
43 

Arbejdsmiljø i idé-, program- og 

projektfaserne – Guide 1 

Proces, organisering og granskning 

Casper Siebken Schultz 

Kirsten Jørgensen 

December 2015 



Denne publikation er en del af konceptet ”Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne udviklingsprojek-

tet”, der er resultatet af udviklingsprojektet ”Kvalitet og ArbejdsMiljørigtig Projektering i bygge- og anlægs-

branchen – med Særlig Fokus på Ulykkesforebyggelse (KAMP-SFU)” med bevilling fra Arbejdsmiljøforsknings-

fonden.  

Projektparter: 

Kontakt: 

Casper Siebken Schultz, Forsker PhD 

Kirsten Jørgensen, Lektor PhD 

Production and Service Management, Implementation and Performance Management 

DTU Management Engineering 

Danmarks Tekniske Universitet 

DTU Management Engineering 

Produktionstorvet 

Bygning 424 

2800 Kgs. Lyngby 

Mobil 31452711 

cass@dtu.dk

www.man.dtu.dk 

mailto:cass@dtu.dk
http://www.man.dtu.dk/


 

45 

Forord – Guide 1 
Denne guide 1 beskriver tilgangen til proces, organisering samt granskning og henvender sig mod alle 

aktørerne i design og projektering.  

Guiden er et element i et udviklingsprojekt, hvor der er udarbejdet et koncept til at integrere arbejds-

miljøhensyn i design og projektering i bygge- og anlægsprojekter, for at opnå en højere grad af sik-

kerhed i bygge- og anlægsbranchen – og herigennem forebygge arbejdsulykker. 

Konceptet består af 5 separate guides plus et separat bilag. Bilaget gennemgår arbejdsmiljøloggen i 

detaljer og systematisk gennemgår risikofaktorer i relation til arbejdsmiljø i projektering.  

 

Denne guide bygger på erfaringer og observationer i forbindelse med 4 case projekter. 

Det er centralt at: 

1. Organisering, at rammerne er etableres, herunder prioritering og incitamenter af arbejdsmil-

jøet og en kombination af: 

2. aktiv, løbende integration og stillingtagen i processen, fx ved kontinuerlig behandling på alle 

planlægnings- og koordineringsmøder, herunder: 

3. nedslagspunkter i form af screeninger og granskninger på passende tidspunkter i projektet 
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1 PROCES, ORGANISERING OG GRANSKNING 
Samlet ses nedenfor en mulig proces for at integrere arbejdsmiljøindsatsen i design- og projektering. 

Processen er bygget op efter en Plan-Do-Check-Adjust (PDCA) struktur. Afhængig af projekttype, stør-

relse etc. kan det være, at elementerne enten skal være færre eller flere.  

 
FIGUR 15: PROCES FOR AT INTEGRERE ARBEJDSMILJØINDSATSEN I DESIGN- OG PROJEKTERING. 

Granskningselementerne, den formelle organisering og de værktøjer og systemer, man benytter i 

processen, kan ses som den strukturerede formelle side af arbejdsmiljøarbejdet i projektering, mens 

den aktive indsats, overvejelser og diskussioner i processen, kan betragtes som den mere ustruktu-

rerede og uformelle del af arbejdsmiljøarbejdet i projektering. I Guide 2-4, der dækker projekterings-

faserne, vil processen i Figur 13 blive gennemgået nærmere. 

1.1 ORGANISERING OG MÅLSÆTNINGER 
Organisering handler om at skabe rammerne for byggeprocessen, herunder projekteringen. For at 

sikre at disse rammer prioriterer og motiverer til at medtænke arbejdsmiljø hensyn, så kræver det, 

at ressourcer og kompetencer tilvejebringes og bringes aktivt i spil, samt at prioriteringen synliggøres. 

Dette sker i første omgang i de kontraktlige aftaler, der indgås mellem de projekterende og bygher-

ren. Samtidig kan det ske ved tidligt at definere konkrete mål for arbejdsmiljøet og eksplicit at itale-

sætte arbejdsmiljøet gennem synlig kommunikation. Det kan fx være at definere mål for at undgå 

ulykker og at nedbringe fysiske og psykiske belastninger, herunder at undgå ulykker og belastninger 

med årsag i projektering, eller mål for at skabe et sikkert og sundt projekt og projektgrundlag (se fx 

Guide 2).  

