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Forord – Guide 2 
Denne Guide 2 gennemgår bygge-/anlægsprojekternes indledende overvejelser af betydning for ar-

bejdsmiljøet og sikkerheden – fx projektets værdigrundlag og andre mere tværgående overvejelser 

for (primært) bygge- og anlægsprojekternes bygherre og forskellige ledere.  

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.  

 

For at sikre at der bliver taget et særligt hensyn til arbejdsmiljøet i såvel projektering som i udførelsen, 

er det nødvendigt, at bygherren påtager sig et aktivt (moralsk og socialt) ansvar. Det betyder at byg-

herren skal stille krav og medvirke til, at værdisætte og synliggøre arbejdsmiljøet, såvel under plan-

lægning/projektering, udførelse og i det færdige bygge-/anlægsprojekt. For de mindre erfarne byg-

herrer skal vigtigheden af dette fremhæves af bygherrens rådgivere. 

Det er desuden nødvendigt, at både de projekterende og de udførende har mulighed og vilje til at 

sikre de nødvendige hensyn til arbejdsmiljøet, foruden den nødvendige viden, der skal anvendes til 

analyser, granskning og kontrol. 

Dette bør ske allerede i programfasen. 
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2 BYGHERRE OG PROJEKTETS LEDERE - PROGRAM 

OG PROCES 
Konceptet kan bl.a. anvendes når: 

Bygherren ønsker et sikkert byggeri, hvor mennesker ikke skades og samtidig ønsker at: 

o Reducere udgifter til skade og dødsfald, herunder indirekte omkostninger som løn under 

sygdom, forsikring, nedsat produktivitet etc.  

o Forhindre forsinkelser i byggeperioden pga. ulykker og stop som følge af usikre forhold 

o Øge samarbejde mellem projekterende og udførende 

o Øge produktivitet og kvalitet 

Rådgivere og projekterende ønsker at skabe et bygværk, som kan udføres, så håndværkerne ikke 

nedslides eller kommer til skade og i værste fald dør af det, 

Bygherre og rådgivere også vil påtage sigt en aktiv rolle, så det bliver lettere for de udførende, at 

sikre at muligheder, viden og viljen er til stede hos de udførende håndværkere, så arbejdet kan ud-

føres uden at nogle skades eller nedslides. 

Hvorfor arbejdsmiljø skal prioriteres og hvad lovgivningen siger om ansvar og pligter er beskrevet i 

konceptets grundlag. 

2.1 BYGGE-/ANLÆGSPROJEKTETS VÆRDIGRUNDLAG 
Det er centralt, at arbejdsmiljøet prioriteres allerede i forbindelse med definitionen af projektets 

værdigrundlag, for at sikre den mest succesfulde integration af hensyn til arbejdsmiljø – herunder 

sikkerhed - både i projektering, udførelse og drift. Det vil sige, at arbejdsmiljøindsatsen og mål for 

denne allerede bør diskuteres i programfasen og yderligere præciseres i projektets dispositionsfor-

slag. En undersøgelse viser, at både bygherrer og entreprenører er enige om, at arbejdsmiljøarbejdet 

bliver bedre, når bygherren stiller arbejdsmiljøkrav - entreprenøren får bedre styr på sikkerhedsor-

ganisation og APV (Hasle 2013). Arbejdsmiljøet i projektering, udførelse og drift kan ses som en del 

af projektets proceskvalitet.  

 

En omfattende engelsk undersøgelse fremhæver karakteristika og faktorer, der skabte sikkerhed ved etableringen af de olympiske 

anlæg for OL i London 2012 (Bolt et al. 2012). Anlæggene blev generelt leveret før tid og inden for budgettet. En række af de centrale 

konklusioner er bl.a.: 

• Klare formål, lederskab på alle niveauer, respekt for hinandens roller og udveksling af ekspertise og læring har vist sig at være uvur-

derlig for at skabe effektive relationer – og er ikke i sig selv dyrt. 

