren aldrig deltager i møder om sikkerhed eller 

runderinger og derved bliver fjern i forhold til det arbejde, som arbejdsmiljøkoordinatoren 

udfører på bygherrens vegne. Frekvensen for bygherrens deltagelse skal være så hyppig, at 

bygherrens prioritering af arbejdsmiljø bliver forstået, fx minimum på 1. opstartsmøde og på 

sikkerhedsmøder og runderinger med en hyppighed, der modsvarer projektets kompleksitet 

og størrelse. 

Arbejdsmiljøkoordinatorer og bygherrer finder det vigtigt, at bygherren (bygherrerepræsen-

tanten) deltager aktivt og tilkendegiver, at arbejdsmiljøkoordinatoren er bygherrens ”for-

længede arm”, og der kommer respekt om arbejdsmiljøkoordineringen. Erfaringen er, at det 

er lettere at få ting til at ske, hvis bygherren er synlig på sikkerhedsmøder og deltager i run-

deringer sammen med arbejdsmiljøkoordinatoren /60/. En række arbejdsmiljøkoordinatorer 

har erfaring for, at når bygherrerepræsentanten deltager i sikkerhedsmøder, så er der større 

deltagelse på møderne – måske fordi bygherren signalerer, at arbejdsmiljø er vigtigt /46/. 

I en opsamling fra workshops i ERFA-netværk for byggeri og drift pointerer bygherrerne væ-

sentligheden af at deltage på sikkerhedsmøder og runderinger. Det giver føling med projek-

tet, bedre involvering af alle parter og er dialogskabende /4/. 

I et universitetsspeciale fremhæves det, at det styrker arbejdet med sikkerhed og sundhed 

på pladsen, når bygherren kommer rundt og til tider påtaler mangler, fordi det viser bygher-

rens interesse, og pga. bygherrens magt og autoritet har det den effekt, at ledelsen på plad-

sen bliver mere observant på sikkerhed og sundhed, når bygherren er det /23/. 

Arbejdsmiljøkoordinatorer og bygherrer anbefaler, at bygherren deltager både på sikker-

hedsmøder og byggemøder. Arbejdsmiljøproblemstillinger kan blive opdaget på sikkerheds-

møder, men de løses ofte på byggemøder. Når bygherren deltager begge steder, fungerer 

det bedre. /59/. 
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3.4 Arbejdsmiljøkoordinators prokura og råderum 
 

Forslag til anerkendt god praksis: 

Byggeriets parter udarbejder en anerkendt god praksis, der eksemplificerer, 

hvordan bygherre støtter op om arbejdsmiljøkoordinator i projektering og i 

udførelse, når denne har behov for det: 

• Kan stoppe projektering og udførelse af byggeri eller anlæg 

• Giver prokura til at igangsætte arbejder med relevans for sikkerhed 

og arbejdsmiljø inden for en aftalt beløbsgrænse. 

Stadie: Før opstart af projekteringen og før opstart af udførelsen. 

 

Argumentation for forslaget 

Det kan i flere situationer være uhensigtsmæssigt, hvis arbejdsmiljøkoordinator først skal 

kontakte bygherre, inden arbejdsmiljøkoordinatoren kan stoppe henholdsvis arbejdet under 

projektering og under udførelse.  

Det kan underminere arbejdsmiljøkoordinators legitimitet, hvis denne påpeger arbejdsmiljø-

udfordringer, som hører under bygherres ansvar, men ikke oplever bygherres opbakning til 

fx at stoppe eller iværksætte arbejdet. For at styrke arbejdsmiljøkoordinators legitimitet er 

der brug for, at bygherre utvetydigt bakker op omkring, at arbejdsmiljøkoordinator kan 

stoppe arbejdet, samt at bygherre giver arbejdsmiljøkoordinator prokura til at handle på ar-

bejdsmiljøproblemer, som koster ekstra midler. 

Det bør samtidig overvejes, hvordan arbejdsmiljøkoordinator kan beskyttes sådan, at denne 

kan stoppe projektering og udførelse af byggeri eller anlæg uden, at bygherre efterfølgende 

kommer med sanktioner over for arbejdsmiljøkoordinator. 
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3.5 Bygherres pligt til at følge op på arbejdsmiljøkoordineringen 
 

 

Forslag til bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse om bygherrens pligter suppleres med følgende:  

Bygherren følger jævnligt op på, at arbejdsmiljøkoordinator får udført de lov-

krævede arbejdsmiljøkoordineringsopgaver. 

Stadie: Under projektering og udførelse. 

 

Argumentation for forslaget 

Der er ikke i arbejdsmiljølovgivningen krav om, at bygherre skal følge op på, at arbejdsmiljø-

koordinator får udført de opgaver, som arbejdsmiljøkoordinatoren udfører for bygherren. 

Bygherren er juridisk ansvarlig for, at arbejdsmiljøkoordineringen udføres i henhold til gæl-

dende regler. På trods heraf er kravene om orientering og dokumentation begrænset til, at 

bygherren skal modtage referater fra de sikkerhedsmøder under udførelsen, som arbejds-

miljøkoordinatoren skal indkalde til og lede. Der er ingen lovkrav om kommunikation mellem 

bygherre og arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen. Samarbejdet og kommunikatio-

nen om arbejdsmiljøkoordineringen kan således være meget begrænset, hvis ikke bygherren 

af egen drift eller på opfordring fra fx arbejdsmiljøkoordinator holder sig orienteret og ind-

går i dialog med arbejdsmiljøkoordinator. Der er brug for, at arbejdsmiljøkoordinator og byg-

herre kommunikerer jævnligt om status på arbejdsmiljøkoordineringen både under projekte-

ring og under udførelse. 

I Norge er der i Byggherreforskriften stillet krav om følgende: "Byggherren skal gjennom en 

skriftlig avtale klargjøre, hvilke plikter og fullmakter som koordinatoren skal ha. Byggherren 

skal jevnlig følge opp, at koordinatoren oppfyller sine plikter" /107/. 

I en opsamling fra workshops i ERFA-netværk for byggeri og drift anbefales bygherren at 

sørge for løbende kontakt med arbejdsmiljøkoordinatoren – dels for at følge op på, at ydel-

sen bliver leveret tilfredsstillende, men også for at give rygstøtte til arbejdsmiljøkoordinato-

rens virke /4/. 

I et notat fra et bygherrenetværksmøde fremhæver bygherrerne, at der, af hensyn til samar-

bejdet, er behov for, at de går i dialog med arbejdsmiljøkoordinatorer, når arbejdsmiljøkoor-

dinatorerne er eksterne, fx gennem jævnlige statusmøder mellem arbejdsmiljøkoordinator 

og bygherre /54/. 

Arbejdsmiljøkoordinatorer nævner, at de ved månedlige møder (jævnlige møder) med byg-

herren skaber en løbende dialog med bygherren, som synliggør arbejdet med arbejdsmiljø-

koordinering og samtidig anskueliggør, hvad bygherren får for sine penge til arbejdsmiljøko-

ordinering /59/. 

Arbejdsmiljøkoordinatorer nævner, at de har brug for en tilbagemelding (eller ”kvittering”), 

når de sender noget frem til bygherren (eller bygherrerepræsentanten). Dog er det vigtigt 

ikke at udvikle for meget bureaukrati, og derfor skal det overvejes, hvad der er behov for at 

dokumentere, og hvornår en mundtlig overlevering er tilstrækkelig /60/. 
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3.6 Overdragelse af arbejdsmiljøkoordinering fra 'Projektering' til 'Ud-
førelse' 

  

 

Forslag til bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse om bygherrens pligter suppleres med følgende:  

Bygherren deltager i en overdragelsesforretning af arbejdsmiljøkoordinerin-

gen fra arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen til arbejdsmiljøkoordinator 

under udførelsen, når denne ikke er den samme.  

Evt. specificeres følgende: 

Plan for Sikkerhed og Sundhed og journalen overdrages ved overdragelsesfor-

retningen. Eventuelt uklare problemstillinger i grænsefladen mellem den ud-

førte arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen og den kommende arbejds-

miljøkoordinering under udførelsen afklares ved overdragelsesforretningen. 

Kan ikke alle uklare problemstillinger afklares ved overdragelsesforretningen, 

sikrer bygherren, at arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen er til rådighed 

og bidrager med afklaring i en nærmere aftalt periode.  

Stadie: Sidst i projekteringen og før opstart af udførelsen. 

 

Argumentation for forslaget 

Bygherren vælger hyppigt at købe arbejdsmiljøkoordineringsydelsen hos to forskellige leve-

randører, og rollen som arbejdsmiljøkoordinator varetages da af to forskellige personer, hen-

holdsvis en arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen og en anden under udførelsen. I disse 

situationer er der behov for en overdragelsesforretning mellem de to arbejdsmiljøkoordina-

torer, hvor problemstillinger, beslutninger og udeståender fra arbejdsmiljøkoordineringen i 

projekteringen formidles videre som grundlag for den næste arbejdsmiljøkoordinators virke. 

På trods af lovkrav om en fyldestgørende overdragelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed fo-

rekommer det, at der ikke er sat ramme for overdragelsesforretningen mellem arbejdsmiljø-

koordinatorerne. En mangelfuld overdragelsesforretning vanskeliggør samarbejde og kom-

munikation mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen samt vanskelig-

gør arbejdsmiljøkoordinators udførelse af arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen.  

Arbejdsmiljøkoordinatorer og bygherrer understreger vigtigheden af, at der i overdragelses-

fasen mellem projekteringen og udførelsen sker en overdragelse til arbejdsmiljøkoordinator 

under udførelsen, og hvor denne efterfølgende har mulighed for at kontakte arbejdsmiljøko-

ordinator i projekteringen. Arbejdsmiljøkoordinatorerne og bygherrerne anbefaler /59/:  

At arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen er tilgængelig så længe, at arbejdsmiljøkoordina-

tor under udførelsen er kommet i gang med arbejdet og oplever, at have fået en fuld over-

dragelse. 