Bygherren bør sørge for at: 
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 Der tidligt er stillet krav om hensyn til de udførendes arbejdsmiljø overfor de projekterende. 

 Der følges op på disse krav både i projektering og udførelse fx ved at bede bydende parter om at 

dokumentere kompetencer og sikrer, at disse kompetencer også anvendes aktivt i projektet, her-

under projekteringen. 

 Ved udbud at fokusere på det økonomiske mest fordelagtige tilbud inkluderende krav til arbejds-

miljøet sammen med andre krav. 

 De kontraktuelle forhold er på plads og er entydige både i projektering og udførelse 

 Arbejdsmiljøkoordinering i alle faser er afklaret 

 Der tidligt er lavet en forventningsafstemning til, hvad der skal gøres og hvem, der har ansvar for 

hvad.  

Samtidig må der formuleres en strategi for at realisere kravene. I figuren er denne aktivitet placeret 

i idéfasen (aktivitet 1), men det kan variere, hvornår det er hensigtsmæssigt.  

Alternativt kan de projekterende virksomheder have deres egne målsætninger om, hvad de vil med-

virke til. En rådgivende eller projekterende virksomhed kan fx have som image, at de kan udvikle og 

projektere bygge og anlægsprojekter, der medtænker arbejdsmiljø og giver de bedste muligheder for 

de udførende at gennemføre byggeriet eller anlægget på en sikker måde. 

Organisation 
Efterfølgende, eller i samme ombæring, er det nødvendigt, at etablere en organisation, der sikrer en 

hensigtsmæssig proces, der understøtter, at bygherrens eller egne krav gennemføres.  

Organisationen skal både i program, projekt, udførelse og drift sikre:  

 At de kvalitets- og arbejdsmiljømæssige mål kan opnås. 

 At parternes kan opnå deres forskellige mål og succeskriterier. 

 At samarbejdet men også tillid, retfærdighed og samarbejdsevne faciliteres 6F

7. 

 At krav til kommunikationsplan kan føres ud i livet, osv. 

Arbejdsmiljøkoordinator(P) og fagleder for arbejdsmiljø  
Arbejdsmiljøkoordinator(P)´s rolle bør defineres tidligt, så inddragelsen kan effektueres tidligt. Det 

er muligt for bygherren enten at benytte en arbejdsmiljøkoordinator(P) fra en af de rådgivende virk-

somheder eller alternativt vælge én, der kommer fra en ekstern virksomhed. Der kan være fordele 

og ulemper ved at benytte en ekstern arbejdsmiljøkoordinator(P). Fordelen kan fx være, at det kan 

                                                      
 

7 Begreberne tillid, retfærdighed og samarbejdsevne kan kaldes projektets sociale kapital, se side 27. 
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forhindre forskellige interessekonflikter og sikre, at en vurdering af materialet sker med kritiske bril-

ler. Omvendt kan distancen mellem projekteringen og en ekstern arbejdsmiljøkoordinator(P) – uden 

reel magt – let blive stor.   

Da arbejdsmiljøkoordinator(P) formelt varetager bygherrens pligter (BEK 117) bør man tidligt for-

holde sig til, hvem der er ansvarlig for, at rådgiverne varetager deres pligter (BEK 110). Dette kan 

være projektlederen, men det kan også være en fagleder for arbejdsmiljø (FAM), der altså skal sikre, 

at pligter fra BEK 110 er opfyldt, fx gennem en proces, hvor der anvendes en arbejdsmiljølog. I de 

sager hvor arbejdsmiljøkoordinator(P) er intern i rådgivergruppen, kan det tænkes at arbejdsmiljø-

koordinator(P) også i praksis varetager rådgivernes pligter, altså at arbejdsmiljøkoordinator(P) for 

bygherren og FAM for de projekterende på samme tid, men da bør det være gjort eksplicit, hvordan 

man håndtere begge sæt af pligter og hvordan, det indbyrdes forhold håndteres.  