• Resultaterne viser, at et aktivt fokus på arbejdsmetoder og menneskelige relationer har potentialet til at give fordele på tværs af en 

bred vifte af byggetekniske parametre, herunder sundhed og sikkerhed. 

• De to aspekter, systemer og mennesker, fungerer parallelt/sideordnet; det fulde potentiale afhænger af begge dele – det sætter ny 

fokus på de underliggende menneskelige og organisatoriske interaktioner. 

• Resultaterne for sundhed og sikkerhed, bæredygtighed og ligestilling er bedre end noget opnået tidligere, og sætter nye standarder 

for fremtiden. 
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I programfasen fastsættes de væsentligste succeskriterier for byggeprocessen og det færdige bygge-

/anlægsprojekt. Det vil sige, at man fastsætter de mål, værdier og krav, der skal styre processen og 

organiseringen, som forudsætning for en stabil og værdiskabende proces. Desuden er det her, man 

træffer beslutninger om principperne for, hvordan projektet skal gennemføres. Herunder hører mål-

sætningen for arbejdsmiljø såvel under udførelse som i drift (Jørgensen et al. 2009, p.11). 

Dispositionsforslag fastsætter de taktiske krav til projektet og rummer de generelle designkriterier. 

Der fastsættes krav til form, funktion, bygbarhed, æstetik, placering, brugerkrav mv. Det bør udfor-

mes så eksplicit, at man i de efterfølgende processer forstår, hvad man skal have med i sine overve-

jelser. Dispositionsforslaget kan rumme meget præcise oplysninger om, hvordan de angivne mål og 

værdier skal forstås. Dette gælder også hensynet til arbejdsmiljø, og erfaringen viser, at kun hvis byg-

herren udtrykker sine krav eksplicit om såvel økonomi, tid, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, er der mu-

lighed for at sikre, at der bliver taget særligt hensyn hertil i projekterings- og byggeprocessen 

(Jørgensen et al. 2009, p.11). Der er mange overlap imellem projektets rammevilkår; økonomi, tid, 

kvalitet, miljø og arbejdsmiljø (se afsnit 1.5 i rapportens første del). Eksempelvis kan beslutninger 

omkring arbejdsmiljø ofte tænkes at have en konsekvens for projektets tidsplan og øvrige planlæg-

ning.   

EKSEMPEL 3: SAMMENHÆNG MELLEM RAMMEVILKÅR 

Bygherrens vision 
Bygherrens vision for bygge- eller anlægsprojektet, skal grundlæggende beskrive idé, og krav til de-

sign, projektering, udførelse og drift og udstikker rammerne for fx pris og byggetid, men samtidig bør 

der allerede tidligt også defineres en vision for projektets arbejdsmiljø, kvalitet og samarbejdsfor-

hold. 

Casene viser en lang række eksempler på sammenhæng mellemarbejdsmiljø og projektets andre rammevilkår; økonomi, tid, 

kvalitet, miljø. Her fremhæves to eksempler: 

 En workshop på et anlægsprojekt medførte en række diskussioner af arbejdsforhold for de udførende med meget lidt plads og 

tæt på offentlig færdsel. Det førte til diskussioner af processen og af hensyn og sikkerhed for det omgivende miljø. Det blev 

klart, at det var nødvendigt med en endnu mere grundig planlægning af processen. I sidste ende forventes disse diskussioner 

at medføre en bedre proces og tidsplan, hvilket forventes at føre til et bedre økonomisk resultat og en mindre stresset proces 

med potentielt færre ulykkesrisici. 

