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Agenda
• Velkomst
• Oplæg om pilotprojekt som understøtter kommunikation og 

samarbejde på byggepladsen v. Vibeke Rasmussen, Humanhouse
• Jeres erfaringer
• Indflyvning og opsamling på formidling omkring projekterendes 

pligter v. Signe Mehlsen, Videntjenesten
• Pointer fra arrangementer som kan bruges som 

arbejdsmiljøkoordinator (P)
• Arbejdsmiljøindsatsen under projekteringen v. Signe Mehlsen, 

Videntjenesten
• Identificere egne muligheder
• Næste møder



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:



Fortæl en historie

1. Fortæl om en gang, hvor du lykkedes med at få prioriteret 
arbejdsmiljøet under projekteringen? Forklar forløbet i korte 
træk.

2. Hvad gjorde du?
3. Hvem var involveret?
4. Hvad var det afgørende for, at det lykkedes?

• Fortæller – fortæller om oplevelse
• Interviewer – stiller spørgsmål
• Bevidner – skriver pointer ned og 

genfortæller



Hvorfor interessere sig for 
arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen?

• 6618 arbejdsulykker i 2021 og 5 dødsulykker
• Stor risiko for nedslidning
• Lovgivningen siger: Bygherren har det overordnede 

ansvar, projekterende har ansvar for det projekterede, 
arbejdsgiver for planlægning og instruktion

• Forskningen viser: Det kan betale sig for bygherren og 
entreprenøren at lave arbejdsmiljøtiltag

• Moralsk: Sikre godt arbejdsmiljø for håndværkere – og 
undgå at komme på forsiden Referencer: 

- https://at.dk/arbejdsmiljoe-i-tal/
- https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoeoekonomi-i-et-
bygherreperspektiv/



Hvad er de typiske 
arbejdsmiljøproblemer?

• Støv
• Kemi
• Støj



Byggeriets aktører

Bygherre

Projekterende

Entreprenør 
Leverandør

Kilde: FRI



Lovgrundlaget

Bygherre
Nr. 117

Entreprenør
Nr. 2107

Projekterende 
og rådgivere

Nr. 110
Ansatte



Ansvar under projekteringen

Bek. 117

Bek. 110

Bygherreansvaret kan 
ikke overdrages til andre



• Typisk ingeniør- og arkitektfirmaer
• MEN også entreprenører, leverandører bygherrer 

mm
• Professionsansvar

Hvem er projekterende 
og rådgivere?



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,, 
bek. 110

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





Med i ydelsesbeskrivelser 

• FRI og Danske Arks ydelsesbeskrivelse for 
Byggeri/Anlæg 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.



Mulighed for påvirkning

Kilde: ABD-bogen

Entrepriseformer:
- Totalentreprise
- Hovedentreprise
- Fagentreprise



Vision Zero

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for 
arbejdsmiljø

Erfaringer fra Safety First-
projektet må også gælde 
rådgivervirksomheder!



Vision Zero

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø



Forbedringspotentiale

• I virksomheden
• I bygge- og anlægsprojektet
• I branchen?
• Hos den enkelte…



Formidling om projekterendes 
pligter

Materialer:
– Bek. 110
– AB18/ABR18?
– Ydelsesbeskrivelser for projektering
– Branchevejledning www.byggeproces.dk
– Casebeskrivelse om projekterende og rådgiveres 

ansvar for arbejdsmiljø
– Forskning: Kvalitet og ArbejdsMiljørigtig

Projektering i bygge- og anlægsbranchen – med 
Særlig Fokus på Ulykkesforebyggelse

– Forskning: Arbejdsmiljø i Byggeprocessens 
Designfase (ABD-bogen)

– Værktøjskasse for arbejdsmiljøkoordinator (P)
– Podcast: Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering



Formidling om projekterendes 
pligter
Arrangementer
• Møder: Branchevejledning om 

projekterendes og rådgiveres pligter 
(nu: www.byggeproces.dk) 

• Møder: Bedre projekteringsprocesser 
med fokus på arbejdsmiljø og 
bygbarhed

• Gåhjem-møder: Arbejdsmiljørigtig 
projektering

• Møder: Risikostyring redder liv – Styrk 
dine processer i projekteringen, og 
tænk arbejdsmiljø ind fra start.

• Konferencer: Arbejdsmiljøfokus er godt 
for tid, kvalitet og økonomi

https://byggeproces.dk/opsamli
ng-fra-moeder/
• Webinar: Gode råd til projekterende om 

arbejdsmiljø X2
• Webinar: Gode råd til 

bygherrerådgivere
• Møde: Styrk dine processer i 

projekteringen, og tænk arbejdsmiljø 
ind fra start

• Webinar: Kend dit projekteringsansvar –
arbejdsmiljø og ABR18

• Online-workshop: Casebeskrivelse om 
projekterende og rådgiveres ansvar for 
arbejdsmiljø

• Online-workshop: 
Projekteringslederens fokus på 
arbejdsmiljø



Pointer vedr. samarbejde mellem 
arbejdsmiljøkoordinator (P) og 
projekterende

• Dyk ned i præsentationer 
fra et af møderne – hvad 
var hovedpointerne vedr. 
samarbejde mellem 
arbejdsmiljøkoordinator 
(P) og projekterende?

• Hvordan skaber du 
overblik over viden,  
arrangementer mm?



Værktøjer til arbejdsmiljø-
koordinator (P)



Beskrivelse af værktøjer



Beføjelser

• Nødvendige for at skabe platform for sit arbejde
• Aftales med bygherren 
• Formidles til projekterende



De typiske udfordringer



Teknologier til forbedring af 
arbejdsmiljø

Registreringer Projektering Udførelse Aflevering

• Matterport-registeringer
• 360 graders optagelser
• 3D-laserskanning
• Droneoptagelser
• Google maps /

https://skraafoto.kortforsyningen.dk/

• Visualiseringer og gennemgang af 
3D-model

• Regeltjek med værktøj som Solibri
• Data og bygningsdelskatalog med 

arbejdsmiljøinformationer
• Tidsplanlægning og 4D simuleringer
• VR og AR
• Automatiseret projektering

• Sikkerhedsmøder med 3D 
og interaktive skærme

• Mobile enheder 
(byggeplads-apps)

• Sensorer
• Exo-skeletter
• Robotter

• KS-systemer



Samarbejde med projekterende
• Optegn organisationsdiagram 

for din virksomhed eller 
projekt, så man kan se, hvor du 
og projekterende er placeret. 
Evt. også andre, som har 
betydning for prioritering af 
arbejdsmiljøindsatsen under 
projekteringen

• Markér på en skala 1-5 hvor 
stor magt de enkelte har til at 
rykke arbejdsmiljøindsatsen

• Tal om hvordan du kommer i 
kontakt med dem

Bygherre

Projekteringsleder

Arkitekt El VVS

Leverandør

Konstruktioner …

Arbejdsmiljøkoordinator Bygherrerådgiver



Afrunding

• Hvad kan du gå hjem at gøre på baggrund af mødet?
– I morgen
– På længere sigt



Hjælp til ansvar og roller

Få vores nyhedsbrev



BFA Konsulenttjenesten



Videonyhedsbrev

Tilmelding på: www.bam-bus.dk



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



Næste møder

• 29/8 kl. 9-12 
– Emne: Arbejdsmiljøkoordinering og læring fra 

NAU – Nyt Aalborg Universitetshospital
– Aalborg

• 27/9 kl. 13-16
– Køge Sygehus – rundering og dilemmaer


