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Opsamling pa  BL’s ERFA netværk for byg-
geri og drift om bygherreansvaret for ar-
bejdsmiljø 

Her følger en opsamling på workshops fra fem møder, som blev afholdt i regi af ERFA netværk for byggeri 

og drift om bygherreansvaret for arbejdsmiljø i november-december 2014. Opsamlingen er udarbejdet af 

BAR Bygge & Anlæg, som afholdt programmet på netværksmøderne.  

Mødet blev indledt med et oplæg om bygherrens pligter igennem hele byggeprocessen fra idé til drift og et 

eksempel fra et boligselskab på håndtering af bygherreansvaret. Herefter blev deltagerne inddelt i tre 

grupper, som i workshops drøftede rammerne for arbejdsmiljø, kommunikation om arbejdsmiljø og byg-

herrens som rollemodel. Til sidst blev der samlet op på gruppernes arbejde. 

Rammerne for arbejdsmiljø 

Arbejdsmiljøkoordinators tilhørsforhold 
Typisk udbydes arbejdsmiljøkoordineringen til rådgiveren i projekteringsfasen og entreprenøren i udførel-

sesfasen. Der er dog flere tilgange. Nogle har en gennemgående arbejdsmiljøkoordinator, typisk fra total-

rådgiveren, mens andre vælger en ekstern arbejdsmiljøkoordinator. Erfaringen er, at der kan være fordele 

og ulemper ved arbejdsmiljøkoordinatorens tilhørsforhold. Hvis koordinatoren kommer fra projekterende 

eller udførende virksomhed, så kan der være en interessekonflikt mellem fremdrift og økonomi og ar-

bejdsmiljø, især hvis det er projekterings- eller byggelederen, der samtidig har koordinatorrollen. Hvis ko-

ordinatoren er fra 3. part, så kan det være svært for vedkommende at få ordentlig adgang til projektorgani-

sationen. Det bør derfor overvejes fra sag til sag, hvordan man vil placere arbejdsmiljøkoordineringen. Uan-

set tilhørsforhold så skal der ligge en skriftlig aftale om, hvem der varetager arbejdsmiljøkoordineringen, og 

boligselskabet skal sætte rammerne for arbejdsmiljøkoordineringen, fx gennem en ydelsesbeskrivelse. Det 

er ligeledes vigtigt, at arbejdsmiljøkoordineringen prissættes for at synliggøre vigtigheden af ydelsen. 

Et boligselskab har valgt at placere arbejdsmiljøkoordineringen hos maleren i forbindelse med flyttelejlig-

heder. Der er flere faggrupper, hvis arbejde skal koordineres. Men der skal altid males, og maleren er typisk 

den, som skal sidst i gang. Et andet sted har man en særskilt beskrivelse af arbejdsmiljøkoordineringsydel-

sen. Et tredje boligselskab har valgt, at arbejdsmiljøkoordinatoren altid skal være gennemgående i projek-

tering og udførelse, da de har oplevet en dårlig overdragelsesforretning. 

Tildelingskriterier i udbud 
Ofte anvendes tildelingskriteriet laveste pris i forbindelse med rådgiverudbud. Erfaringen er, at rådgiverne 

konkurrerer hårdt på disse udbud, og dermed bliver prisen på rådgivning presset i bund. Der var eksempler 

på, at rådgiverhonoraret kun var 3-5% af byggesummen. Der blev udtrykt bekymring for det lave rådgiver-

honorar blandt boligselskaberne, samt givet udtryk for at der er stor risiko for, at det lave honorar betyder, 
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at arbejdsmiljøkoordineringen bliver nedprioriteret, hvis ydelsen ikke er beskrevet tydeligt i udbudsmate-

rialet. En enkelt havde erfaring med at anvende minimumshonorar.  

En havde erfaring med økonomisk mest fordelagtigt, og her endte rådgiverhonoraret på 7-9% af bygge-

summen. Hvis laveste pris anvendes er det altså vigtigt, at arbejdsmiljøkoordineringsydelsen er velbeskre-

vet, så der er tale om minimumskrav, så alle konkurrerer på lige vilkår. 

Valg af rådgiver har desuden betydning for, om projekterende har kendskab til arbejdsmiljø i udførelsesfa-

sen, og hvordan de prioriterer arbejdsmiljøhensyn i projekteringsfasen, samt hvordan samarbejdet mellem 

projekteringsleder og arbejdsmiljøkoordinator (P) bliver. Arbejdsmiljø skal prioriteres lige så højt som kvali-

tet, tid og økonomi, og der er enkelte eksempler på, at boligselskaber har fyret rådgivere, fordi de ikke var i 

stand til at levere den efterspurgte rådgivning og projektering. 