 På et dedikeret arbejdsmiljømøde fører en arbejdsmiljøscreening af en 

renoveringssag med arbejdsmiljøkonceptet til en diskussion af plan-

lægningen og logistikken i forbindelse med at få gamle materialer ud 

og få nye ind i en tre etagers bygning. Som adgangsvej er der kun en 

smal gammel trappe. Det medfører diskussioner af muligheden for at 

etablere en midlertidig materialehejs eller alternativt etablere en per-

manent elevator tidligere end planlagt, og anvende denne i byggepe-

rioden. Dette vil flytte en smule rundt på aktiviteter i byggeperioden, 

men forventes i sidste ende at have en positiv indvirkning på tidsplanen 

og de udførendes sikkerhed og sundhed.  
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En række af de bedste projektlederes erfaringerne viser, at en indsats med at være eksplicit mht. krav 

til arbejdsmiljøet under bygge-/anlægsprojektets udførelse, understøtter en bedre byggeproces, et 

bedre samarbejde og minimerer fejl. En vision kan være afgørende for arbejdsmiljøindsatsen og sæt-

ter rammerne for prioritering, organisering, kommunikation mm. 

Alle parter skal være afklaret med: 

 Hvad de skal lave og hvorfor? 

 Hvad er bygherrens behov og ønsker, og hvordan skal de indfries? 

 Hvordan ser organisationen ud? 

 Hvordan skal processen forløbe? 

Der er en række ofte overlappende værdier og hensyn, der inddrages som visioner. Budskabet her 

er, at hensynet til arbejdsmiljøet skal være ligeværdige temaer sammen med fx økonomi, kvalitet, 

tidsplaner, energi og bæredygtighed. 

EKSEMPEL 4: BYGHERRENS VISION 

Med en klart defineret vision gives en klar udmelding til de projekterende om, at der er tale om et 

bygge- eller anlægsprojekt med et højt arbejdsmiljømæssigt ambitionsniveau. Det kræver dog at byg-

herren fastholder sine krav og er synlig igennem alle bygge- eller anlægsprojektets faser, hvor han 

viser, at han har ment, det han har angivet. 

  

En vision er udtryk for, hvad det er for et omdømme og værdi, som bygherren ønsker bygge-/anlægsprojektet skal være kende-

tegnet ved. Det kunne fx udtrykkes ved følgende: 

 At bygge-/anlægsprojektet skal være et mønsterprojekt, hvori bygherrens ledelsesmæssige værdier bliver overleveret til sam-

arbejdspartnerne i hele byggeprocessen, herunder arbejdsmiljø. 

 At bygge-/anlægsprojektet skal være et mønstereksempel på arbejdsmiljø, hvor der arbejdes proaktivt med forebyggelse af 

ulykker og nedslidning og de udførendes arbejdsglæde er høj. 

 At arbejdsmiljø skal være et prioriteret fokusområde på projektet både i relation til sikkerhed, sundhed og velfærd. 
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Strategi 
For at visionen kan gennemføres i praksis, kan man arbejde videre med en egentlig strategi for, hvor-

dan dette kan foregå. Allerede på et tidligt tidspunkt, kan man på et overordnet niveau arbejde videre 

med formuleringen af projektets strategi og krav til sikkerhed, sundhed og velfærd på baggrund af 

en overordnet vurdering af de potentielle projektrelaterede risici, fx på niveau 1 i oversigt over risici.  

EKSEMPEL 6: STRATEGI FOR GENNEMFØRELSE AF VISION 

 

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlægs (BAR-BA)(Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & 

Anlæg 2003) giver en række anvisninger på, hvad det vil sige at være en foregangsbygherre: 

 Bygherren udviser vilje og beslutningsdygtighed til det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i 

byggeprojekter.  

 Bygherren formulerer et højt ambitionsniveau når det gælder krav til byggeriets arbejdsmil-

jøstandard.  

 Bygherren fastholder og forfølger visioner og mål igennem byggefaserne og sørger for, at de 

udmøntes som veldefinerede og kontrollerbare krav til projekterende og udførende.  

 Bygherren er synlig, aktiv og iværksætter relevante arbejdsmiljøaktiviteter i alle byggeriets 

faser.  

 Bygherren sikrer sig forståelse og opfølgning af de opstillede mål gennem dialog og informa-

tion om et aktivt arbejdsmiljøarbejde.  