At bygherren understøtter arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen ved at sikre, at arbejds-

miljøkoordinator i projekteringen forestår overdragelse, overlevering af journal og svarer på 

evt. uklare problemstillinger.  



 

 

- FORBEDRING AF FUNDAMENTET FOR SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSARBEJDET PÅ BYGGEPLADSEN Side 15 af 45 

At bygherren deltager på overdragelsesmøde fra arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen til 

arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen. Derved får bygherren en forståelse for, hvad der 

sker og skal ske på byggepladsen og får en bedre forståelse for eventuelle senere ændringer. 

 

4 RAMMEBETINGELSER FOR KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE 
I kapitlet præsenteres de forslag, som omhandler forbedrede rammebetingelser for kommu-

nikation og samarbejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator. Forslagene forbedrer 

ikke direkte kommunikation og samarbejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator, 

men ved at skabe bedre rammer skabes bedre mulighed for god kommunikation og et godt 

samarbejde. 

 

4.1 Bygherres arbejdsmiljøpolitik 
 

 

Forslag til anerkendt god praksis: 

Byggeriets parter drøfter og beskriver i anerkendt god praksis, hvordan bygherren 

kan udarbejde en strategi: 

Der rummer konkrete og dokumenterbare mål for projektets arbejdsmiljø-

standard dækkende fra de tidligste faser af bygge- og anlægsprojektet og 

fremad. 

Der rummer BH’s forventninger til de enkelte entreprenørers AM-indsats på 

egne områder. 

Stadie: Før projektering, før udførelse. 

 

Argumentation for forslaget 

Hvis bygherren ikke i udbuddet formidler målsætninger for arbejdsmiljøstandarden både i 

projektering og udførelse, er det vanskeligere for arbejdsmiljøkoordinator at udføre arbejds-

miljøkoordineringen. 

Arbejdsmiljøkoordinatorer oplever, at bygherre ofte har en holdning til arbejdsmiljøniveauet, 

der går ud over lovmæssige krav. Arbejdsmiljøkoordinatorerne anbefaler, at bygherre tidligt i 

forløbet tager stilling til hvad han vil. Jo tidligere holdningen kommunikeres ud, des nem-

mere er det at håndhæve. Det er ’kommunikation’, at bygherren får skrevet det ned på et 

stykke papir. Det skal kommunikeres på en måde, så arbejdsmiljøkoordinatoren kan arbejde 

efter det /59/. 

På et netværksmøde blandt arbejdsmiljøkoordinatorer pointeres det, at det er væsentligt for 

arbejdsmiljøkoordineringen, at bygherren har en vision eller politik for arbejdsmiljø - eller at 

arbejdsmiljøkoordinatoren kan få bygherren til at 'sige noget om', hvad han ønsker at opnå 

udover ingen ulykker! /53/. 

Dialogen mellem arbejdsmiljøkoordinator og bygherre skal sikre, at arbejdsmiljøkoordinato-

rerne (ikke mindst eksterne) får overblik over bygherrens interne retningslinjer og politikker, 

som det ofte er vanskeligt for arbejdsmiljøkoordinatoren at omsætte til sin praksis. Det skal 

tydeliggøres, ”hvad det er, vi vil” både som forpligtelse og som kultur og politik /60/. 
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Byggeriets parter har opstillet et fælles værdigrundlag for arbejdsmiljø i bygge- og anlægs-

projekter. Som en del heraf anbefales bygherrer at udarbejde en overordnet arbejdsmiljøpo-

litik og fra de tidligste faser af bygge- og anlægsprojektet at udmønte den på projektniveau i 

en strategi, der angiver de overordnede mål for projektets tidsplan, kvalitet og arbejdsmiljø-

standard /16/. 

Erhvervs- og Byggestyrelsens bygherrevejledning for offentlig byggevirksomhed anfører, at 

offentlige bygherrer bør udarbejde en arbejdsmiljøpolitik med angivelse af de generelle ret-

ningslinjer, der gælder for bygherreaktiviteterne. Politikken kan bl.a. indeholde: 

• Ønsker til rådgiveres dokumentation for nødvendig arbejdsmiljømæssig ekspertise. 

• Krav om gennemførelse af projektgranskning af sikkerhed og sundhed ved bygge- 

og anlægsopgaven såvel indledende som løbende gennem projektet. 

• At der i det enkelte byggeprojekt laves en arbejdsbeskrivelse af arbejdsmiljøkoordi-

natoropgaver i byggeperioden, herunder i hvilket omfang arbejdsmiljøkoordinator 

har beføjelser til at sikre sig, at aftalt sikkerhedsarbejde bliver udført. 

• At der ved komplekse eller større bygge- og anlægsopgaver udpeges en særlig gen-

nemslagskraftig, engageret og erfaren arbejdsmiljøkoordinator. 

• At der ved større eller komplekse bygge- og anlægsopgaver pålægges arbejdsgi-

verne at udarbejde sikkerhedsprocedurer, som kan indarbejdes i ”Plan for Sikkerhed 

og Sundhed” (PSS). 
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4.2 Bygherres kompetencer til udarbejdelse af udbud af  
arbejdsmiljøkoordinering 

 

 

Forslag til bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse om bygherrens pligter suppleres med følgende:  

I forbindelse med udbud af såvel arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen 

som arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen skal bygherren sikre sig at be-

sidde tilstrækkelige kompetencer til at kunne beskrive, udbyde, bedømme og 

kontrollere arbejdsmiljøkoordinatoropgavens varetagelse.  

Bygherren tilkøber ekstern bistand, hvis bygherren ikke internt råder over den til-

strækkelige kompetence.  

Stadie: Udbud af arbejdsmiljøkoordinering i projektering og i udførelse 

 

Argumentation for forslaget 

Arbejdsmiljøkoordinatorer oplever ofte, at bygherrens beskrivelse af arbejdsmiljøkoordine-

ringen i udbud og bygherrens grundlag for at vurdere, hvordan de enkelte tilbudsgivere i 

praksis vil varetage arbejdsmiljøkoordineringen, er begrænset. Dermed bliver det uklart, om 

bygherre og tilbudsgivere har en fælles forståelse af ydelsen arbejdsmiljøkoordinering, hvil-

ket kan påvirke det efterfølgende samarbejde og kommunikationen om ydelsen.  

Bygherreforeningen anbefaler i dokumentet 'Anbefalinger om bygherrens koordinering af 

arbejdsmiljø', bygherren til - enten ved interne ressourcer eller ved tilkøb af ekstern bistand - 

at besidde tilstrækkelige kompetencer inden for arbejdsmiljø til at kunne udbyde arbejdsmil-

jøkoordinatorrollen, herunder kunne beskrive, udbyde, bedømme og kontrollere arbejdsmil-

jøkoordinatoropgavens varetagelse /26/. 

IDA Arbejdsmiljø’s interessegruppe for arbejdsmiljøkoordinatorer anbefaler, at arbejdsmiljø-

koordinatoren i projekteringen og bygherren går i dialog om nødvendige tiltag og virkemid-

ler på bygge- eller anlægspladsen før projektet går i udbud til entreprenørerne. Arbejdsmiljø-

koordinatoren i projekteringen kan dermed være med til at udarbejde ydelsesbeskrivelse for 

arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen og dermed understøtte samarbejdet, kommuni-

kationen og kvaliteten af den kommende arbejdsmiljøkoordinering på bygge- eller anlægs-

pladsen /53/. 
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4.3 Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen  
 

 

Forslag til bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøud-

dannelser ændres og suppleres med følgende:  

En længere uddannelse (uden at vi kan argumentere præcist for hvor lang). 

At uddannelseskravet gøres afhængigt af kombinationen af projektets stør-

relse og dets kompleksitet. 

Der stilles ligeledes i Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligato-

riske arbejdsmiljøuddannelser krav om, at koordinatorernes arbejdsmiljøuddan-

nelse suppleres med følgende faglige indhold: 

Et godt og effektivt samarbejde og kommunikation mellem bygherre og ar-

bejdsmiljøkoordinator. 

Øvrig refleksion: 

Hvis uddannelsen bliver længere, kan det være hensigtsmæssigt med en speci-

alisering eller tillægsuddannelse for henholdsvis arbejdsmiljøkoordinatorer i 

projekteringen og udførelsen. 

Stadie: Uddannelse generelt. 

 

Argumentation for forslaget 

Arbejdsmiljøkoordinatorrollen er blevet en stadigt vigtigere del af udførelsen i takt med, at 

Bekendtgørelse om bygherrens pligter er blevet ændret. Med ændringerne er der indført 

krav om arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen, opstartsmøder og sikkerhedsrunderinger 

på store byggepladser. Den lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse er ikke tidsmæs-

sigt blevet udvidet på trods af de yderligere kompetencer, der skal til for at levere de nye op-

gaver. Der er derfor en risiko for, at arbejdsmiljøkoordinatorernes uddannelsesmæssige bag-

grund for at udføre arbejdsmiljøkoordineringen og kommunikere med bygherren herom, 

ikke er tilstrækkelige til at kunne løse opgaven.  

Arbejdsmiljøkoordinatorer og bygherrer finder, at arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen skal 

målrettes mere i forhold til store, små og komplekse bygge- og anlægsopgaver samt muligvis 

opdelt i specialisering i henholdsvis projektering og udførelse. Eventuelt kunne også en 

følordning for nyuddannede være hensigtsmæssig /59/. 

Arbejdsmiljøkoordinatorer og bygherrer foreslår endvidere en certificeringsordning, hvor 

krav til arbejdsmiljøkoordinatorens uddannelse, erfaring og kompetencer kobles til bygge-

projektets karakter: stort/lille henholdsvis enkelt/kompliceret /60/.  

I en undersøgelse udført for Nordisk Ministerråd nævnes et uddannelsescertifikat, som det 

der findes på frivillig basis i Sverige, som en god mulighed for, at bygherrerne kan sikre sig, at 

arbejdsmiljøkoordinatorerne har kvalifikationerne i orden /300/. 

Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og 

Konstruktørforeningen fremhæver i rapport om arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen, at der 

er behov for en længere lovpligtig uddannelse end de nuværende 37 timer samt for løbende 
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efteruddannelse af arbejdsmiljøkoordinatorer, så de til stadighed er klædt på til arbejdsmiljø-

koordinatorrollen. Det handler både om ajourføring på lovgivningsområdet, men også om at 

udvide paletten af værktøjer, metoder og tilgange til at udføre arbejdsmiljøkoordineringen 

på. Ifølge rapporten er der således brug for at definere, hvilke kompetencebehov arbejdsmil-

jøkoordinatorerne har, og hvordan rammer, form og indhold af den lovpligtige uddannelse 

skal være for at klæde arbejdsmiljøkoordinatorerne tilstrækkeligt på. Herefter kan man defi-

nere varigheden og opbygningen af uddannelsen. Data viser, at der er en forventning om, at 

arbejdsmiljøkoordinatorerne er langt bedre klædt på efter at have taget den lovpligtige ud-

dannelse, end hvad der er muligt på 37 timer. Derfor ønsker organisationerne at arbejde for, 

at den lovpligtige uddannelse gøres længere, evt. med en ny opbygning i en basis- og en 

overbygningsuddannelse. I den forbindelse bør man se på internationale modeller, herunder 

certificeringsordninger /56/. 

I rapporten om arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen beskrives, at der gennem en årrække 

har været en lavere tilfredshed med netuddannelsen, og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 

og Arbejdsmiljørådet har flere gange gjort opmærksom på, at der er behov for ændringer. 

Organisationerne er enige i behovet for ændringer /56/.  

Nyere evalueringer foretaget af EVA viser fortsat lavere tilfredshed med netuddannelsen. 

Evaluatorerne opfordrer bl.a. udbyderne af arbejdsmiljøkoordinator-netuddannelsen til at 

sikre, at kursisterne er forberedte med hensyn til, hvordan der tages kontakt til og samarbej-

des med bygherren som opgavestiller. Dette var også et opmærksomhedspunkt ved evalue-

ringen i 2016 /58/. 
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4.4 Særskilt prissætning af arbejdsmiljøkoordineringsydelserne 

Udbud - tydelig ressourceallokering til arbejdsmiljøkoordineringsydelserne. 

 

Forslag til bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse om bygherrens pligter suppleres med følgende:  

Bygherren udbyder arbejdsmiljøkoordineringen i både projektering og udfø-

relse som en særskilt opgave.  

 

Forslag til anerkendt god praksis (hvis bekendtgørelsesændringer ikke kan 
opnås): 

Byggeriets parter drøfter og beskriver i anerkendt god praksis, hvornår byg-

herren bør overveje at udbyde arbejdsmiljøkoordinering i et særskilt udbud, 

alternativt forlange adskilt prissætning af arbejdsmiljøkoordineringen inden 

for et større udbud. 

Stadie: Udbud af arbejdsmiljøkoordinering i projektering og i udførelse. 

 

Argumentation for forslaget 

Når bygherren udbyder et bygge- eller anlægsprojekt, indgår arbejdsmiljøkoordinering ofte 

blot som en del af de aktiviteter, som de projekterende og/eller de udførende skal levere.  

Hvis arbejdsmiljøkoordineringen ikke udfoldes i bygherrens ydelsesbeskrivelser og tilbudsli-

ste, medfører det, at tilbudsgivere ikke beskriver og prissætter arbejdsmiljøkoordineringen i 

særskilte poster i tilbuddet, men blot indregner ydelsen i en samlet sum med andre tilbudte 

ydelser. Det bliver dermed ikke transparent, hvor mange ressourcer tilbudsgiver afsætter til 

arbejdsmiljøkoordineringen herunder til de enkelte aktiviteter, som arbejdsmiljøkoordinerin-

gen omfatter. Det gør grundlaget for at udføre, kommunikere og samarbejde om ydelsen 

svagt. 

Flere bygherrer og arbejdsmiljøkoordinatorer anbefaler at udskille arbejdsmiljøkoordine-

ringsopgaven i et særskilt udbud samt, at bygherren her i anfører, hvor mange timer (kro-

ner), der skal afsættes til arbejdsmiljøkoordineringen /59/, /60/. På linje hermed anbefaler for-

skere i et projekt udført for Arbejdsmiljøforskningsfonden, at der afsættes specificeret selv-

stændig tid til sikkerhedsopgaverne på bygge- og anlægsprojekter /7/. Modsat er der også 

bygherrer og arbejdsmiljøkoordinatorer, der taler mod at udbyde arbejdsmiljøkoordinerin-

gen særskilt. Særligt fordi der så opstår en risiko for, at arbejdsmiljøkoordinator ikke tilhører 

den projekterendes organisation, hvilket ifølge arbejdsmiljøkoordinatorerne svækker ar-

bejdsmiljøkoordinatorens mulighed for at få adgang til og indsigt i projekteringsmaterialet 

og dermed i at udføre opgaven på et fagligt højt niveau. 
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4.5 Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering 
 

Forslag til bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse om bygherrens pligter suppleres med følgende:  

Bygherren leverer i sit udbud ydelsesbeskrivelser for rammerne og delaktivi-

teterne for arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen samt under udførelsen. 

Bygherren kan foreskrive, hvilket timeforbrug der som minimum skal alloke-

res til arbejdsmiljøkoordineringens enkelte delaktiviteter. 

Forslag til anerkendt god praksis (branchestandard): 

Med udgangspunkt i eksisterende ydelsesbeskrivelser herunder fx ydelsesbeskri-

velsen fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksom-

heder (DANSKE ARK) drøfter og udarbejder byggeriets parter en branchestandard 

for ydelsesbeskrivelse af arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen samt en ydel-

sesbeskrivelse til arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen.  

Branchestandarden bør som minimum eksemplificere rammerne for levering af 

ydelsen og præcisere, hvilke konkrete opgaver arbejdsmiljøkoordinatoren skal le-

vere. Præciseringer af følgende karakter kan fx indgå:  

• Hvornår arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen senest skal påbegyn-

des, og hvornår den tidligst må afsluttes. Fx arbejdsmiljøkoordineringen 

påbegyndes, så snart de projekterende påbegynder modellering i 3D og se-

nest ved opstart af programfasen og afsluttes, når projekteringen er fær-

dig, hvilket betyder at arbejdsmiljøkoordineringen skal fortsætte og 

dække eventuel projektering, der finder sted efter udførelsen er påbe-

gyndt. 

• Hvornår arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen senest skal påbegyn-

des, og hvornår den tidligst må afsluttes.  

• Hvordan arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen skal bidrage, hvis der 

under udførelsen sker ændring i projekteringen, og hvordan arbejdsmiljø-

koordinator i projekteringen samarbejder med arbejdsmiljøkoordinator 

under udførelsen herom. 

• Eksplicitering af de aktiviteter arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen 

og under udførelsen skal levere, det vil sige de lovkrævede aktiviteter, 

suppleret med aktiviteter, der bringer leverancen op på 'anerkendt god 

praksis'.  

• Hvornår og hvilket projektmateriale arbejdsmiljøkoordinator i projekterin-

gen skal vurdere, og derfor skal sikres adgang til, fx tegningsmateriale, re-

sultater af forundersøgelser, tidsplaner og beskrivelser.  

• Hvilken mødeaktivitet arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen og under 

udførelsen skal deltage i. Fx præciseret ved: Mødernes formål, frekvens 

og mødedeltagere.  

• Hvornår og i hvilken form arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen og un-

der udførelsen skal levere dokumentation til bygherren for de leverede 

ydelser. Fx præciseret i en kommunikationsplan for kommunikation mel-

lem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator. 
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• Hvordan arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen skal reagere, såfremt 

arbejdsmiljøkoordinatoren ikke på aftalte tidspunkter modtager mødeind-

kaldelse eller aftalt materiale fra projekteringslederen eller andre - eller 

hvis arbejdsmiljøkoordinatoren i øvrigt oplever hindringer i sin udførelse 

af de aftalte ydelser. Fx reaktion i form af direkte og hurtig advisering af 

bygherren. 

• Hvordan bygherren kan fastlægge den økonomiske ramme for udførelsen 

af arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen og under udførelsen samt 

udarbejde tilbudsliste, hvorpå tilbudsgiver skal anføre, hvilke ressourcer 

(timer/økonomi) vedkommende afsætter til udførelse af de enkelte kræ-

vede aktiviteter. 

Stadie: Udbud af arbejdsmiljøkoordinering i projektering og i udførelse. 

 

Argumentation for forslaget 

Flere arbejdsmiljøkoordinatorer oplever, at beskrivelsen af de ydelser, de skal levere som ar-

bejdsmiljøkoordinatorer især i projekteringen, er for overordnet og ukonkret /59/. Det er en 

udfordring for arbejdsmiljøkoordinatorens udførelse af ydelsen og for kommunikationen og 

samarbejdet med bygherren under projekteringen og udførelsen, når det ikke klart er define-

ret, hvad arbejdsmiljøkoordineringen skal omfatte. Til tider står der blot i udbuddet og kon-

trakten med den projekterende, at arbejdsmiljøkoordinering skal varetages. 

For at sikre klarhed og forventningsafstemning og give arbejdsmiljøkoordinator i projekte-

ringen og under udførelsen legitimitet bør myndighederne supplere Bekendtgørelse om 

bygherrens pligter med yderligere krav. 

Interviewede arbejdsmiljøkoordinatorer peger på, at der især er brug for en branchestan-

dard for, hvad arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen omfatter. 

Organisationerne Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksomhe-

der (DANSKE ARK) har udarbejdet en paradigmatisk ydelsesbeskrivelse, der kan anvendes 

som grundlag for bygherrens udbud og aftale om arbejdsmiljøkoordinering /8/. Heri beskri-

ves, at arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen skal udføre arbejdsmiljøkoordineringen på 

baggrund af bygherrens forundersøgelser af bygninger og arealer samt de projekterendes 

oplysninger om arbejdsmiljøforhold ved projektet og dets omgivelser. Dette kræver selvsagt 

kommunikation mellem bygherre, projekterende og arbejdsmiljøkoordinator i projekterin-

gen, men det ekspliciteres ikke i FRI og DANSKE ARK's ydelsesbeskrivelse, hvordan denne 

kommunikation skal foregå. Ydelsesbeskrivelsen foreskriver, at arbejdsmiljøkoordinator i 

projekteringen skal dokumentere, hvordan der i forbindelse med projekteringen er taget 

hensyn til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, fx i form af mødereferater, 

tjeklister eller anden aftalt dokumentation. 