Der er fordele og ulemper ved at arbejdsmiljøkoordinator(P) er den samme som FAM. Det kan fx 

være en fordel, at det er den samme i forhold til viden og kompetencer, men en ulempe fordi der er 

tale om to forskellige regelsæt og hensyn. Ved at udpege en anden i projekteringsgruppen, fx pro-

jektlederen som ansvarlig for rådgivernes pligter, er der mulighed for, at tingene bliver mere integre-

rede. Omvendt er der også en risiko for, at de almindelige faglige pligter prioriteres højere.  

Aktører og entrepriseformer 
Aktørerne har hver især ansvar og pligter, jf. figuren nedenfor, samt en overordnet rolle i forhold til 

at facilitere og koordinere arbejdsmiljøet i processen.  

  
FIGUR 16: AKTØRER OG DERES OVERORDNEDE ROLLE I AT FACILITERE ARBEJDSMILJØ. 
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Samtidig har det stor betydning for aktørernes rolle og ikke mindst grænsefladerne mellem aktø-

rerne, hvilken entrepriseform projektet udføres i, Figur 15. De tre aktører i den forsimplede model, 

bygherre (samt bygherrerådgivere), rådgivere (primært arkitekter og ingeniører) samt udførende 

(her primært entreprenører) har varierende roller i forhold til at varetage bygherrens pligter under 

projektering samt udførelse (BEK117), rådgivernes pligter (BEK 110) og arbejdsgiver ansvaret i ud-

førslen.  

 
FIGUR 17: AKTØRROLLER OG GRÆNSEFLADER - SAMT VARETAGELSE AF BYGHERRES PLIGTER (FORSIMPLET). 

Figuren viser kun de typiske fordelinger, da der i praksis findes mange måder at organisere arbejdet 

og koordineringen på. Som koordinator er man desuden ikke ”rådgiver” eller ”udførende”, da man 

varetager bygherrens pligter. Rådgivere kan fint varetage koordinator (B) rollen under udførelse.  

Generelt kan det være hensigtsmæssigt at overveje, at centrale aktører går igen fra projektering til 

udførelse, for at viden potentielt lettere kan viderebringes.  

1.2 PASSENDE SCREENINGER OG GRANSKNINGER 
For at sikre og fastholde et arbejdsmiljøfokus, bør man etablere en række nedslagspunkter på cen-

trale, udvalgte tidspunkter i processen. Ofte opleves det i praksis at have en karakter af kontrol af 

projektet på dets stade i form af en bagudskuende granskning, hvor man snarere betragter at lave 

foranstaltninger på det, der er designet, end muligheden for at ændre design for at skabe sikkerhed. 

Imidlertid bør man også sikre, at screeningerne har et fremadrettet perspektiv, hvor man diskuterer, 

hvordan valg i projekteringsfaserne kan bidrage til et sundere og sikrere arbejdsmiljø i udførslen og 

ideelt også ved drift, vedligehold og nedrivning.  
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I Figur 13 er præsenteret en proces for arbejdsmiljørigtig projektering, der både inkluderer fremad-

rettede screeningspunkter og granskning. Den proces, der reelt vælges i projektering vil afhænge af 

projektstørrelse, -type, ressourcer, kompetencer mm. Ofte vil det i praksis udmønte sig i en række 

mindre nedslagspunkter – fx hvor arbejdsmiljøkoordinator(P) inddrages - samt ofte to mere omfat-

tende henholdsvis screeninger og efterfølgende eller granskninger på centrale tidspunkter i proces-

sen, fx: 

1. Tidlig, indledende screening på skitseplan, hvor man virkelig kan ændre forudsætninger: frem-

adskuende!  

2. Senere fx efter projektforslag en første granskning og derefter på ny en fremadrettet scree-

ning, hvor man ser på mulighederne fremadrettet for at ændre rammer og forudsætninger. 

3. Efterfølgende i hovedprojektet endnu en granskning for i hvor høj grad hensynet til arbejds-

miljøet er opnået og hvor indholdet til PSS, udbud, arbejdsbeskrivelser kan begynde at tage 

form. 