 Bygherren understøtter planlagte og iværksatte aktiviteter til løbende forbedring af arbejds-

miljøarbejdet på byggepladsen.  

 

Foregangsbygherrens indsats for gennemførelse af et byggeprojekt med en høj arbejdsmiljøstandard, kan således opdeles i følgende ele-

menter:  

a) Mål for arbejdsmiljøindsatsen  

b) Opgaver og virkemidler i byggeriets faser  

c) Metoder til vurdering af arbejdsmiljøindsatsen  

Strategien er udtryk for, på hvilken måde bygherren ønsker at opfylde sin vision. Dette kunne fx udtrykkes ved følgende:  

 At bygge-/anlægsprojektet skal gennemføres med fokus på såvel tid, økonomi, kvalitet og arbejdsmiljø, hvilket bl.a. indebærer, at 

arbejdsmiljømæssige risici minimeres mest muligt i design- og projekteringsfasen, og at der sker en målrettet planlægning af det 

arbejdsmiljømæssige arbejde i udførelsen. 

 At arbejdsmiljø skal være et fælles ansvar for alle parter i udførselsprocessen, eventuelt i et partnerfællesskab, hvor alle har velde-

finerede pligter og opgaver for at forbedre arbejdsmiljøet. 

 At der skal opsættes en målsætning og målbare mål for projektet med hensyn til arbejdsmiljøet i udførelsen, og at der skal ske en 

forebyggelse af risici ved identifikation og planlægning tidligt i udførselsprocessen. 

 At arbejdsmiljø ønskes dokumenteret i både projektering/design og ved udførelse, hvor arbejdsmiljømæssige risici minimeres mest 

muligt i design- og projekteringsfasen, og at der sker en målrettet planlægning af det arbejdsmiljømæssige arbejde i udførelsesfa-

sen.  

 At arbejdsmiljø skal være en aktiv del af processen i såvel projektering som udførsel, fx at arbejdsmiljø er et fast punkt på relevante 

dagsordener i projektet og adresseres løbende ved projekteringsmøder og bygherre-møder. 

 At der skal etableres en organisering under ledelse af (fx) bygherrens arbejdsmiljøkoordinator og projekteringslederen. Disse sikrer 

information og viden hos alle aktører, så disse kan tage ansvar og handle i forhold til visionen for arbejdsmiljø, herunder løbende 

indsamling af rapporteringer af afvigelser, ulykker og tilløb til ulykker og gennemførelse af tilsyn og kontrol fx ved en audit. 

 At der skal ske en gennemgående motivation overfor alle aktører med hensyn til at opfylde bygherrens vision for arbejdsmiljøet 

gennem kontrakter, bonus samt konsekvens ved god eller dårlig efterlevelse. Dette kan fx ske ved hjælp af bygherrens arbejdsmil-

jøkoordinator  

 

EKSEMPEL 5: FOREGANGSBYGHERRE 
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Samtidig bør man relativt hurtigt i relation til det konkrete projekt definere en række konkrete, mål-

bare mål for projektet i relation til visionerne og en strategi for at opnå disse mål. Dette bør både 

henvende sig mod indsatsen i projektering som udførelse, og en målrettet kontrol og opfølgning bør 

planlægges og gennemføres. 

Krav og målsætninger for projektets gennemførelse  
Vision og strategi for arbejdsmiljøet i bygge-/anlægsprojektet skal omsættes til krav og mål for pro-

jektets gennemførelse. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der allerede på dette tidspunkt stilles 

en række krav til hvordan arbejdsmiljøet skal håndteres i projektet.  

EKSEMPEL 7: KRAV TIL PROJEKTETS GENNEMFØRELSE. 

Eksempler på krav til projektets gennemførelse:  

 At projektudformningen hjælper til med at skabe større sikkerhed for såvel dem, der skal opføre bygge-/anlægsprojektet, som dem 

der skal vedligeholde det efterfølgende. 