Af Erhvervs- og Byggestyrelsens Bygherrevejledning for offentlig byggevirksomhed, afsnit 

2.5, fremgår det, at personale, der medvirker til at løse bygherreopgaven, skal have klare 

funktionsbeskrivelser og beføjelser, og der skal fastlægges rutiner for kommunikation /14/. 

Dette vil en dækkende og præcis ydelsesbeskrivelse kunne bidrage til. 

I Norge er der krav om, at bygherren i en skriftlig aftale gør det klart, hvilke pligter og hvilken 

fuldmagt arbejdsmiljøkoordinatoren gives samt krav om, at bygherren jævnligt følger op på, 

at arbejdsmiljøkoordinatoren opfylder sine pligter /100/. 
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4.6 Arbejdsmiljøkoordinators organisatoriske tilhørsforhold 
 

Forslag til anerkendt god praksis: 

Byggeriets parter udarbejder en anerkendt god praksis, som skærper bygherrens 

opmærksomhed på fordele og ulemper, der kan opstå, når en arbejdsmiljøkoor-

dinator tilhører bygherrens egen organisation eller er ansat hos henholdsvis byg-

herrerådgiveren, den virksomhed, der varetager projekteringsopgaven, byggele-

delsen, en af entreprenørerne, eller er ansat hos en projektuafhængig aktør.  

Følgende kan indgå som overvejelser i anerkendt god praksis: 

Arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen kan opleve at have bedst mulighed for 

at udføre den faglige del af arbejdsmiljøkoordineringsopgaven, når de er ansat i den 

virksomhed, der varetager projekteringsopgaven. Hvis bygherre vælger denne mo-

del, er det nødvendigt for bygherre at sikre sig, at arbejdsmiljøkoordinator anvender 

de nødvendige ressourcer på opgaven, og at arbejdsmiljøkoordinator stadig har en 

armslængde til de projekterende. 

I udførelsesfasen gælder det også, arbejdsmiljøkoordinator kan synes at være tættest 

på at have indsigt i at levere kvalitet i arbejdsmiljøkoordineringen, hvis denne er tæt 

på byggeledelsen. Men det kan også skabe tvivl om, hvorvidt arbejdsmiljøkoordinator 

er bygherres repræsentant eller er knyttet til byggeledelsen. Også her er det nødven-

digt for bygherre at sikre sig, at arbejdsmiljøkoordinator anvender de nødvendige res-

sourcer på opgaven og, at bygherre har en direkte kontakt med arbejdsmiljøkoordina-

tor i projekteringen. 

Hvis bygherre vælger, at arbejdsmiljøkoordinator er tæt knyttet til bygherre eller væl-

ger en uafhængig arbejdsmiljøkoordinator, skal bygherre overveje, hvordan bygher-

ren kan styrke arbejdsmiljøkoordinators legitimitet og mulighed for at udføre arbejds-

miljøkoordineringsopgaven hos henholdsvis projekterende og byggeledelsen. 

Stadie: Før opstart af projekteringen og før opstart af udførelsen. 

 

Argumentation for forslaget 

Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen og arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen er 

bygherrens repræsentanter, men oftest er denne ikke ansat hos bygherren, men hos fx råd-

giver eller entreprenør.  

Tilhører arbejdsmiljøkoordinatoren organisatorisk den projekterende eller byggeledelsen, 

kan arbejdsmiljøkoordineringen og kommunikationen mellem arbejdsmiljøkoordinatoren og 

bygherren vanskeliggøres. 

Dette opleves, hvor den projekterende eller byggeledelsen pga. travlhed eller af andre årsa-

ger nedprioriterer arbejdsmiljøkoordineringen og begrænser arbejdsmiljøkoordinatorens 

muligheder for at levere de ydelser, som kontraktuelt er aftalt med bygherren.  

Modsat opleves arbejdsmiljøkoordinatorens daglige kontakt og indflydelse, og dermed mu-

lighed for at levere arbejdsmiljøkoordineringsydelserne, også vanskeliggjort, hvis arbejdsmil-

jøkoordinatoren i projekteringen ikke tilhører den projekterende organisation, og arbejdsmil-
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jøkoordinatoren under udførelsen ikke tilhører byggeledelsen /59/. Der kan således ikke pe-

ges på et bestemt organisatorisk tilhørsforhold, som altid vil være det mest hensigtsmæs-

sige. 

Bygherreforeningen anbefaler i dokumentet ”Anbefalinger om bygherrens koordinering af 

arbejdsmiljø”, at bygherren sikrer uafhængig arbejdsmiljøkoordinering, eller som minimum 

placerer arbejdsmiljøkoordineringen i en uafhængig afdeling af andre ydelser, og så tager 

stilling til eventuelle uhensigtsmæssigheder /26/.  

I et forskningsprojekt udført for Arbejdsmiljøforskningsfonden konkluderer forskerne, at 

hvis arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen skal fungere som en central aktør i at få øget 

bygherrens, formændenes, byggepladsledelsens og entreprenørens kommunikation om og 

fokus på sikkerhed, må de strukturelle rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens aktiviteter 

ændres. Fx så arbejdsmiljøkoordinatoren under udførelsen i højere grad knyttes til bygher-

ren eller på anden måde er uafhængig af den (hoved)entreprenør, hvis sikkerhed han skal 

kontrollere /43/. 

I Norge fraråder Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), at entreprenører påtager sig 

rollen som arbejdsmiljøkoordinator for udførelsesfasen. Arbejdsmiljøkoordinering i udførel-

sesfasen er beskrevet som opgaver med - «å følge op», «se til» og «sørge for» - . Dette er ho-

vedgrunden til, at entreprenøren ikke skal gives denne opgave. Entreprenøren og alle ar-

bejdsgivere i et projekt skal gennemføre de tiltag, som er beskrevet i SHA-planen (Plan for 

Sikkerhed og Sundhed) og skal i sine fremdriftsplaner vurdere og tage hensyn til risiko knyt-

tet til samtidighed og rækkefølge. Bygherren må sørge for en uafhængig opfølgning af, at 

dette bliver gjort. EBA’s anbefaling er i tråd med det norske arbejdstilsyns vurderinger /102/. 
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4.7 Arbejdsmiljøkoordinator med flere jobfunktioner 
 

 

Forslag til bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse om bygherrens pligter suppleres med følgende:  

I forbindelse med udbud af såvel arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen som 

arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen skal bygherre vurdere, hvorvidt ar-

bejdsmiljøkoordinatoren forventes at kunne gennemføre de ydelser, der kon-

traktuelt indgås aftale med bygherren om, hvis arbejdsmiljøkoordinatoren side-

løbende har andre jobfunktioner på projektet; fx som projekteringsleder eller 

byggeleder. Bygherrens vurdering formidles ved kontraktindgåelse til arbejdsmil-

jøkoordinator. 

Bygherren kan fx beskrive i sit udbud, om bygherren vil acceptere, at arbejdsmiljøko-

ordinatoren varetager andre sideløbende jobfunktioner i projektet og i givet fald 

hvilke. Formålet er at undgå rollekonflikter. 

Stadie: Udbud af arbejdsmiljøkoordinering i projektering og i udførelse. 

 

Argumentation for forslaget 

Hvis arbejdsmiljøkoordinatoren sideløbende med at varetage arbejdsmiljøkoordinering for 

bygherren også har andre jobfunktioner på projektet, fx som projekteringsleder eller bygge-

leder, kan der opstå situationer, hvor der opstår konflikt mellem ydelser, som arbejdsmiljøko-

ordinatoren skal udføre som arbejdsmiljøkoordinator og de ydelser, vedkommende skal ud-

føre som projekteringsleder eller byggeleder /59/. I situationer, hvor arbejdsopgaverne som 

projekteringsleder eller byggeleder prioriteres højest, kan bygherren risikere, at arbejdsmiljø-

koordineringen samt samarbejdet og kommunikationen herom ikke udføres som lovbefalet 

og aftalt. 

I Norge er der lovkrav om, at bygherren skal vurdere, om der er et konfliktpotentiale ved at 

udpege den juridiske eller fysiske person, som tilbyder at varetage arbejdsmiljøkoordinerin-

gen. Bygherren skal i henhold til den norske ”Byggherreforskriften” vurdere, om den, der ud-

peges, har andre pligter, som kan komme i konflikt med rollen som arbejdsmiljøkoordinator, 

og at arbejdsmiljøkoordineringen for bygherren dermed kan blive påvirket eller tilsidesat 

grundet den juridiske eller fysiske persons øvrige funktioner/100/. I en undersøgelse udført 

for Nordisk Ministerråd anbefales det, at de norske krav indføres i de øvrige nordiske lande 

/300/. 
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4.8 Arbejdsmiljøkoordinators kvalifikationer og udskiftning af arbejds-
miljøkoordinator 

 

 

Forslag til anerkendt god praksis: 

Byggeriets parter drøfter og udarbejder en anerkendt god praksis, der beskriver: 

Hvilken erfaring og kompetence, som bygherre kan kræve af arbejdsmiljøko-

ordinator - ud over den lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse. Der 

tages udgangspunkt i forskellige typer af bygge- og anlægsprojekter, så kra-

vene til erfaring og kompetence afspejler opgavens omfang og kompleksitet.  

I anerkendt god praksis vejledes bygherren desuden om, at bygherren i udbud 

bør eksplicitere, at en tilbudt arbejdsmiljøkoordinator udelukkende må ud-

skiftes efter bygherrens samtykke og kun med en arbejdsmiljøkoordinator, 

der som minimum har samme kompetenceniveau og erfaring. 

Stadie: Udbud af arbejdsmiljøkoordinering i projektering og i udførelse. 

