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Program
Tid

13.00 Velkomst
13.10 Videntjenesten: Arbejdsmiljø under projektering og hvilke initiativer, der er

taget
13.25 Lean Construction: Et bud på metoder og værktøjer til bedre

projekteringsprocesser
13.40 V2C: Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og

bygbarhed
14.15 C.G. Jensen: Erfaringer med scrumbaseret projektering, samt lean værktøjer

under udførelsen
14.45 Pause
15.00 Diskussion i grupper
15.30 Opsamling
15.55 Afrunding
16.00 Tak for i dag



• To og to:
– Hvad håber du at gå hjem med efter i dag mht

projekteringsprocesser, bygbarhed og arbejdsmiljø?

Notér undervejs, hvad I kan bruge i jeres nuværende projekter

Jeres behov – fokus på værdi



Et fælles partsprojekt i Danmark
Mobil konsulenttjeneste

Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Giver praktiske råd og vejledning

Opsøgende overfor byggepladser og -virksomheder

Baseret på OK-aftale mellem organisationerne

Lærlingeprojekt

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherre og
rådgivere

Byggeriets arbejdsmiljøbus



Videntjenesten om arbejdsmiljø

Hotline

• Handleplan: Knæk kurven, 2014-2015
• Hotline for rådgivere

Finansiering

• Videreførelse af hotline
• Finansiering: Byggeriets arbejdsmiljøbus og GI, 2016-2018

Parterne bag

• Byggeriets Arbejdsmiljøbus
• Bygherreforeningen, Foreningen af rådgivende Ingeniører og

Danske Arkitektvirksomheder



Hvad laver Videntjenesten?
Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering,

projekterendes pligter og konkrete arbejdsmiljøforhold

Opsøgende aktiviteter

Møder og workshops

Vejledningsmaterialer

Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på
tværs af aktører



Byggeriets aktører

Bygherre

Projekterende

Entreprenør
Leverandør

Kilde: FRI



Projekterendes og
rådgiveres ansvar

Bygherre

Projekteringsleder

Arkitekt El VVS

Leverandør

Konstruktioner …

Arbejdsmiljøkoordinator Bygherrerådgiver



Det er den projekterende, der efter
arbejdsmiljølovgivningen har ansvaret for, at bygge- eller
anlægsprojektet er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at
bygge, og at reparationer og vedligeholdelse af det færdige
byggeri kan planlægges, tilrettelægges og udføres
forsvarligt.

Projekterende og
rådgiveres ansvar

Kilde: At-vejledning om bygherrens ansvar ved
store byggeprojekter

§ 6. Den projekterende af et bygge- og anlægsarbejde skal med
sine angivelser i projektet sikre, at reglerne i
arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med
projektets gennemførelse og det gennemførte projekts
vedligeholdelse. Kilde: Bek. 110



• FRI og Danske Arks ydelsesbeskrivelse for Byggeri og
Planlægning:
– Projekteringslederen samordner rådgivernes ydelser, jf.

arbejdsmiljølovgivningen.
– Projekteringslederen sikrer, at arbejdsmiljøkoordinatoren

informeres om konstruktions- og installationsvalg,
materialevalg, byggepladsplan, særligt farligt arbejde,
tekniske hjælpemidler i byggefasen, afgrænsning af
sikkerhedsforanstaltninger mv.

Projekteringslederen



• Forståelse af bek. 110
• Eksempler fra branchen
• Anbefalinger

– God praksis
– Værktøjer

• Links

Branchevejledning om projekte-
rendes og rådgiveres pligter

Branchevejledninger indeholder også information om projekterendes pligter



Placering

http://www.byggeproces.dk/projekterendes-og-raadgiveres-pligter



Indhold

Hvem er
projekterende og

rådgivere?

Rådgivning af
bygherren Grænseflader

Samarbejdet med
arbejdsmiljø-

koordinator (P)

Forebyggelse og
angivelser (bilag 2)

Særlige risici og
andre særlige

forhold (bilag 1)

Tilrettelæggelse af
rækkefølge og

varighed

Tekniske
hjælpemidler

Substitution Udbudsformer Beskrivelse og liste



Fra hvad til hvordan

Hvad?

Hvordan?

Arbejdsprocesser

Arbejdsmiljø



Arbejdsmiljølog til projektering



• Deltage i projekteringsmøder
• Workshops
• Interviews

• Procesplan
• De syv strømme
• Tjeklister

Værktøjer til p-koordinering

Inspiration:
- Eksempler og opsamling fra

møder og workshops på
www.byggeproces.dk

- Koordinatornetværk på
www.byggeproces.dk



Informations- og netværks-
møder
• Projekteringslederens opgaver ift. arbejdsmiljø
• Gåhjem-møder om arbejdsmiljørigtig projektering
• Møder om branchevejledning

Fokus på:
• Renovering
• Anlægsarbejde
• Nedrivning
• Stilladser
• DNU-projektet

Virksomhedsbesøg
• Besøg i ingeniør-

og arkitekt-
virksomheder

• Præsentation af
pligter i bygherre-
organisationer



Det videre forløb

• To og to:
– Hvad skal jeg konkret hjem at gøre efter mødet i dag?



Sikkerhedshåndbog og
materialer

www.bar-ba.dk

Alle materialer
på telefonen!

Få nyhedsbrev
her



Hjælp til ansvar og roller

Få vores nyhedsbrev



Kampagnehjemmeside



Bygherrenetværk om arbejds-
miljø



Interessegruppe for
koordinatorer



Sociale medier

Vi er også
på Twitter



Tak for i dag!

Kilde: Rasmus Klump bygger radiostation