٠ Dette kunne fx betyde, at de projekterende i en senere fase besluttede at lave en indbygget faldsikring i form af permanente 

værn på taget, sikre nem vinduesrengøring, sikre hensigtsmæssig adgang til at udføre og vedligeholde installationerne samt 

sikre at bygningselementer har en håndtérbar størrelse og tyngde. 

 At bygge-/anlægsprojektets funktion understøtter de arbejdsmiljømæssige hensyn.  

٠ Dette kunne fx betyde, at de projekterende i en senere fase besluttede at skabe et godt grundlag for tilgængelighed for både 

mandskab som materiel under opførelsen og at der skabes mulighed for levering af materialer og varer uden behov for manu-

elle løft. 

 At der stilles krav til sikker bygbarhed.  

٠ Dette kunne fx betyde, at de projekterende i en senere fase beslutter, hvordan bygge-/anlægsprojektet skal opføres ud fra sikre 

principper, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler, brug af nødvendigt løftegrej, stilladser, lifte mv.  

 At der stilles arbejdsmiljømæssige krav til de materialer, som skal anvendes.  

٠ Dette kunne fx betyde, at de projekterende i en senere fase beslutter, at materialerne skal vurderes med hensyn til hvor risiko-

fyldte de er, og erstattes med mindre risikofyldte materialer, hvis sådanne forefindes.  Dette gælder både materialer af kemisk 

art, og materialer der er vanskelige at håndtere på grund af deres tyngde og størrelse.  

 At der stilles krav til, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger tænkes ind i konstruktionselementer. 

٠ Dette kan fx betyde, at de projekterende i en senere fase beslutter, hvordan faldsikring skal etableres på forhånd i konstrukti-

onselementer, hvordan bygningsdelene skal håndteres mv. 

 At der stilles krav om, at der udarbejdes en risikobeskrivelse af bygge-/anlægsprojektet, som man i de efterfølgende design- og 

projekteringsfaser løbende kan forholde sig til.  

٠ Dette kan fx betyde, at de projekterende i en senere fase beslutter, hvorved risici lettere kan elimineres eller minimeres længere 

hen i forløbet. Dette kan eventuelt ske ved en overordnet vurdering og beskrivelse af procesenheder og projektskitser. 

 At der i forbindelse med alle forundersøgelser skal stilles krav om, at der i vurderingerne indgår informationer om eventuelle ar-

bejdsmiljømæssige risici, som der efterfølgende skal tages hensyn til i såvel projekteringen som i udførelsen.  

٠ Dette kan fx betyde, at der skal inddrages flere eksperter i forundersøgelser, og der skal tages særlige hensyn til arbejdsmiljøet 

ved blandt andet forurenet jord, forekomst af vandområder, stærkt befærdede veje mv. 

 At der i forbindelse med bygge-/anlægsprojektet placering på grunden skal stilles krav til afgrænsningen af byggepladsen og ad-

gangsmuligheder for offentligheden.  

٠ Dette kan fx betyde, at de projekterende i en senere fase har mulighed for at stille hensigtsmæssige krav til fællesarealer, 

herunder opbevaring af materialer, affaldshåndtering, mandskabsforhold, kørsels- og adgangsveje, belysning mv. 

 At der i forbindelse med planlægning, organisering og informationsstrømme skal tages hensyn til formidling af krav til arbejdsmil-

jøet for de udførende, herunder introduktion, adgangsbegrænsning, krav til adfærd, bonusordning, konsekvensafklaring, incitamen-

ter til god sikkerhedskultur mv. 
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Nedenstående skema viser en række eksempler på mulige fokusområder i forbindelse med bygge- 

eller anlægsprojektets målsætninger for projekteringen og udførelse. Da det typisk motiverer folk 

mere, at betragte noget fra en positiv vinkel end en negativ, er de omskrevet til en række positive 

formuleringer, som kan bruges som tema for projektets målsætninger.  
Område Eksempler på fokusområder for målsætninger Eksempler – de positive formuleringer 

Sikkerhed  Minimering af faldrisici – både fra højden og i niveau 

Minimering af ulykker med håndværktøj 

Minimering af ulykker i forbindelse med tunge løft 

Bygge- eller anlægsprojektet skal være kendeteg-

net ved et højt sikkerhedsniveau, der er synligt og 

opleves konsekvent i processerne fx at sikkerhed 

integreres og prioriteres på linje med tid, øko-

nomi, kvalitet og miljø. 

