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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

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Byggeriets arbejdsmiljøbus



Hvad laver Videntjenesten?
Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering, 

projekterendes pligter og konkrete arbejdsmiljøforhold

Projekter og indsatser

Møder og workshops

Vejledningsmaterialer

Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på 
tværs af aktører

Finansieret af:



Program

• Velkomst og sikkerhedsintro

• Rundvisning på byggepladsen

• Kort om opstartsmøder

• Workshop

• Næste møder 



Gode opstartsmøder

• Bek 117 om bygherrens pligter + At-vejledning om bygherrens 
ansvar ved store byggeprojekter https://at.dk/regler/at-
vejledninger/bygherrens-ansvar-store-byggeprojekter-25-3/

• Arbejdsmiljøkoordinator (B)s rolle i 
– Opstartsmøder https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b-

opstartsmoeder/

• Erfaringer fra Interessegruppen for koordinatorer

• Online-spørgetime om opstarts- og sikkerhedsmøder 
https://byggeproces.dk/opsamling-online-spoergetime-om-
arbejdsmiljoekoordinering-opstarts-og-sikkerhedsmoeder/

• Viden om facilitering af møder

https://at.dk/regler/at-vejledninger/bygherrens-ansvar-store-byggeprojekter-25-3/
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b-opstartsmoeder/
https://byggeproces.dk/opsamling-online-spoergetime-om-arbejdsmiljoekoordinering-opstarts-og-sikkerhedsmoeder/


Formalia om opstartsmøder

• Krav på store byggepladser 

• Bygherren sørger for, at der afholdes et eller flere 
opstartsmøder med alle virksomheder, der skal arbejde 
på byggepladsen – før de starter arbejdet

• Arbejdsmiljøkoordinator (B) indkalder og orienterer om 
byggepladsens forhold, bl.a. PSS

• Deltagere: Arbejdsgiveren eller dennes repræsentant + 
arbejdsmiljø-/medarbejderrepræsentant

• Anbefales at drøfte virksomhedens arbejdsopgaver og 
arbejdsmetoder, så dette kan inddrages i koordineringen.



Hvem bidrager til et godt opstarts-
møde?

Bygherre

Projekterende

Entreprenør 
Leverandør

Kilde: FRI



Facilitering af møder – mere end 
mødeledelse
• Indhold vs. Proces
• Planlægning 

– Intension/formål
– Før, under og efter
– Kontekst 
– Din position på byggepladsen
– Forventninger fra deltagerne

• Greb
– Mødediamanten
– Drejebog
– Passende forstyrrelser
– Digitale værktøjer

– TID og INDSIGT!

OrdneÅbne Lukke

Deltager 
ikke

Mødets 
kvalitet og 
værdi



Eksempel på drejebog

Tid Aktivitet Intension Arbejdsform Materialer

Kl. 7.00 Velkomst - Alle kender 
dagsorden

- Hilse på

Plenum
Evt. hilse på-
runde hvis 
nogle er nye

Dagsorden 

Kl. 7.05 Godkendelse af 
referat fra sidst

- Formalia Plenum Referat 
udsendt –
forventning at 
det er læst før 
mødet

Kl. 7.10 Udfordringer på 
byggepladsen

- Opsamling på 
sikkerhedsrunde-
ring

Plenum + 
bordet rundt

Fotos

…



Tips til det gode opstartsmøde

FØR UNDER EFTER
- Aftal formål med og 

indhold af 

opstartsmøder

- Afklar frekvens af 

opstartsmøder 

- Lav en relevant

dagsorden 

- Send indkaldelse 

- Forbered dig

- Skab gode rammer 

for mødet

- Prioritér at lære 

hinanden at kende 

- Følg dagsordenen

- Facilitér mødets 

forløb

- Opdatér PSS

- Indkald til 

sikkerhedsmøder

- Følg op på aftaler 

- Hils på 

håndværkere



Ny værktøjskasse på vej

• Branchevejledning

(B)



Hjælp til ansvar og roller

• Forklaring af lovgivning
• Anbefalinger til hvordan man kan overholde
• Eksempler og værktøjer Få Videntjenestens

nyhedsbrev

www.byggeproces.dk

http://www.byggeproces.dk/


Kommende møder

Spørgetimer:

• Arbejdsmiljølog i projekteringen

• Plan for sikkerhed og sundhed PSS

• Journal for reparation og vedligehold

Møder i januar

• Ulykkesforebyggelse i lean-perspektiv

Find datoer og tilmeld på: 
https://byggeproces.dk/invitation-til-moeder/

https://byggeproces.dk/invitation-til-moeder/


Find os på sociale medier
Videntjeneste for bygherrer og rådgivere - https://www.linkedin.com/showcase/videntjeneste/
Arbejdsmiljøkoordinering - https://www.linkedin.com/groups/4949241/

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere - https://www.facebook.com/videntjeneste

Videntjeneste for bygherrer og rådgivere - https://twitter.com/Videntjenesten

Tilmelding til vores nyhedsbrev på www.byggeproces.dk

http://www.byggeproces.dk/


Workshop om opstartsmøder

1. Hvad ville du lægge vægt på, hvis du skulle have 
holdt opstartsmøder på denne byggeplads?

2. Hvordan forløber et typisk opstartsmøde – proces 
og indhold?

3. Hvem deltager på opstartsmødet?

4. Hvordan timesætter du antallet af opstartsmøder?

5. Hvad er dit bedste fif til et godt opstartsmøde?



Næste møder

• 14/3 2023 kl. 13-16

• Forslag til emner