 

Argumentation for forslaget 

Flere bygherrer påpeger vanskeligheder i kommunikation og udførelse, hvis den udpegede 

arbejdsmiljøkoordinator ikke har de forventede kompetencer. Dette opleves fx, når den pro-

jekterende eller udførende part i sit tilbud har vedlagt kompetencebeskrivelse for en navngi-

vet arbejdsmiljøkoordinator, hvorpå opgaven så besættes med en anden arbejdsmiljøkoordi-

nator, som er mindre kompetent /59/.  

Bygherreforeningen anbefaler, i dokumentet ”Anbefalinger om bygherrens koordinering af 

arbejdsmiljø”, bygherrer at stille krav til og få dokumentation for, at arbejdsmiljøkoordinator 

i projekteringen og arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen har kompetencer udover, 

hvad Bygherrebekendtgørelsen kræver, fx evner til at facilitere processer og praktisk erfa-

ring fra projekter tilsvarende det udbudte /26/. 

Erhvervs- og Byggestyrelsen anfører i deres bygherrevejledning for offentlige byggevirksom-

hed, at offentlige bygherrer bør udarbejde en arbejdsmiljøpolitik, der beskriver, at der skal 

udpeges en særlig gennemslagskraftig, engageret og erfaren arbejdsmiljøkoordinator ved 

komplekse eller større byggerier /14/. 

I Finland er der lovkrav om, at arbejdsmiljøkoordinatorer skal have tilstrækkelig gennem-

slagskraft. For at øge arbejdsmiljøkoordinatorernes status anbefales det i en undersøgelse 

udført for Nordisk Ministerråd at indføre kravet i de andre nordiske lande /300/.  

Ud over arbejdsmiljøkoordinatorernes kvalifikationer vil kommunikationen og samarbejdet i 

projekteringen og udførelsen kunne optimeres af, at øvrige parter har arbejdsmiljøindsigt. 

Flere projektledere giver udtryk for, ”at alle entrepriseledere og byggeledere bør have en ar-

bejdsmiljøkoordinatoruddannelse”, fremgår det af et udviklingsprojekt udført for Arbejds-

miljøforskningsfonden /44/. 
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4.9 Tidlig inddragelse af arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen 
 

 

Forslag til bekendtgørelse: 

I Bekendtgørelse om bygherrens pligter ændres kravet om, hvornår arbejdsmiljø-

koordinator i projekteringen senest skal udpeges til følgende:  

Bygherren udpeger og inddrager arbejdsmiljøkoordinatoren i projekteringen, 

så snart der træffes beslutninger, der kan have arbejdsmiljømæssig betyd-

ning.  

Stadie: Udbud af arbejdsmiljøkoordinering i projektering. 

 

Argumentation for forslaget 

I henhold til Bekendtgørelse om bygherrens pligter skal arbejdsmiljøkoordinator i projekte-

ringen udpeges senest, når projekteringen af det med bygherren aftalte bygge- og anlægs-

projekt igangsættes. I praksis opleves inddragelsen af arbejdsmiljøkoordinator i projekterin-

gen imidlertid at være for sent, idet projektbeslutninger er truffet og låst fast, når projekte-

ringen igangsættes. Arbejdsmiljøkoordinatoren oplever hyppigt, at risici, der kunne afværges 

eller reduceres i projekteringen, forbliver uløste - primært til skade for det resulterende ar-

bejdsmiljø, men også med negativ indflydelse på udførelsen af arbejdsmiljøkoordineringen, 

samarbejdet og kommunikationen herom. 

Både bygherrer og arbejdsmiljøkoordinatorer i vores interview og vækstgrupper anbefaler, 

at arbejdsmiljøkoordinatoren i projekteringen inddrages tidligt, og tidligere end det typisk 

finder sted aktuelt. De finder, at så snart modelleringen i 3D påbegyndes, bør aftalen om ar-

bejdsmiljøkoordinering i projekteringen træde i kraft, og arbejdsmiljøkoordinatoren inddra-

ges /59/.  

Baseret på et forskningsprojekt, udført for Arbejdsmiljøforskningsfonden, er erfaringen, at 

arbejdsmiljøindsats og mål for indsatsen allerede bør diskuteres i projektets programfase og 

yderligere præciseres i projektets dispositionsforslag. Dispositionsforslaget fastsætter krav 

til form, funktion, bygbarhed, æstetik, placering, brugerkrav m.v. og kan således rumme me-

get præcise oplysninger om, hvordan de angivne arbejdsmiljømål skal forstås /39/. Baseret 

herpå bør arbejdsmiljøkoordinatoren i projekteringen således inddrages senest i programfa-

sen. 

I henhold til Europa-Kommissionen er god praksis, at bygherren udpeger arbejdsmiljøkoordi-

nator så tidligt, at arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen fra projektets start kan gennem-

føre forundersøgelser om sikkerhed og sundhed for bygherren og hjælpe projektgrupperne 

med at identificere, eliminere eller forhindre farer og risici /19/. Forundersøgelserne finder al-

mindeligvis sted i projektets programfase.  
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4.10 Arbejdsmiljøkoordinators deltagelse i projekteringsmøder 
 

Forslag til anerkendt god praksis: 

Byggeriets parter drøfter og beskriver i anerkendt god praksis, hvordan 

bygherren sørger for, at arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen va-

retager bygherrens ansvar ved at deltage aktivt i projekteringsmøder. Ar-

bejdsmiljøkoordinatorens deltagelse i møderne skal ske med henblik på at 

få afdækket risici for sikkerhed og sundhed og få forebygget sikkerheds- og 

sundhedsmæssige risici, der måtte følge dels af de projekterendes arkitekto-

niske, tekniske og/eller organisatoriske valg, dels af de projekterendes vur-

dering af, hvor lang tid der skal afsættes til de forskellige arbejder eller ar-

bejdsfaser, der skal udføres samtidigt eller efter hinanden. 

I beskrivelsen af anerkendt god praksis klargøres det, om arbejdsmiljøkoor-

dinatoren skal deltage i alle projekteringsmøder, i særligt udvalgte projekte-

ringsmøder eller under specifikke dagsordenspunkter – fx alt efter projek-

tets størrelse og karakter. 

Stadie: Udbud af arbejdsmiljøkoordinering i projektering. 

 

Argumentation for forslaget 

I Bekendtgørelse om bygherrens pligter stilles der krav om, at bygherren sikrer, at arbejds-

miljøkoordinatoren får adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre 

de lovkrævede arbejdsmiljøkoordinatoropgaver. Det er forudsat i reglerne, at arbejdsmiljø-

koordinatorens arbejde med at udarbejde Plan for Sikkerhed og Sundhed og journal sker i 

tæt tilknytning til projekteringen og på en sådan måde, at det projektmateriale, som er den 

projekterendes ansvar, Planen for Sikkerhed og Sundhed og journalen tilpasses hinanden i 

løbet af projekteringsperioden. Det defineres imidlertid ikke, hvornår, hvordan og i hvilket 

omfang arbejdsmiljøkoordinatoren skal inddrages under projekteringen, dette overlades til 

bygherren at aftale med de projekterende. Der er således intet eksplicit krav i arbejdsmiljø-

lovgivningen om, at arbejdsmiljøkoordinatoren skal deltage i projekteringsmøder. Dette 

svækker grundlaget for at udføre arbejdsmiljøkoordineringen og dermed at kommunikere og 

samarbejde om ydelsen. 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) 

foreslår, at arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen kan deltage i projekteringsmøder, 

der har arbejdsmiljøkoordinering på dagsordenen, samt at omfanget af arbejdsmiljøkoordi-

natorens deltagelse fastlægges i aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator under 

projekteringen /8/. 

Arbejdsmiljøkoordinatorer foreslår, at der stilles krav om, at arbejdsmiljøkoordinator i pro-

jekteringen skal deltage i alle projekteringsmøder. Det vil sige en skærpelse i forhold til den 

FRI og DANSKE ARK lægger op til /59/. 

Erfaringerne viser, ifølge Bygherreforeningens anbefalinger om bygherrens arbejdsmiljøko-

ordinering af arbejdsmiljø /26/, at arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen ofte har be-

grænset gennemslagskraft og svært ved at få lydhørhed overfor mulige fremtidige arbejds-

miljømæssigt problematiske forhold under udførelsen samt drift og vedligehold efter ibrug-

tagning. Det er derfor meget vigtigt, at bygherren støtter op om arbejdsmiljøkoordinatorens 
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rolle og ansvar og fastlægger dette allerede i forbindelse med udbud af projekteringsydel-

sen. I lighed med arbejdsmiljøkoordinatorernes forslag anbefaler Bygherreforeningen derfor 

bygherren at:  

Kræve, at arbejdsmiljøkoordinatoren under projekteringen deltager på projekteringsmøderne 

med henblik på at afdække risici for sikkerhed og sundhed ved de valgte løsninger, samt at ar-

bejdsmiljø indgår som et af de mål, som projekteringen vurderes ud fra.  
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4.11 Møder mellem arbejdsmiljøkoordinator og projekterende  
 

 

Forslag til bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse om bygherrens pligter suppleres med følgende:  

Det er bygherrens ansvar at tilse, at arbejdsmiljøkoordinator under projekte-

ringen mødes tilstrækkeligt hyppigt med de projekterende fx ved at deltage i 

projekteringsmøder og andre aktiviteter omkring projektering sådan, at ar-

bejdsmiljøkoordinator under projekteringen kan varetage bygherrens ansvar. 

Før opstart af projekteringen. 