Sundhed  Minimering af tunge løft 

Minimering af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger  

Minimal støvbelastning 

Minimale støj- og vibrationsbelastninger  

Minimal udsættelse for stoffer og materialer  

Bygge- eller anlægsprojektet skal være kendeteg-

net ved et højt sundhedsniveau, der er synligt og 

opleves konsekvent i processerne, og dermed mi-

nimere sygefravær. 

Velfærd  Tilpassede tidsplaner – både for projektering og ud-

førelse. Der må afsættes tid til ændringer 

Sikre et godt samarbejde og samarbejdsrelation 

igennem hele processen 

Bygge-/anlægsprojektet skal være kendetegnet 

ved et minimalt arbejdsbetinget sygefravær, et 

godt psykisk og socialt arbejdsmiljø. Projektet skal 

være kendetegnet ved, at de involverede oplever 

arbejdsglæde og engagement, bl.a. gennem sund-

hedsfremme på arbejdspladsen. 

TABEL 1: FOKUSOMRÅDER FOR MÅLSÆTNINGER OG DE POSITIVE FORMULERINGER.  

Målsætninger skal i praksis være mulige at måle på, og i relation til det konkrete projekt, må man 

opsætte en række faktorer, der måles på. Da eventuelle sikkerhedsbrist og nedslidning først sker i 

udførselsfasen, vil man i projekteringen derfor ofte være nødt til at fokusere på mindre konkrete ting, 

som fx minimering af forskellige typer risici.  

Samtidig er det centralt, at en målrettet kontrol og opfølgning planlægges og gennemføres. Gennem 

en synlig, konsekvent opfølgning opnår man, at de involverede agerer og engagerer sig i forhold til 

de opstillede mål.  

Krav kvalitet med indflydelse på arbejdsmiljøet 

Begrebet kvalitet omfatter mange forskellige forhold, herunder bygge- eller anlægsprojektets æste-

tiske kvaliteter, konstruktive elementer, opfyldelse af brugerønsker mv. Men begrebet omfatter også 

bygge-/anlægsprojektets bygbarhed og mulighed for at kunne udføres på en håndværksmæssig god 

måde, til tiden og prisen, samt at der ikke er mangler ved afleveringen, og at der ikke efterfølgende 

opstår problemer, som skal udbedres. 

Det er især den sidste forståelse af kvalitetsbegrebet, som har relationer til arbejdsmiljøet, idet begge 

forhold er afhængig af bygbarhed, valg af materialer og metoder, bemanding, organisering og sam-

arbejdsform.  
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Som for arbejdsmiljøet kan der opstilles krav til kvaliteten af projektet, der skal hænge sammen med 

økonomi og tidsplaner, hvilket er normal praksis i et byggeprogram og derfor ikke skal udbygges her. 

Undersøgelser peger imidlertid på, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og arbejdsmiljøet 

(Laustsen et al. 2009; Jørgensen et al. 2013). Projektet ”Bygherrekravs betydning for arbejdsmiljøar-

bejdet i mindre virksomheder” viste gennem interviews, at alle de adspurgte bygherrer og entrepre-

nører var overbeviste om, at hvis man prioriterer et godt arbejdsmiljø, så højner man kvaliteten. Og 

de udførende (her små virksomheder) efterspørger, at arbejdsmiljøkrav beskrives fyldestgørende i 

udbuddet, og at de foreslåede løsninger kan udføres arbejdsmiljømæssigt korrekt. I en anden under-

søgelse fremhæver flere projektledere fra entreprenørerne, at det er vigtigt at arbejdsmiljøet tænkes 

ind i projekteringen (Jørgensen et al. 2013). Ofte er kvalitetsmæssig bygbarhed tæt forbundet med 

arbejdsmiljømæssig bygbarhed. Sagen er, at godt arbejdsmiljø og god kvalitet understøtter hinanden 

som værende en og samme sag. 

