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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. Lise Johansson 
Stampe og Kim Høite, Emcon

• 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. 1989

Projekterende 
og rådgivere

Nr. 110
Ansatte



Fokus på projekterende og 
rådgivere
• Gennemgang af reaktioner fra Arbejdstilsynet

– Cases med fokus på læring
– Møder

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

tidlige faser 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

• Værktøjer til forventningsafstemning + tips & tricks kan 
bruges af bygherrerådgivere ved rådgivning af bygherre 
om udpegning af arbejdsmiljøkoordinator (P)



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

• Hvilken rolle har du typisk i byggeprocessen

– Bygherrer

– Bygherrerådgivere

– Projekterende

– Entreprenør

– Arbejdsmiljøkoordinator

– Andet



Gode råd til bygherrerådgivere

• Baseret på bl.a.:

– hotlinehenvendelser

– diskussioner i netværk

– https://byggeproces.dk/bygherreraadgiver/ og undersider

• Bruges direkte af bygherrerådgivere eller jer, som 
samarbejder med dem

• Central rolle ift. bygherren

• Stor indflydelse på hele byggeprocessen

https://byggeproces.dk/bygherreraadgiver/




Rådgive bygherren om ansvar

• Første som møder bygherren + fortrolig 
samarbejdspartner

• Angivet i lovgivningen

• Præciseret i ydelsesbeskrivelsen
– Risikoanalyse

– Særlige krav til arbejdsmiljø i ideoplæg, byggeprogram

– Påse af arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) er udpeget, 
herunder kompetencer, samt agerer i rollen

– Plus ekstraydelser

• Læs mere: 
https://byggeproces.dk/bygherreraadgiver-
raadgive-om-bygherreansvaret/

https://byggeproces.dk/bygherreraadgiver-raadgive-om-bygherreansvaret/




Arbejdsmiljøpolitik

• Overordnet vision

• Mål

• Hvilke krav afføder det?

• Opfølgning

• Implementering?

• Læs mere og find eksempler: 
https://byggeproces.dk/bygherre-bygherres-politik/





Forundersøgelser

• Kendskab til byggeri/anlæg og omgivelser

• Anbefaling: Forundersøgelser gennemføres i 
programfasen, så de kan indgå i 
projekteringsgrundlag

• Hjælp at hente:
– https://renover-sikkert.dk/ og https://asbest-huset.dk/

– Netværk om nedrivning https://byggeproces.dk/netvaerk-
om-nedrivning/

– Miljørådgivere og arbejdsmiljøkoordinator

https://renover-sikkert.dk/
https://asbest-huset.dk/
https://byggeproces.dk/netvaerk-om-nedrivning/




Virkemidler

• = værktøjer: politikker, krav i udbud, kampagner, 
sanktioner og præmiering

• Men også bygherrens synlighed og engagement
• Forskning viser, at det kan betale sig for bygherren at 

prioritere arbejdsmiljøtiltag på sit bygge- og 
anlægsprojekt

• Have viden for at kunne rådgive
• Hjælp at hente: 

– https://byggeproces.dk/category/eksempler/
– Tidligere erfaringer
– Videntjenesten

https://byggeproces.dk/category/eksempler/




Entrepriseformer

• …vælges nok ikke ud fra arbejdsmiljøforhold

• MEN kan have konsekvenser for arbejdsmiljø

– Projektering før/efter udbud

– Detailprojektering

– Entreprenørs mulighed for at påvirke arbejdsmiljøet

– Rollefordeling 

• Læs mere: 
https://byggeproces.dk/bygherreraadgiver-
raadgivning-om-entrepriseformer/

https://byggeproces.dk/bygherreraadgiver-raadgivning-om-entrepriseformer/




Samarbejder om arbejdsmiljø

• Vigtigt, men ofte svært

• Lægge grundstenene sammen med bygherren

• Definere tiltag og krav 

– Alle overholder regler

– Klar rollefordeling

– Alle bidrager til samarbejdet, fx forventningsafstemning

• Netværk for bygherrer om arbejdsmiljø. Se under 
Tidligere møder, 16/4 2020: 
https://byggeproces.dk/bygherre-netvaerkets-moeder/

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




Kommende gode råd

• Byggeledere

• Andre?



Erfaringsudveksling

• Hvilket råd vil du selv give til en bygherrerådgiver?



Afstemning

• Hvilket råd er det vigtigste?
1. Bygherrerådgiver – tag ansvar for at rådgive bygherren om dennes 

arbejdsmiljøansvar

2. Hjælp bygherren med at udarbejde en arbejdsmiljøpolitik for det kommende 
bygge- og anlægsprojekt

3. Rådgiv bygherren om nødvendige forundersøgelser

4. Opbyg kendskab til de virkemidler, som bygherren kan bruge i 
arbejdsmiljøindsatsen

5. Inddrag arbejdsmiljøovervejelser, når I vælger entrepriseform

6. Bygherrerådgiveren kan sammen med bygherren sætte rammerne for et godt 
samarbejde om arbejdsmiljø