 

Argumentation for forslaget 

I Bekendtgørelse om bygherrens pligter stilles der krav om, at bygherren sikrer, at arbejds-

miljøkoordinatoren får adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre 

de lovkrævede arbejdsmiljøkoordinatoropgaver. Det er forudsat i reglerne, at arbejdsmiljø-

koordinatorens arbejde med at udarbejde Plan for Sikkerhed og Sundhed og journal sker i 

tæt tilknytning til projekteringen og på en sådan måde, at det projektmateriale, som er den 

projekterendes ansvar, Planen for Sikkerhed og Sundhed og journalen tilpasses hinanden i 

løbet af projekteringsperioden. Det defineres imidlertid ikke hvornår, og i hvilket omfang ar-

bejdsmiljøkoordinatoren skal inddrages under projekteringen, dette overlades til bygherren 

at aftale med de projekterende. Der er således intet eksplicit krav i arbejdsmiljølovgivningen 

om, at arbejdsmiljøkoordinator og projekterende skal afholde møder under projekteringen, 

hvor der specifikt er fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed. Dette svækker grundlaget for at ud-

føre arbejdsmiljøkoordineringen og dermed at kommunikere og samarbejde om ydelsen. 

Formålet med møderne er, at der skal være fokus på at få afdækket risici for sikkerhed og 

sundhed og få forebygget sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der måtte følge dels af de 

projekterendes arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg, dels af de projekteren-

des vurdering af, hvor lang tid der skal afsættes til de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, 

der skal udføres samtidigt eller efter hinanden. 

Afholdes arbejdsmiljøprojekteringsmøder (eller workshops) skal frekvensen være så hyppig, 

at de projekterendes fokus til stadighed fastholdes på at identificere og forebygge sikker-

heds- og sundhedsmæssige risici knyttet til gennemførelse af det projekterede efter den pro-

jekterede tidsplan, fx afholdelse af arbejdsmiljøprojekteringsmøder (eller workshops) i for-

bindelse med milepæle i projekteringsforløbet.  

Erfaringerne viser, ifølge Bygherreforeningens anbefalinger om bygherrens koordinering af 

arbejdsmiljø /26/, at arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen ofte har begrænset gen-

nemslagskraft og har svært ved at få lydhørhed overfor mulige fremtidige arbejdsmiljømæs-

sigt problematiske forhold under udførelsen samt drift og vedligehold efter ibrugtagning. 

Det er derfor meget vigtigt, at bygherren støtter op om arbejdsmiljøkoordinatorens rolle og 

ansvar og fastlægger dette allerede i forbindelse med udbud af projekteringsydelsen. Byg-

herreforeningen anbefaler på det grundlag bygherren at: Kræve, at der gennemføres arbejds-

miljøprojekteringsmøder med deltagelse af de projekterende for løbende at granske projektma-

terialet med henblik på at afdække arbejdsmiljørisici ved de valgte løsninger. 
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Erfaringer indikerer desuden, at samarbejdet og en god kommunikation fremmes, når byg-

herren og arbejdsmiljøkoordinatoren under projekteringen har aftalt og sikrer, at der afhol-

des arbejdsmiljøprojekteringsmøder i projekteringen, hvor de involverede parter mødes med 

en fast frekvens /59/.  

Til fremme af kvaliteten af arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen foreslår arbejds-

miljøkoordinatorer, at der afholdes workshops med de projekterende i forbindelse med mile-

pæle i projekteringsforløbet /60/. Arbejdsmiljøkoordinatorer har gode erfaringer med at faci-

litere workshops/møder i projekteringsfasen, hvor de projekterende udarbejder en proces-

plan for de arbejdsprocesser, som bygge- og anlægsprojektet vil indeholde. Procesplanen an-

vendes som udgangspunkt for en kortlægning af arbejdsmiljøproblemer samt som grundlag 

for at udarbejde en tidsplan /53/. 
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BILAG A: DATAGRUNDLAG 
Inspirationskataloget er baseret på de data, der er indsamlet og gennemgået i løbet af pro-

jektperioden. I alt er der tale om data indsamlet på tre forskellige måder - et litteraturstudie 

af primært dansk litteratur, tre interviews med bygherrer og t0 fokusgruppeinterview med 

arbejdsmiljøkoordinatorer samt et vækstgruppeforløb over fem møder med syv par af byg-

herrer og arbejdsmiljøkoordinatorer. 

Litteraturstudie 
Litteraturstudiet afdækker følgende grundlæggende og hyppigt nævnte faktorer, der kan 

have betydning for arbejdsmiljøkoordineringen for samarbejde og kommunikation mellem 

bygherre og arbejdsmiljøkoordinator: 

Udbud – Dobbeltrolle-problematik:  

• Udbud - Tidlig inddragelse af arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen. 

• Udbud – Kvalifikationer. 

• Udbud – Ydelsesbeskrivelse.  

• Udbud og tilbud - Særskilt prissætning af arbejdsmiljøkoordinering.  

Før opstart af projektering - Forventningsafstemningsmøde:  

• Under projektering og udførelse - Arbejdsmiljøkoordinators legitimitet.  

• Under projektering og udførelse - Opfølgning/feedback. 

Nedenstående tabel er udarbejdet i forbindelse med litteraturstudiet og er en mere uddy-

bende oplistning af, hvilke reguleringsmæssige tiltag de forskellige kilder bringer i forslag.  

 

Faktor Tiltag* 

BH’s kvalifikationer a. Krav i Bekendtgørelsen om, at BH skal tage AMK-uddannelsen /4/. 

(BH skal forstå bygherrerollen og være klar over sit bygherreansvar. Der 

er gode erfaringer med, at én eller flere i bygherreorganisationen tager 

den lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse for at forstå lov-

grundlaget og sproget). 

Entreprise-/byggelederes 

kvalifikationer 

a. Krav i Bekendtgørelsen om, at entrepriseledere og byggeledere skal 

have en AMK-uddannelse /44/. 

Byggeplads-beskæftige-

des kvalifikationer 

a. Krav om sikkerhedskørekort /44/. 

Ændring af hvem der må 

udpeges til AMK (dobbelt-

rolle-problematik) 

a. Krav i Bygherrebekendtgørelsen om, hvilke ansættelsesforhold 

AMK’ere, der udpeges af BH, ikke må være i /14/. 

b. Krav om hvem (tilhørsforhold), der må levere AMK-ydelsen /4/ og /7/. 

c. Krav om at BH, forud for valget af AMK, skal vurdere, om AMK har an-

dre pligter, der kan komme i konflikt med de opgaver, som AMK skal 

gennemføre på vegne af BH /100/, /101/ og /300/. 

d. Krav om, hvorvidt og hvilke andre samtidige jobfunktioner AMK må 

bestride /4/ og /7/. 
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e. Krav i Bygherrebekendtgørelsen om, at BH skal sikre uafhængighed 

ved placering af AMK-ydelsen eller dokumentere, hvordan uhensigts-

mæssigheder ved sammenfald er foregrebet /26/ og /43/. 

Specificerede og yderli-

gere kvalifikationskrav til 

AMK 

a. Konkretisering og entydighed i Bygherrebekendtgørelsen af de kom-

petencekrav AMK’ere skal opfylde (erfaring, gennemslagskraft etc.) 

/14/. 

b. Forlængelse af den lovpligtige koordinatoruddannelse /56/. 

c. Indføje i Bygherrebekendtgørelsen, at AMK blandt sine kvalifikatio-

ner skal have tilstrækkelig gennemslagskraft til at gennemføre sine op-

gaver /300/. 

d. Krav om, at AMK skal dokumentere et antal projektrelevante referen-

cer i CV /4/. 

e. Indføre krav om certificering af AMK’s kvalifikationer /300/ og /56/. 

f. Yderligere krav til AMK(P)’s og AMK(B)’s kompetencer og erfaringer, 

såsom evne at facilitere og praktisk erfaring med tilsvarende projekter 

/26/. 

g. Yderligere krav til kvalifikationer såsom kommunikation, konflikt-

håndtering og ledelse, hvis AMK skal varetage flere samtidige roller i 

byggeprojektet /43/. 

h. Ændring af Bygherrebekendtgørelsen så minimum-kvalifikationskrav 

til AMK(P) bliver entydige /22/. 

Ændring af hvornår 

AMK(P) senest udpeges 

a. Tidspunktet for, hvornår AMK(P) skal udpeges og igangsætte sine 

ydelser, fremrykkes og præciseres i Bygherrebekendtgørelsen /19/ og 

/22/. 

b. Krav i Bygherrebekendtgørelsen om, at AMK(P) skal inddrages alle-

rede, når projektets dispositionsforslag udarbejdes (konceptfasen) /39/. 

Præcisering af AMK’s plig-

tige ydelser og beføjelser 

a. Autoritativ ramme for hvad der skal fremgå i ydelsesbeskrivelser for 

AMK(P) og AMK(B) /8/. 

b. Krav i Bygherrebekendtgørelsen om, at personale, der medvirker til 

at løse bygherreopgaven, skal have klare funktionsbeskrivelser og befø-

jelser, og der skal fastlægges rutiner for kommunikationen mellem BH 

og dette personale /14/. 

(Iflg. Bygherrevejledningen for offentlige bygherrer afs. 2.5 skal perso-

nale, der medvirker til at løse bygherreopgaven, have klare funktionsbe-

skrivelser og beføjelser, og der skal fastlægges rutiner for kommunika-

tion. Forslag om at kriterierne gøres lovkrævede). 

c. Krav om, at BH skal indgå en skriftlig aftale, der redegør for AMK's 

pligter og fuldmagter /100/ og /101/. 
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Oplysningsmateriale og 

branchesamarbejde, præ-

cisering og ændring af 

AMK(P)’s ydelser 

a. Udarbejdelse af oplysningsmateriale med eksempler på aftaleforhold 

mellem BH og AMK (P) og eksempler på, hvordan arbejdsmiljøkoordine-

ring i projekteringen kan gribes an i praksis /1/. 

b. Iværksættelse af branchesamarbejde mellem bygherrer, projekte-

rende, rådgivere og arbejdsmiljøkoordinatorer om at udvikle værktøjer 

og paradigmer, der gør, at arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfa-

sen kan leve op til bekendtgørelsen /2/. 

c. Tydeliggørelse af det minimumsniveau, som AMK(P)’s ydelser skal le-

veres på /22/. 

