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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, inkl. navnerunde

• Oversigt over møder gennem året og refleksioner 
herpå

• Hvad skal dit nytårsforsæt være?

• Næste møder 



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/


Oversigt over møder gennem 
året
• 10. marts 2022 Emne: Håndtering af bygherreansvaret i 

Bygningsstyrelsen + sanktionsmuligheder. 

• 9. juni 2022. Emne: Registrering af ulykker og hændelser i 
Center for Anlæg, Københavns Kommune.

• 31. august 2022. Emne: Vejdirektoratets fokus på 
registrering af hændelser. 

• 15. september 2022. Emne: Hvordan kan bygherrer og 
rådgivere hjælpe med at få mere teknologi ind i bygge-
og anlægsbranchen?



Håndtering af bygherreansvaret i 
Bygningsstyrelsen

• Igangsat en række tiltag: 

– ydelsesbeskrivelse og oversigt, 

– Bygningsstyrelsens Arbejdsmiljø Ordbog, 

– undervisningsmateriale, 

– granskning + risikovurdering

– Rammeaftale: netværk for arbejdsmiljøkoordinatorer



Sanktionsmuligheder



Registrering af ulykker og hændelser i 

Center for Anlæg, Københavns Kommune.

• Tiltag:

– Audits

– Kursus for nyansatte

– Arbejdsmiljøkoordineringsgruppe for interesserede

– Deltagelse på ledermøder + arbejdsmiljøworkshop

– Arbejdsmiljømål på ulykker, audits, antal kurser, 
sikkerhedsobservationer



Registrering af ulykker og hændelser i 
Center for Anlæg, Københavns Kommune.

• Registreringer

– Ulykker med og uden fravær, samt nærvedulykker

– Krav om indrapportering af hændelser og 
entreprenørtimer

– Antal + frekvens for sammenligning

– Kan se tendenser selv om talmaterialet ikke er så stort

– One-pager med hændelsesbeskrivelse, umiddelbar 
handling, skader, forebyggende tiltag, umiddelbar og 
grundlæggende årsager



Vejdirektoratets fokus på 
registrering af hændelser. 

• Tiltag

– Øget fokus på registrering + analyse af hændelser, 
opbakning fra topledelsen

– Paradigme + proces + rollefordeling

– Opbygning af kultur i egen organisation

– Hjælpe entreprenør med analyse

– Krav om indberetning af timer for frekvens

– Se trends/mønstre

– Formidling + læring i organisationen



Erfaringsudveksling om registrering 
af hændelser

• Valide data er afgørende for arbejdsmiljøindsatsen

• Så få krav til indrapportering som muligt

• Enkel formidling af læring

• Svært med timeregistreringen

• IT-systemer kan hjælpe

• Kræver oparbejdelse af kultur i egen organisation



Hvordan kan bygherrer og rådgivere 
hjælpe med at få mere teknologi ind i 
bygge- og anlægsbranchen?
• Videntjenesten har fokus på digitalisering og 

teknologier, der forbedrer arbejdsmiljø

• Kobots præsenterede deres skærerobot, som kan 
effektivisere processen og give bedre arbejdsmiljø ift
støv, støj og arbejdsstillinger

• Erfaringsudveksling om digitalisering og hvem der 
kan skubbe på udviklingen



Refleksioner

• Hvilke møder har I været med i?

• Hvilke af pointer og erfaringer fra andre bygherrer 
har du kunne bruge?



Nytårsforsæt 2023

• Sæt realistiske mål - konkrete og opnåelige
• Nytårsforsæt kræver en plan

– Hvornår, hvor og hvordan?
– "Hvis-så"-regler til eventuelle situationer

• Starte med at skabe en vane – erstat den dårlige
• Se frem mod fordelene eller mod konsekvenser
• Hvad er det mindste du kan gøre i dag?
• Belønning

Kilder: https://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-holder-du-dit-nytarsforsaet og 
https://samvirke.dk/artikler/saadan-overholder-du-nytaarsforsaettet

https://videnskab.dk/kultur-samfund/sadan-holder-du-dit-nytarsforsaet
https://samvirke.dk/artikler/saadan-overholder-du-nytaarsforsaettet


Forandringer i organisationer

• Afdækning af udfordringen? (den brændende platform)
– Data
– Viden fra projekter og organisation
– Egne observationer

• Hvordan får vi et tiltag til at blive en del af kulturen?
– Beslutning i topledelsen
– Mening
– Tillid

• Afklaring af egen rolle
• Plan 

– Plan-do-check-act
– Tidsplan
– Implementering i organisationen – ejerskab + kommunikation



Vision Zero

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for 
arbejdsmiljø



Vision Zero

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø



Proces

Afklaring af 
udfordring(er)

Fra udfordring 
til løsning

Dele af en 
plan

Evaluering



Afklaring af udfordring(er)

• Hvad er største udfordring i din organisation?

• Hvad har du af data?

• Hvem er enig / uenig med dig?

• Hvad kan være et realistisk mål for 2023?



Fra udfordring til løsning

• Hvem skal du involvere for at finde en løsning?

• Hvad kan løsningen være?

• Hvad er det mindste, som du selv kan gøre?



Dele af en plan

• Hvordan får du topledelsen overbevist?

• Hvem skal involveres i implementeringen?

• Hvad er dit første step?



Evaluering

• Hvordan kan man i december 2023 se, at der er sket 
en forandring?



Næste møder

• 9. marts 2023 kl. 13.00-16.00 Sjælland

• 20. april 2023 kl. 9.00-12.00 Jylland

• Ønsker til netværket

• Forslag til emner 

• Fysisk vs. online

Andre datoer for 2023 https://byggeproces.dk/bygherre-netvaerkets-moeder/

https://byggeproces.dk/bygherre-netvaerkets-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/
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