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Spilleregler

• Sluk mikrofon under oplæg

• Spørgsmål: Skriv spørgsmål i chatten, evt. opsamling 
bagefter

• Under gruppearbejde: Mikrofon og kamera er tændt

• Præsentationer: Fås efter besvarelse af kort 
spørgeskema



Dagens program

• Velkomst 

• Overblik over Videntjenestens gode råd v. Signe Mehlsen, 
Videntjenesten

• Oplæg om erfaringer og udfordringer v. Katja Jungfalk 
Andersen, MOE

• Spørgsmål og erfaringsudveksling



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:



Byggeriets aktører

Bygherre

Projekterende

Entreprenør 

Leverandør

Kilde: FRI



Lovgrundlaget

Bygherre

Nr. 117

Entreprenør

Nr. 1516

Projekterende 
og rådgivere

Nr. 110
Ansatte



Fokus på projekterende

• Gennemgang af reaktioner fra Arbejdstilsynet
– Cases med fokus på læring
– Møder

• Gode råd til projekterende – afsluttet
• Gode råd til bygherrerådgivere 
• Korte film med eksempler
• Formidle værktøjer til inddragelse af arbejdsmiljø i 

projektering fra www.byggeproces.dk

• Book gratis gennemgang af projekterendes 
arbejdsmiljøpligter – 4080 1400 eller 
videntjeneste@bam-bus.dk

http://www.byggeproces.dk/
mailto:videntjeneste@bam-bus.dk


Værktøjskasse til 
arbejdsmiljøkoordinator (P)
• Griber koordineringsopgaven an

• Værktøjer i bygge- og anlægsprocessen

• Tips & tricks

• De typiske udfordringer

• Kortlægnings- og opfølgningsværktøjer kan bruges af 
projekterende



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/


Afstemning







Hvad?

Hvordan?

Arbejdsprocesser

Arbejdsmiljø





Forebyggelsesprincipper











Kommende gode råd

• Bygherrerådgivere

• Byggeledere



Afstemning



Erfaringsudveksling

• Hvad tager du med fra dagens webinar?


