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Spilleregler

• Slukket kamera og mikrofon, mens der er oplæg
• I bliver sendt ud i grupper undervejs – her er kamera 

og mikrofon selvfølgelig tændt
• Skriv i chatten, hvis du har spørgsmål/kommentar
• Præsentationer fås efterfølgende efter svar på kort 

spørgeskema



Program

9.00 Velkomst
9.10 Præsentation af værktøjskasse
9. 35 Præsentation fra Karina Henrichsen, NCC om 

hendes erfaringer
10.00 Pause
10.10 Gruppedrøftelser
10.40 Opsamling
11.00 Tak for i dag



Præsentation af værktøjskasse

• Baseret på www.byggeproces.dk
• Praktikere – input og værktøjer
• Organisationerne i Videntjenesten bag
• Ikke en ydelsesbeskrivelse, men forslag til hvordan 

man kan gribe opgaven an
• Primært online-dokument
• Udvides løbende – også gerne med dine værktøjer!
• Kom med feedback



Tak for hjælpen



Målgruppe



Indhold
• Forord
• Formål med arbejdsmiljøkoordinering under 

projekteringen
• Forslag til hvordan du griber opgaven an
• Arbejdsmiljøkoordinator (P)-værktøjer i bygge- og 

anlægsprocessen
• Cases til inspiration
• Kompetencer og udvikling
• Beføjelser
• Ansvar 
• De typiske udfordringer



Formål med arbejdsmiljøkoordi-
neringen under projekteringen

Bek. 117

Bek. 110



Formål med arbejdsmiljøkoor-
dineringen under projekteringen

Lovpligtigt

Processen for at 
nå frem til det 
lovpligtige



Hvordan griber man opgaven an?
Vurdere egen rolle og 

kompetencer

Forventningsafstemning

Planlægge opgaven

Etablere samarbejde med 
projekterende

Deltage i kortlægning og vurdering af 
arbejdsmiljø

Opfølgning på 
kortlægning

Udarbejdelse af PSS og journal



Værktøjer i bygge- og 
anlægsprocessen



Beskrivelse af værktøjer



Kompetencer og udvikling



Beføjelser

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



De typiske udfordringer



Hvor er værktøjskassen?

BOOK en præsentation af værktøjskassen på 
Videntjeneste@bam-bus.dk eller 4080 1400 (fysisk eller online)

+ cases til 
inspiration



Gruppearbejde

1. Start med præsentationsrunde og giv dit bud på 
hvordan man kommer godt fra start som 
arbejdsmiljøkoordinator (P)

2. Se på skemaet på s. 8: Hvordan passer den foreslåede 
struktur for arbejdsmiljøkoordineringen ind i den måde, 
som I griber det an på? Er der værktøjer, som mangler? 

3. Se på figuren på s. 18: Hvordan udvikler I egne 
kompetencer?

4. Se på forslag til beføjelser på s. 19: Hvilke beføjelser er 
vigtige for dig som arbejdsmiljøkoordinator?



Teknologi og arbejdsmiljø



Præsentationer

• Svar på kort spørgeskema om mødets form og 
indhold

• Kom gerne med forslag til nye temaer


