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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

Opsøgende aktiviteter

Møder og workshops

Vejledningsmaterialer

Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på 
tværs af aktører



Lean Construction - DK
• Er d. 1. januar 2020 overgået til at være et netværk under Værdibyg. 

• Udbrede og implementere Lean Construction i dansk byggeri samt danske og 
internationale erfaringer fra den trimmede byggeproces.

• Rapporter, vejledninger, kurser, workshops, temamøder, studiegrupper og 
seminarier. 

• For alle aktører i byggeprocessen, både store og små virksomheder, bygherrer, 
rådgivere, entreprenører, leverandører, producenter, brancheorganisationer og 
uddannelsesinstitutioner.

Værdibyg

• En fælles praksis for byggeprocessen, etableret i 2008.
• Korte (gratis) vejledninger med konkrete anbefalinger, ”fra praktikere til praktikere”.
• Fokus på byggeriets faseskift, udbud og renovering.



Program
Tid

9.00 Velkomst

9.15 Regionens ønske om digitalisering på byggepladsen v/ Mia Rosengaard 
Hansen og Michael Lyngsø Kristensen, Region Nordjylland

9.50 Håndværkerens erfaringer v/ Jesper Hansen, sjakbajs for betonsjakket 
fra MT Højgaard, nu Aarsleff

10.10 Pause

10.25 Arbejdsmiljøkoordinators brug af Dalux v/ Hanne Lauridsen / Lars 
Skovbo Jørgensen, arbejdsmiljøkoordinatorer, Niras

11.00 Erfaringsudveksling omkring digitalisering og arbejdsmiljø

11.40 Opsamling

12.00 Tak for i dag, sandwich



• Drøft to og to: 
– Hvilken erfaring har du med digitale værktøjer på 

byggepladsen? 

Arbejdsmiljø og digitalisering



Erfaringsudveksling

1. Find sammen 2-3 personer
2. Bliv siddende, ryk rundt i auditoriet eller find et sted 

her i stueetagen
3. Lav en præsentationsrunde inkl. vurdering af jeres 

kendskab til digitale værktøjer på en skala fra 1-10 
4. Drøft de angivne spørgsmål
5. Opsamling kl. 11.40



Opsamling

• Hvilken værdi kan digitale værktøjer tilføje?
• Hvordan kommer man i gang?
• Hvem skal man involvere? 



Det videre forløb

• To og to: 
– Efter mødet i dag: Hvordan kan jeg konkret 

anvende digitale værktøjer i min virksomhed/mit 
projekt?



Kommende arrangementer i 
Videntjenesten
• Forskningsprojekt om kommunikation mellem 

bygherre og arbejdsmiljøkoordinator
• Lancering af værktøjskasse for 

arbejdsmiljøkoordinator (P)
• Vision Zero – 14. maj i Jylland

• Netværk for bygherrer, arbejdsmiljøkoordinatorer og 
om nedrivning



Tak for i dag!

Kilde: Rasmus Klump bygger radiostation