(Mere præcise krav til ydelser, som AMK(P) skal levere i projekteringen 

(fx ydelser når projekteringen foregår digitalt, AMK(P)’s input i forbin-

delse med udbud)). 

d. Præciser i Bygherreforskriften, at AMK(P) i PSS’en skal indsætte den 

tidsplan og byggepladsplan, som de projekterende har udarbejdet efter 

dialog med AMK(P) /53/. 

e. Krav i Bygherrebekendtgørelsen om, at journalen skal anvendes som 

dialogskabende logbog og dokumentere systematiske risikovurderinger 

og afværgende handlinger /26/. 

Ændring af AMK(B)’s ydel-

ser 

a. Krav i Bygherrebekendtgørelsen om, hvor hyppigt (oftere end hver 

14. dag) AMK(B) skal være personligt til stede på pladsen /23/. 

b. Krav i Bygherrebekendtgørelsen om, at AMK(B)’s tilstedeværelse på 

pladsen (anført minimumsfrekvens) skal omfatte uanmeldte besøg /23/. 

c. Krav i Bygherrebekendtgørelsen om, at AMK(B) og arbejdsmiljøre-

præsentanter på byggepladserne skal samarbejde om nærmere define-

rede opgaver /23/. 

Særskilt prissætning af 

AMK-ydelsen 

a. Krav om, at AMK-ydelsen skal prissættes, så der afsættes specificeret 

selvstændig tid til sikkerhedsopgaverne på et byggeprojekt /7/. 

BH’s deltagelse a. Indføjelse af krav i Bygherrebekendtgørelsen om jævnlige (anført fre-

kvens) statusmøder mellem AMK og BH i hele projektforløbet /54/. 

b. Indføjelse af krav i Bygherrebekendtgørelsen om, at BH skal deltage 

(anført frekvens) i projekteringsmøder/opstartsmøder/sikkerhedsmø-

der/runderinger /23/, /46/ og /54/. 

BH’s opfølgning a. Krav om, at BH jævnligt skal følge op på, at AMK opfylder sine forplig-

telser /100/ og /101/. 

AMK som pligtsubjekt (in-

spireret af Norge) 

a. Ændring af Bygherrebekendtgørelsen med henblik på at gøre det mu-

ligt at retsforfølge AMK, såfremt AMK ikke på BH’s vegne har leveret de 

arbejdsmiljøkoordineringsydelser, som AMK har aftalt skriftligt med BH 

/107/ og /101/. 

Ændring af overdragelse 

af BH’s juridiske ansvar 

(inspireret af Sverige) 

a. Ændring af dansk lovgivning parallelt til den svenske, så bygherren 

skriftligt kan overlade ansvaret for arbejdsmiljøkoordinering til totalen-

treprenør/hovedentreprenør /202/. 



 

 

- FORBEDRING AF FUNDAMENTET FOR SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSARBEJDET PÅ BYGGEPLADSEN Side 35 af 45 

Yderligere lovkrav a. Lovkrav om udvalgte aktiviteter, der i EU-Kommissionens ikke bin-

dende vejledning beskrives som god praksis [specificeres på baggrund 

af fokusgruppeinterview og vækstgruppeforløb] /19/. 

 

* Baseret på litteraturstudiet alene udgør formuleringerne af ’tiltag’ et første bud på rele-

vante tiltag.  
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Fokusgruppeinterviews 

Der er gennemført to fokusgruppeinterviews med arbejdsmiljøkoordinatorer og tre telefon-

interviews med arbejdsmiljøkoordinatorer. Herunder fremkom en række forslag til, hvordan 

regler og rammer kan ændres med det formål at styrke arbejdsmiljøkoordineringen.  

For projekteringen handler det om: 

Udbud af projekteringen - Ansættelsessted:  

• Det er en fordel, hvis arbejdsmiljøkoordinator ikke er ansat hos henholdsvis projekte-

rende eller byggeleder. (Arbejdsmiljøkoordinatoren er bygherrens repræsentant, 

men sidder vedkommende i et firma, der stopper arbejdsmiljøkoordinatorens ar-

bejde og siger, ”det må løses i byggefasen”, så går arbejdsmiljøkoordinatoren ikke til 

bygherren og fortæller om de interne ’stridigheder’). Omvendt er der arbejdsmiljø-

koordinatorer, som er bekymrede for deres indflydelse både under projekteringen 

og udførelsen, hvis IKKE arbejdsmiljøkoordinatorerne er en del af henholdsvis den 

projekterende organisation og byggeledelsen. (Det vil være svært at opnå indfly-

delse som arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen, hvis man er ansat i en anden 

virksomhed. Det vil skabe en fjernhed og manglende mulighed for daglig kontakt til 

de, der projekterer. Jo længere væk arbejdsmiljøkoordinatoren i projekteringen er 

fra de, der projekterer, jo sværere er det at komme ind at påvirke. Det er svært at 

komme ind og få den viden, der skal til og oparbejde den pondus, der skal til. Det kan 

være svært nok inden for egen organisation at få sine projekterende kolleger opdra-

get til at invitere med til relevante møder). 

Udbud af projekteringen – Dobbeltrolle-problematik:  

• Rollen som arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen og projekteringsleder skal være 

adskilt, det er ikke muligt at have begge kasketter på. 

Udbud af projekteringen - Tidlig inddragelse af arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen: 

• Bygherren skal inddrage arbejdsmiljøkoordinatoren tidligt i projekteringen. Så snart 

man begynder at modellere i 3D, bør aftalen træde i kraft. (Starttidspunktet bør 

være den dag, man beslutter at lave projektet. Arbejdsmiljøkoordinator skal være 

med ved første beslutning). 

Udbud af projekteringen - Kvalifikationer:  

• Sikre at tilbud IKKE kan afgives med en bestemt arbejdsmiljøkoordinators kompe-

tencer, hvorpå opgaven så besættes med en anden arbejdsmiljøkoordinator, som er 

mindre kompetent. 

• Der skal være en ordentlig arbejdsmiljøbeskrivelse i udbud af projekteringsopgaven 

og en sikring af, at arbejdsmiljøkoordinatoren har de nødvendige kompetencer. 

Udbud af projekteringen - Ydelsesbeskrivelse:  

• Der er brug for en branchestandard for, hvad arbejdsmiljøkoordineringen i projekte-

ringen skal indeholde. (Det er en udfordring, at det i mindre grad er defineret, hvad 

arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringen indeholder - også sammenlignet med 

udførelsen. Når bygherre har en klar ydelsesbeskrivelse, er det klart nemmere at 

agere som arbejdsmiljøkoordinator end, hvis der bare står, at man skal varetage ar-

bejdsmiljøkoordineringen). 
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• Bygherren skal tage stilling til, hvad han vil tidligt i forløbet. Ofte er det en holdning, 

der går ud over lovmæssige krav. Jo tidligere det kommer ind, des nemmere er det 

at håndhæve det. Det er ’kommunikation’, at bygherren får skrevet det ned på et 

stykke papir. Det skal også kommunikeres på en måde, så arbejdsmiljøkoordinatoren 

kan arbejde efter det. 

Udbud af projekteringen og tilbud - Særskilt prissætning af arbejdsmiljøkoordinering:  

• Udskil arbejdsmiljøkoordineringsopgaven i særskilt udbud. Ud fra bygge- og anlægs-

opgavens volumen og art skal der afsættes et mindstebeløb til arbejdsmiljøkoordine-

ring. Dvs. krav om, at arbejdsmiljøkoordinering ikke skal være en del af den samlede 

ydelse udbudsmæssigt (anbefalingen modsiges af andre).  

• Der er brug for lovgivning, hvor der står, hvor meget der skal sættes af i ressourcer 

og penge til arbejdsmiljø i udbud af udførelsen. Der skal være en pose penge til ar-

bejdsmiljø. 

Før opstart af projekteringen - Forventningsafstemningsmøde:  

• Der skal afholdes et møde med bygherren inden aftalen om projektering og arbejds-

miljøkoordinering i projekteringen underskrives.  

• Projekteringslederen skal være vidende om sine forpligtelser. (Holdningen hos pro-

jekteringslederen er vigtig, ellers er der svært at komme ind og granske og koordi-

nere projekteringen for arbejdsmiljøkoordinatoren).  

• Afholdelse af et opstartsmøde før projekteringen ud fra et standardparadigme. (Ud-

arbejd et paradigme for, hvad man taler om ved opstartsmødet, oplist hvilke risici 

der er til stede således, at det kan indgå i projekteringen. Der skal stå, hvem der del-

tager i hvilke møder, herunder at bygherre er aktiv deltager).  

• Afsæt tid til en workshop med de projekterende omkring risici (hvad skal der bygges, 

hvad er risici, hvad kan vi gøre for at reducere risici, man forventningsafstemmer). 

Det kan gøres i udbud af projekteringen og arbejdsmiljøkoordineringen af projekte-

ringen. 

• Ved partnering: Afholdelse af en arbejdsmiljøworkshop mellem bygherre, entrepre-

nør og arbejdsmiljøkoordinator, inden projekteringen går i gang. 

Projekteringen – Arbejdsmiljøkoordinators legitimitet:  

• Bygherren skal sikre arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen legitimitet i udførelse 

af arbejdsmiljøkoordineringsarbejdet ved, at bygherre viser udadtil og indadtil, at 

denne bakker op om sin arbejdsmiljøkoordinator. 

• Bygherren skal være med til at sikre, at arbejdsmiljøkoordinatoren i projekteringen 

har den nødvendige position i projekterendes organisation (at arbejdsmiljøkoordina-

tor ikke bliver for underordnet). Arbejdsmiljøkoordinatorens mandat skal sikres ved, 

at arbejdsmiljøkoordinatoren gives adgang til bygherren eller dennes organisation. 

(Arbejdsmiljøkoordinator skal kunne gå direkte til bygherre (eller dennes organisa-

tion) og ikke behøve at gå gennem projekteringslederen). 

Projekteringen - Opfølgning/feedback: 

• Krav om sikkerhedsmøder i projekteringen, (skaber en ramme om arbejdsmiljøkoor-

dineringen, hvor de involverede parter mødes med en fast frekvens).  

• Afsæt tid til en workshop med de projekterende omkring risici (hvad skal der bygges, 

hvad er risici, hvad kan vi gøre for at reducere risici, man forventningsafstemmer). 