Gode råd om indhold i udbud 
Som bygherre er det vigtigt at beskrive arbejdsmiljøkoordineringsydelsen grundigt, samt at stille kompe-

tencekrav til koordinatoren. Desuden er det en god ide at bede om CV på koordinatoren for at sikre sig, at 

vedkommende har erfaring nok til at løfte opgaven, samt at betinge sig, at man som bygherre skal godken-

de evt. skift af arbejdsmiljøkoordinator undervejs. Bygherren skal turde stille krav til arbejdsmiljø i udførel-

se og drift. 

Indtænk driftens arbejdsmiljø allerede i projekteringsfasen 
Det er essentielt, at de driftsmæssige forhold allerede tages i betragtning i projekteringsfasen, så det kan 

indarbejdes i projektet. Der er gode erfaringer med at inddrage driftsfolkene tidligt i projekteringen og lade 

dem give input til hvilke forhold, der skal bevares, og hvor der er behov for forbedringer. Arbejdsmiljøkoor-

dinatoren i projekteringsfasen skal have fokus på særlige arbejdsmiljøforhold ved reparations- og vedlige-

holdelsesarbejder i driftsfasen og indarbejde nødvendige oplysninger i journalen – se mere på 

www.byggeproces.dk.  

Kommunikation om arbejdsmiljø 

Forventningsafstemning 
Det er nødvendigt for en god byggeproces, at der tidligt laves en forventningsafstemning mellem de invol-

verede parter. Bygherren har en central rolle i at initiere dette i forhold til arbejdsmiljø, da det er bygherre 

– som betaler af projektet – der kan og skal sætte rammerne for arbejdsmiljøarbejdet. Det var erfaringen, 

at forventningsafstemning kan ske på opstarts- eller kickoff-møde allerede, når rådgiveren er valgt, og siden 

på opstarts- og projektgennemgangsmøde med entreprenørerne. Det blev også nævnt af flere, at det giver 

et positivt bidrag til byggeprocessen at involvere håndværkerne, fx gennem teambuilding- eller sociale akti-

viteter.  

Kontakt med arbejdsmiljøkoordinator 
Bygherren skal sætte rammerne for arbejdsmiljøkoordineringen. Det kan ske gennem en forventningsaf-

stemning med koordinatoren, når denne er valgt. Her bør det aftales, hvordan arbejdsmiljøkoordineringen 

skal forløbe, og hvilke beføjelser arbejdsmiljøkoordinatoren har på vegne af bygherren. Bygherren bør have 

løbende kontakt til arbejdsmiljøkoordinatoren – dels for at følge op på, at ydelsen bliver leveret tilfredsstil-

http://www.byggeproces.dk/
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lende, men også for at give rygstøtte til arbejdsmiljøkoordinatorens virke. Der findes tjeklister til denne 

opfølgning på www.byggeproces.dk. 

Arbejdsmiljøfokus tidligt i byggeprocessen  
Der er enighed om, at der skal sættes fokus på arbejdsmiljø tidligt i byggeprocessen, gerne allerede i pro-

gramfasen. Desværre sker det ofte for sent. Det er vigtigt at skabe et godt grundlag for projekteringen, bl.a. 

ved grundige forundersøgelser, men det handler også for bygherren om at kommunikere vigtigheden af 

arbejdsmiljø allerede i byggeprogram og udbud til rådgivere.  

På byggepladsen handler kommunikation om arbejdsmiljø i høj grad om kultur og ledelse. Der skal skabes 

en god sikkerhedskultur, hvor ledelsen sætter niveauet og konsekvent følger op. Bygherren skal være med 

til at sætte niveauet og bidrage til at arbejdsmiljø indgår som en fast bestanddel af beslutninger på pladsen. 

Dette kan gøres på de opstartsmøder, som bygherren skal sikre, at koordinator (B) afholder med alle ar-

bejdsgivere, inden de starter på pladsen. 