Værdifastsættelse for samarbejde, koordinering og kommunikation 

Samarbejdet imellem alle involverede parter i en byggeproces er helt afgørende for, at processen 

kan forløbe hensigtsmæssigt, og at man kan opnå en både effektiv, kvalitativ og sikker proces.  

”Bygherren og teamet skal tidligt i processen afklare, hvad de hver især forventer af det forestående 

projekt. Det handler om at være ærlig omkring parternes forskellige mål og anerkende, at alle parter 

skal have en god sag, for at projektet kan blive en succes (Værdiskabende byggeproces 2010, p.12)”. 

Her er kontrakter mellem de projekterende og bygherren væsentlige, i forhold til at få defineret ydel-

ser og herigennem forventninger. Det er i sidste ende kontrakterne, der definerer ydelserne og der-

med fokus, hvilket også er illustreret gennem afprøvningen af konceptet på fire projekter. Samtidig 

beskrives en opstartsworkshop som et forum til at udarbejde hensigtserklæringer for spillereglerne i 

samarbejdet (Værdiskabende byggeproces 2010, p.12). Erfaringerne fra afprøvningen er, at det for 

de projekterende, som ikke har den store arbejdsmiljøviden, kan være formålstjenstligt at have en 

seance, der præsenterer typiske risici og belastninger. Samtidig er det vigtigt, at relatere det til de 

konkrete arbejdsmiljøproblemstillinger, der kan blive relevante på det konkrete projekt. Her kan man 

fx tage udgangspunkt i en proces eller et område, hvor der er en række fag og discipliner, der har 

grænseflader. Eller fx tage udgangspunkt i en bestemt del af byggeriet, der kan potentielt kan skabe 

farlige hændelser. Den kan samtidig være hensigtsmæssigt at fremhæve elementer, der ikke nødven-

digvis tilhører gruppen af særligt farlige, men som kan have andre typer konsekvenser, fx ved at sætte 

fokus på gentagne arbejdsopgaver, nedslidning og/eller tidsplanens betydning.  

Koordinering og kommunikation er ”en grundlæggende faktorer for en god byggeproces” 

(Værdiskabende byggeproces 2012, p.5). En metode er fx at lave en kommunikationsplan – en samlet 

drejebog for kommunikationsarbejdet gennem byggeforløbet – se ”Rigtig fra start” (Værdiskabende 

byggeproces 2012, p.5).  
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I organisationsplanen skal det fremgå hvilken ansvarsfordeling, der er tænkt og hvorledes ansvars-

grænserne er fastlagt, såvel i program, projektering og udførelse. Herunder må der gøres overvejelser 

om, hvordan man undgår individuelle suboptimeringer i byggeprocessen og i stedet sikre det bedst 

mulige grundlag for et godt samarbejde og en gensidig hensynsfuldhed igennem udførelsen. 

Det er i fastlæggelsen af organisationen, at grundlaget for samarbejde, koordinering samt kommuni-

kation vedrørende projektets udførelse opstår. Hermed bestemmer man også, hvor let eller svært 

det vil blive at gennemføre et godt arbejdsmiljøarbejde. Et samarbejdskoncept med plan for kommu-

nikation og samarbejde om tid, økonomi, kvalitet samt arbejdsmiljø, kan sikre, at både rådgivere og 

entreprenører ved, hvad der forventes af dem. Herunder også at både rådgivere og entreprenører 

forstår, hvilken grad af deltagelse og involvering de forventes at medvirke til i gennemudførelsespe-

rioden. Dette skal derfor fremgå af kontrakten, så ingen er i tvivl. 

