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Notat fra møde om forskel på arbejdsmiljø-
log og journalen, 9/3 2021 
 

Susanne Nejst Lørup fra DTU og Kasper Saltoft fra Sweco fortalte om brug af arbejdsmiljølog og journalen 
på projekterne på DTU:  

- Der er udarbejdet retningslinjer for arbejdsmiljøkoordineringen, og projektlederne vælger aktivt 
arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) og afholder forventningsafstemningsmøde. Her drøftes bl.a. brug 
af arbejdsmiljølog og andre dokumenter 

- Projektlederne kan få hjælp af Susanne til håndtering af bygherreansvaret 
- Susanne opfordrer til, at arbejdsmiljøkoordinatorer kontakter bygherrens projektleder for en for-

ventningsafstemning, hvis de ikke selv tager initiativ. 
- Der er skabeloner for arbejdsmiljølog og journal, som arbejdsmiljøkoordinatoren forventes at 

bruge. Arbejdsmiljøkoordinatoren må gerne udbygge skabelonen. 
- Særligt om arbejdsmiljøloggen: 

o Selve om loggen ikke er lovpligtig, så ser Susanne den som et godt værktøj til at dokumen-
tere arbejdsmiljøindsatsen overfor bygherren 

o Skabelonen opdateres løbende med arbejdsmiljøproblemer for udførelse og drift, som op-
står på igangværende og afsluttede projekter. Disse fortrykte risici skal projekteringsteamet 
forholde sig til. På den måde bruges arbejdsmiljøloggen til erfaringsopsamling mellem pro-
jekter. 

o DTU har besluttet, at arbejdsmiljøkoordinator (P) er pennefører på arbejdsmiljøloggen, og 
den drøftes løbende med projektlederen på statusmøder 

o Kasper anvender arbejdsmiljøloggen til at holde overblik over kortlagte arbejdsmiljøproble-
mer, så han får fulgt op med projekteringsteamet, fx på projekteringsmøder. Loggen under-
støtter altså, at der ikke er nogle risici, som går i glemmebogen. Det er godt, at projektle-
derne spørger ind til loggen 

- Særligt om journalen 
o Journalen er lovpligtig, men det har ikke altid haft det rette fokus 
o Det er vigtigt at afklare, hvilken form journalen skal have og hvor den afleveres/oploades, 

så driften får gavn af den.  
o De har fundet ud af, at en wordfil er det nemmeste at håndtere for dem. Teksten suppleres 

med foto/skitser, samt i nogle tilfælde vejledning opsat på stedet, hvor reparation og vedli-
gehold skal foregå. 

o Journalen gennemgås med driften ved aflevering. 
o Det kan betale sig at gå i detaljer med løsningen sammen med projekteringsteam og drift, 

da der er mange projekter på DTU. Løsninger videreformidles til andre projekter. 
o Susanne opfordrer til, at arbejdsmiljøkoordinatoren involverer bygherren, hvis der er for-

hold omkring reparation og vedligehold, som får betydning for driften. Det er i bygherrens 
interesse at finde gode løsninger. 

- DTUs værktøjer er delt på https://byggeproces.dk/tag/dtu/ 

Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere supplerede med nogle be-
tragtninger og henvisninger til www.byggeproces.dk 
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- Der er en almindelig sammenblanding af arbejdsmiljølog og journal, men det er to forskellige doku-
menter – se mere ovenfor 

- Formål, struktur og indhold af de to dokumenter er beskrevet på www.byggeproces.dk – se præ-
sentationen og er også beskrevet i Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P): https://bygge-
proces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-vaerktoejskasse-til-ar-
bejdsmiljoekoordinator-p/   

Find præsentationer på: https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/ 
under Afholdte møder. 

Erfaringsudveksling 
Herefter var der erfaringsudveksling om brugen af arbejdsmiljølog og journal, herunder afprøvning af DTUs 
log (https://byggeproces.dk/dtu-arbejdsmiljoelog-til-paradigme/) på konkret case. Følgende pointer kom 
frem:  

- Nogle bruger arbejdsmiljølog og journal i flæng. 
- Særligt om arbejdsmiljøloggen: 

o Mange bruger arbejdsmiljøloggen i projekteringen, mens andre kun gør det, når bygherren 
stiller krav herom. Der er ikke dokumentationspligt, men loggen kan være et værktøj til at 
holde overblikket. 

o Oplevelsen er, at mange flergangsbygherrer og rådgivere har eget paradigme for arbejds-
miljøloggen. Det vigtige er ikke udformningen, men at den giver en systematik i projekterin-
gen.  

o Arbejdsmiljøloggen skal ikke bare være et stykke papir, men skal skabe værdi i projektet 
ved, at man får håndteret de kortlagte arbejdsmiljøproblemer og fundet gode løsninger. 
Loggen skal helst være tom ved afslutning af projekteringen. 

o Hvis arbejdsmiljøloggen skal have effekt, så skal det være implementeret i organisatio-
nen/teamet, at værktøjet anvendes. Det tager tid at skabe kendskab. 

o Det kan være rart, at der er fortrykte risici, som man skal forholde sig til. Men det kan også 
blive tungt, hvis de ikke har relevans for det konkrete projekt. Det er en balancegang, da vi 
med fortrykte emner også gerne vil sikre, at vi ikke glemmer noget. 

o Der er brug for tidlig indsats, hvis arbejdsmiljøforhold skal forebygges under projekteringen 
o Der er forskel på, om arbejdsmiljøkoordinator (P) deler arbejdsmiljøloggen med arbejdsmil-

jøkoordinator (B), eller holder det som et internt dokument 
- Særligt om arbejdsmiljøfokus under projekteringen: 

o Desværre oplever mange entreprenører, at der ikke har været arbejdsmiljøkoordinering 
under projekteringen eller, at det har været venstrehåndsarbejde 

o Det er projekterende, som har ansvar for arbejdsmiljøet i projektet – arbejdsmiljøkoordina-
tor (P) har kun med koordineringen at gøre. Der var en opfordring til, at entreprenører ef-
terspørger hos de projekterende 

- Særligt om journalen 
o Det er godt at få afklaret med bygherren, hvordan journalen skal udformes, samt hvordan 

processen skal være – som en del af forventningsafstemningen 
o Det er godt, hvis man som arbejdsmiljøkoordinator (P) kan få adgang til driftsorganisatio-

nen og deres viden om nuværende problemer og input til løsninger. Det er dog ikke altid 
muligt, fx i nybyg 
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o Flere savner de projekterendes input omkring reparation og vedligehold, hvor de skal lave 
en beskrivelse. Oftest vil det være arbejdsmiljøkoordinator (P), som skal efterspørge det. 

o Der er flere, som påpegede, at det kan betale sig at fokusere meget på driften, da erfarin-
gen er, at hvis det kan driftes, så kan det også bygges. 

o Der er forskel på, om arbejdsmiljøkoordinator (B) får overdraget journalen og ajourfører 
under udførelsen, eller om arbejdsmiljøkoordinator (P) står for det i hele byggeprocessen. 
Det er vigtigt at få afklaret med bygherren. 

o Der kan være ændringer i udførelsen, som påvirker den efterfølgende drift. Så det er vigtigt 
at få kommunikeret til den, som sidder med journalen 

Næste møder:  

• 17. maj 2021 kl. 9.00-12.00 (Jylland): Arbejdsmiljøkoordinator for udenlandske bygherrer 

• 15. juni 2021 kl. 13.00-16.00 (Sjælland) 

 