Bygherren som rollemodel 

Afklaret bygherre 
Det er nødvendigt, at boligselskaberne bliver afklaret omkring bygherrerollen og håndtering af bygherrean-

svaret. Nogle har taget stilling til bygherrens pligter, men mange er stadig vævende i forhold til, hvordan 

bygherreansvaret kan håndteres på en god måde. Det er essentielt, at det er håndterbart og uden unødigt 

bureaukrati og fordyrelser. Boligselskaberne skal også huske, at der er krav om arbejdsmiljøkoordinering på 

driftsopgaver med to eller flere håndværksfirmaer. Eksempler på håndtering af bygherreansvaret kan fin-

des på www.byggeproces.dk.  

For at blive en afklaret bygherre er der erfaringer med at en eller flere i organisationen tager den lovpligtige 

koordinatoruddannelse for at forstå lovgrundlaget og sproget. Udbydere kan findes på 

http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-virksomhedens-arbejdsmiljoarbejde/arbejdsmiljoeuddannelse-

udbydere/godkendte-udbydere/kursusudbydere-koordinatorudd.aspx. Det er også muligt at deltage i IDA 

arbejdsmiljøs koordinatornetværk, som kan findes på http://www.byggeproces.dk/am-

koordinatorp/interessegruppe-for-koordinatorer/#.VMKx2THF9qU, eller deltage i BAR Bygge & Anlægs 

Linked-in gruppe: Arbejdsmiljøkoordinering.  

Synlighed 
Når bygherren er synlig i projektorganisationen og på byggepladsen og giver udtryk for, at arbejdsmiljø skal 

være højt prioriteret, så bliver det også vigtigt for rådgivere og udførende. Der var gode erfaringer med at 

deltage på sikkerhedsmøder og -runderinger, da det giver en bedre føling med projektet, og viser engage-

ment. Det giver bedre involvering af alle parter i projektet og er dialogskabende.   

Skabe sammenhold og samarbejde 
Der var flere, som havde gode erfaringer med krav om fælles skur til spisning og sociale arrangementer, 

som skaber større sammenhold blandt håndværkerne på pladsen, fx fredagsmorgenmad, grillfest eller op-

lægsholdere. Oplevelsen er, at omkostningen til disse tiltag tjener sig hjem, fordi håndværkerne får større 

http://www.byggeproces.dk/
http://www.byggeproces.dk/
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-virksomhedens-arbejdsmiljoarbejde/arbejdsmiljoeuddannelse-udbydere/godkendte-udbydere/kursusudbydere-koordinatorudd.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/temaer/tema-virksomhedens-arbejdsmiljoarbejde/arbejdsmiljoeuddannelse-udbydere/godkendte-udbydere/kursusudbydere-koordinatorudd.aspx
http://www.byggeproces.dk/am-koordinatorp/interessegruppe-for-koordinatorer/#.VMKx2THF9qU
http://www.byggeproces.dk/am-koordinatorp/interessegruppe-for-koordinatorer/#.VMKx2THF9qU


4 
 

ejerskab til projektet og det giver basis for et bedre samarbejde på tværs af firmaer. Hermed opnås bedre 

flow i processen og en bedre kvalitet i arbejdet.  

Det var også gode erfaringer med at håndværkerne bærer ID-kort/navneskilte, både som tegn på at de har 

gennemgået introduktionskursus, men også som identifikation overfor beboerne. 

Perspektiver for videre samarbejde 
Der er mulighed for, at boligselskaber kan få gratis besøg af BAR Bygge & Anlæg. Det kan være et gå-hjem-

møde om emnet eller en gennemgang af udbudsmaterialer o.l. Det kan også være en videre drøftelse på 

baggrund af møderne for de boligselskaber, som ønsker at vide mere. Book et møde på hotline@bar-ba.dk.  

BAR Bygge & Anlæg vil lægge oplæg og opsamling fra netværksmøderne på vores hjemmeside 

www.byggeproces.dk. Desuden vil vi på baggrund af pointer/opmærksomhedspunkter og cases fra møder-

ne udarbejde informationsmateriale specifikt til boligselskaberne, evt. med en særlig indgang på hjemme-

siden for boligselskaber. 

Der blev udtrykt ønske om netværk på tværs af boligselskaber om dette emne. BAR Bygge & Anlæg vil ger-

ne bidrage hertil. 

Arrangører 
ERFA netværket blev arrangeret af BL ved udviklingskonsulent Olav Kirchhoff og konsulent Mikkel Jungsho-

ved, samt kredskonsulenter. 

Fra BAR Bygge & Anlæg deltog sekretariatsleder Jacob Munk og konsulent Signe Mehlsen. 
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