Afslutningsvis vil man granske som en del af kvalitetssikring (KS) og desuden lave en granskning af 

grænsefladerne.  

En række af aktiviteterne kan med fordel afholdes som deciderede workshops, hvor man på passende 

tidspunkter i processen inddrager de relevante aktører til at diskutere projektets arbejdsmiljømæs-

sige problemområder. De kan fx være som screeningsmøder versus granskningsmøder, hvor man 

med fordel kan tage udgangspunkt i forskellige delprocesser med mange grænseflader fx koordine-

ringen ved installationer under loft, en badeværelsesrenovering, en byggegrube etc. Det er vigtigt, at 

sikre repræsentation fra alle de relevante fag og discipliner fra design og projektering. En typisk fald-

gruppe er, at arbejdsmiljøhensyn i design og projektering begrænses til en diskussion mellem ar-

bejdsmiljøkoordinator(P) og projektleder(gruppen), og dermed ikke integreres i processen, med ind-

dragelse af den relevante viden på tværs af fag og discipliner. Til brug for såvel screeninger som 

granskninger kan Risiko-oversigten  i bilaget  med fordel benyttes til at komme hele vejen rundt om 

de forskellige typer af risici.  

1.3 AKTIV, LØBENDE INTEGRATION I PROCES 
Helt centralt er det, at arbejdsmiljø skal være en aktiv del af projekteringsprocessen. Det kan fx gøres 

ved at arbejdsmiljø er et fast punkt på relevante dagsordener i projektet og skal adresseres løbende 

ved projekteringsmøder og bygherre-møder. Særlige, projektspecifikke forhold kan dog typisk drøf-

tes ved særskilte møder.  

Det er imidlertid ikke nok i sig selv, at være et punkt på en dagsorden, hvis man ”gør som man plejer” 

og det ikke får en reel betydning. Den gode proces kræver, at man tager aktiv stilling og inddrager 

arbejdsmiljøhensyn i processen. Ofte kræver det også metoder og værktøjer, hvor anvendelsen af en 
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løbende, aktiv arbejdsmiljølog, kan være hensigtsmæssig. Dette er bl.a. en af erfaringerne fra afprøv-

ningen af konceptet: 

 

 

 

 

 

 

I det daglige arbejde, hvor de forskellige fag og discipliner i projekteringen laver det egentlige design 

og projektering, kan man opfordre de enkelte aktører til, at notere de bekymringer, de måtte støde 

på vedrørende arbejdsmiljømæssig bygbarhed. Derefter tages bekymringerne med til diskussion på 

det efterfølgende projekteringsmøde.  

Der henvises igen til Guide 2-4, der dækker projekteringsfaserne, for en nærmere gennemgang af 

punkterne i Figur 13.  

  

”Løbende log er vitalt” 

 

Sagsarkitekt på et af interventionsprojekterne om ar-
bejdsmiljøloggens betydning – ved evaluering 

 



 

53 

  



DTU Management Engineering 

Institut for Systemer, Produktion og Ledelse 

Danmarks Tekniske Universitet 

Produktionstorvet 

Bygning 424 

2800 Kongens Lyngby 

Tlf. 45 25 48 00 

www. man.dtu.dk 

Guide 1: 

Denne guide 1 beskriver tilgangen til proces, organisering og granskning og henvender sig mod alle 

aktørerne i design og projektering.  

Guiden er et element i et udviklingsprojekt, hvor der er udarbejdet et koncept til at integrere 

arbejdsmiljøhensyn i design og projektering i bygge- og anlægsprojekter, for at opnå en højere 

grad af sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen – og herigennem forebygge arbejdsulykker. 

Denne Guide 1 er den første ud af 5 guides. Desuden findes et separat bilagsbind, der gennemgår 

arbejdsmiljøloggen i detaljer og systematisk gennemgår risikofaktorer i relation til arbejdsmiljø i 

projektering.  

DTU Management Engineering 

Department of Management Engineering 

Danmarks Tekniske Universitet 

Produktionstorvet 

Bygning 424 

2800 Kongens Lyngby 

Tlf. 45 25 48 00 

  

www. man.dtu.dk 

ISBN: 978-87-93130-69-2 