Krav til samarbejdsparter 

Bygherren bør stille krav til såvel rådgivere, entreprenører og andre samarbejdsparter, der fokuserer 

på at skabe sikre og sunde forhold under udførslen. Gennem opfølgning skal man samtidig sikre, at 

kravene bliver til handling. Et eksempel kan fx være, at stille krav til at samarbejdsparterne kan do-

kumentere deres indsats og erfaring bl.a. ved at levere en konkret metodebeskrivelse og fx ved at 

efterspørge arbejdsmiljøkoordinatorer med erfaring og ikke bare et papir på at uddannelse er gen-

nemført. Et par eksempler er, at:  

 Bygherre bør fokusere på at få koordinatorer (både P og B) med dokumenterede kompetencer. 

Og der bør argumenteres for tilstrækkelig ressourceallokering. 

 At det er nødvendigt, at arbejdsmiljøet indgår som en væsentlig parameter ved udvælgelse af 

rådgivere ved tildeling af opgaver. Det kunne fx være, at bede rådgiveren beskrive, hvordan de 

vil sikre, at deres egne pligter for arbejdsmiljøet varetages, hvem der har ansvaret, enten projekt-

lederen eller en fagleder for arbejdsmiljø (FAM), samt at dennes kompetencer dokumenteres. 

 At man eksplicit fremhæver i udbud, at kommunikation om arbejdsmiljø er central og skal mulig-

gøres, fx i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft.  

Workshop som metode til værdiskabelse 

Faseprojekteringen kan understøttes af workshops på egnede tidspunkter, hvor flest mulige rele-

vante interessenter er repræsenteret, og tilpasset til bygge-/anlægsprojekts mål og omfang. Disse 

workshops kan have karakter af fremadskuende screeninger, hvor man planlægger, hvordan man kan 

integrere arbejdsmiljøhensyn aktivt i projekteringen. Her kan hentes inspiration i Figur 13. 

Et grundkoncept for såvel lean-tankegangen, som fra partnering er, at fx alle involverede parter er 

med i hele byggeprocessens forløb fra dens start til dens afslutning. Dette indebærer blandt andet, 

at entreprenørerne deltager tidligt i forløbet af projekteringen, og at de projekterende medvirker 
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langt ind i perioden for opførelsen. Et forslag til at sikre denne involvering og procesdeltagelse er 

workshopmetoden. Men andre former kan også anvendes, blot processen og deltagelsen af alle in-

volverede sikres igennem forløbet. Det kræver en gennemgående projektleder og en velstruktureret 

mødeplan. 

Værdifastsættelse – tjekliste 

Til inspiration præsenteres en tjekliste for værdifastsættelsen, der tænkes anvendt tidligt i projekt-

udviklingen fx ide- eller programfase. Det er helt afgørende for projekteringens videre forløb at ar-

bejdsmiljøet tydeliggøres i bygherren vision for byggeriets og dets udførelse.  
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Tjekliste for værdifastsættelsen: 

Område Ja
 

N
e

j 

 Kommentar 

Værdifastsættelse overordnet 

٠ Produktet – bygge-/anlægsprojektet     

٠ Byggeprocessen      

٠ Organisation     

٠ Rammevilkår – specifikt     

٠ Tidsplaner - bindinger     

Vision for arbejdsmiljø 

٠ Arbejdsmiljø overordnet     

٠ Sikkerhed, specifikt     

٠ Sundhed, specifikt     

٠ Velfærd/ psykisk arbejdsmiljø, specifikt     

٠ Specifikt arbejdsmiljø i design/projektering     

Vision for kvalitet  

٠ Kvalitet – produkt/design 

∙ Placering og æstetik 

∙ Konstruktive elementer 

∙ Brugerperspektiv 

    

٠ Kvalitet – proces/bygbarhed 

∙ Fx proces og miljøbelastninger 

    

Vision for samarbejde, social kapital og kommunikation 

٠ Planlægning, organisation, ledelse     

٠ Samarbejde og social kapital      

٠ Kommunikation      

٠ Arbejdsmiljø-organisering     

٠ Organisation generelt     
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