Det kan gøres i udbud af projekteringen og arbejdsmiljøkoordineringen af projekte-

ringen. 
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• Krav om, at arbejdsmiljøkoordinator skal deltage i alle projekteringsmøder, (skar-

pere formulering af, at arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen SKAL være med til 

projekteringsmøde). 

• Arbejdsmiljøkoordinatoren tager initiativ til at kontakte og inddrage bygherren lø-

bende. 

• Arbejdsmiljøkoordinatoren kan udarbejde et excel-ark med en risikovurdering for de 

enkelte entrepriser/delentrepriser. Bygherren får adgang til excel-arket, og arket bli-

ver udgangspunkt for (ramme for) dialog mellem arbejdsmiljøkoordinator og byg-

herre i projekteringen. 

Øvrige forslag vedrørende arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen: 

• Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen skal målrettes mere ift. store, små, komplekse 

bygge- og anlægsopgaver, måske også opdelt i 'Projektering' og 'Udførelse', og 

eventuelt en følordning for nyuddannede. 

• Udarbejdelse af en tjekliste til bygherrepligter i forhold til, at arbejdsmiljøkoordine-

ringen bør indgå i lovgivningen. 

• Bygherren har sikret en klar struktur, når der skal tages beslutninger og gives tilladel-

ser. 

For overdragelsen mellem projekteringen og udførelsen handler det om: 

• Der er en udfordring, hvis der ikke i overdragelsesfasen mellem projekteringen og 

udførelsen sker en overdragelse til arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen, hvor 

denne har mulighed for at kontakte arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen. (Ar-

bejdsmiljøkoordinator i projekteringen skal ’leve’ så længe, at arbejdsmiljøkoordina-

tor under udførelsen er kommet i gang med arbejdet og oplever at have fået en fuld 

overdragelse). 

• Bygherren skal understøtte rollen som arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen i 

forhold til, at arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen får udfyldt sine forpligtelser: 

• Overdragelse 

• Journal 

• Svar på evt. manglende problemstillinger 

• Bygherren skal deltage på overdragelsesmøde mellem arbejdsmiljøkoordinator i pro-

jekteringen og arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen. (Derved får bygherren en 

forståelse for, hvad der sker og skal ske på byggepladsen, så bygherren kan få en 

bedre forståelse for eventuelle senere ændringer. 

For udførelsen handler det om:  

Udbud af projektering under udførelsen - Ansættelsessted:  

• Hvis arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen kommer fra en anden virksomhed 

end den, som har byggeledelsen, kan det være en udfordring at få informationer fra 

byggeledelsen. 

Udbud af udførelsen - Dobbeltrolle:  

• Det er en udfordring, hvor arbejdsmiljøkoordinatoren også er byggeleder. (Det kan 

være svært at skabe plads til varetagelse af arbejdsmiljøkoordinatorrollen, når det er 

byggeleder, som er arbejdsmiljøkoordinator. Det handler både om plads rent time-

mæssigt, forstået som tid, og mental plads til opgaven). 
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Udbud af udførelsen - Arbejdsmiljøpolitik:  

• Bygherren skal tidligt i forløbet tage stilling til, hvad han vil. Bygherres ønsker til sik-

kerhed skrives ind i udbuddet. Bygherren signalerer hermed, hvor denne sætter bar-

ren for arbejdsmiljøindsatsen. (Det kan være ønsker til nul-ulykker, ingen brug af sti-

ger, adgang til pladsen, nul-tolerance til forskellige emner. Ofte er det en holdning, 

der går ud over lovmæssige krav. Jo tidligere det kommer ind, des nemmere er det 

at håndhæve det. Det er kommunikation, at BH får det ned på et stykke papir. Det 

skal også kommunikeres på en måde, så arbejdsmiljøkoordinator kan arbejde efter 

det).  

Udbud af udførelsen - Ydelsesbeskrivelse:  

• Bygherren giver arbejdsmiljøkoordinatoren mandat til at bede entreprenører om en 

risikovurdering. (Det er arbejdsmiljøkoordinators opgave over for entreprenørerne 

at beskrive arbejdsopgaver, PSS og risici ved opstart. Det er imidlertid også vigtigt at 

få entreprenører til at beskrive deres risikovurdering).  

Udbud af udførelsen og tilbud - Særskilt prissætning af arbejdsmiljøkoordinering:  

• Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinatorfunktionen er et særligt udbud med til-

strækkelig tid til at udføre opgaven. (Bygherren skaber gode rammer ved at sætte 

tid/timer af til arbejdsmiljøkoordineringsopgaven under udførelsen). 

• Bygherre beder i udbuddet om, at tilbudsgiver/den enkelte entreprenør sætter kro-

ner på, hvor meget denne bruger på arbejdsmiljø (det er et norsk eksempel). 

• Udarbejd anbefalinger til bygherren om, hvor mange timer der skal afsættes til ar-

bejdsmiljøkoordinering alt efter fx byggesum og type af bygge- og anlægsopgave. 

Udførelsen - Arbejdsmiljøkoordinators legitimitet:  

• Opstartsmøde og forventningsafstemning mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordi-

nator under udførelsen. 

• Bygherren giver eksplicit prokura til, at arbejdsmiljøkoordinatoren kan standse arbej-

det (mandatet til arbejdsmiljøkoordinatoren er i forvejen i lovgivningen). 

Udførelsen - Opfølgning/feedback: 

• Bygherren efterspørger status. 

• Synlig bygherre, fx deltagelse i møder eller runderinger. (Det kan ske sammen med 

arbejdsmiljøkoordinatoren på månedlige runderinger eller med andet tidsinterval). 

• Bygherren deltager både på sikkerhedsmøder og byggemøder. (Udfordringer kan 

blive opdaget på sikkerhedsmøder, men de løses ofte på byggemøder. Når bygher-

ren deltager begge steder, så fungerer det bedre).  

• Det er en fordel, at arbejdsmiljøkoordinator både deltager i byggemøder og sikker-

hedsmøder. 

• Bygherren sætter midler af sådan, at arbejdsmiljøkoordinatoren under udførelsen 

nemt kan komme igennem med forbedringer, som koster penge, når der opstår min-

dre arbejdsmiljøudfordringer, som skal løses. (Det kan også være, arbejdsmiljøkoor-

dinatoren gives prokura til at disponere over arbejdsmiljøforbedringer op til et vist 

beløb. Eller prokura til nogle områder og ikke til andre). 

Øvrige forslag vedrørende arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen: 

• Møde med bygherre om, hvad dennes forpligtelser er, inden bygge- og anlægsopga-

ven går i gang. (Giver samtidig mulighed for at give prokura til arbejdsmiljøkoordina-

tor). 
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• Der er brug for lovgivning, hvor der står, hvor meget de bydende entreprenører skal 

sætte af i ressourcer og penge til arbejdsmiljø i udbud af udførelsen. Der skal være 

en pose penge til arbejdsmiljø. 

 

Vækstgruppeforløbet 
Der er afholdt fem seminarer med deltagelse af syv par bygherrer og arbejdsmiljøkoordinato-

rer. Deltagerne har primært arbejdet med indhold og form for drejebogen, men er derudover 

rådspurgt med hensyn til inspirationskataloget, herunder behov og objekt for eventuelle re-

guleringsmæssige ændringer. Deltagernes forståelse af inspirationskataloget er en slags 

”ønskeseddel” til byggeriets parter og myndighederne om regler og aftaler, der vil kunne 

forbedre rammerne om samarbejde og kommunikation mellem bygherre og arbejdsmiljøko-

ordinator. 

Deltagernes forslag og ideer til inspirationskataloget, dvs. til lovgivning, uddannelsestilbud, 

organisationsinitiativer, vejledninger m.v., er følgende: 

• Certificeringsordning, hvor krav til arbejdsmiljøkoordinatorens uddannelse, erfaring 

og kompetencer kobles til byggeprojektets karakter: stort/lille hhv. enkelt/komplice-

ret. (Gør arbejdsmiljøkoordineringen mere forpligtende gennem en certificerings-

ordning). 

• Formaliserede krav til arbejdsmiljøkoordinatorers erfaringer og kompetence. 

• Selvstændig prissætning af arbejdsmiljøkoordineringen. 

• Højere prioritering af myndighedskontrollen med arbejdsmiljøkoordinering. 

• Frihedsstraf til bygherrer, der – trods rådgivning fra deres rådgiver – lader hånt om 

bygherrepligterne. 

• Arbejdsmiljøkoordinatoren bør oplyses ifm. anmeldelse af byggepladser til Arbejds-

tilsynet, og Arbejdstilsynet bør kvittere med en vejledning om bygherrens pligter til 

bygherren. 

• Kontrol af, at der er udarbejdet en PSS ifm. med kommunernes byggesagsbehand-

ling. (Indfør den hollandske praksis, hvor byggemyndighederne stiller krav om en 

PPS forud for udstedelse af byggetilladelse). 

• Bygherrer bør have adgang til rådgivning om bygherrepligterne fra fx Bam-bus. 

• Arbejdsmiljøuddannelse bør indgå integreret i både bygningsingeniør- og konstruk-

tøruddannelserne. 

Yderligere kan følgende pointer fra vækstgruppeforløbene anvendes i overvejelserne af 

nye/ændrede reguleringstiltag:  

• Øg bygherres engagement. (Bygherren oplever ikke, at ”der er noget på spil”, idet 

risikoen for bøder eller andre negative reaktioner over for bygherren er uhyre be-

grænsede samtidig med, at bygherren ikke oplever, at der er nogen ”gulerod”, der 

motiverer til et større engagement).  

• Modificer vejledning. (Bygherreforeningens vejledning er for så vidt god nok, men 

den lægger ikke rigtigt op til en ledelsesmæssig prioritering hos bygherren). 

Data, struktureret og kategoriseret 
De indsamlede data er syntetiseret og kategoriseret i forhold til det problemkompleks eller 

den handling, der ønskes påvirket af det foreslåede reguleringstiltag, fx 'dobbeltrolle', 'for-

ventningsafstemning', 'ydelsesbeskrivelse', 'kvalifikationskrav'. 
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