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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. Lisbeth Olsen og 
Andreas Parbo, Cubic Group 

• 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



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

– Byggeleder

– Andet



Gode råd til byggeledere

• Baseret på bl.a.:

– Hotline-henvendelser

– diskussioner i netværk

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

• Central rolle ift. samarbejde, fremdrift og økonomien

• Stor indflydelse på standarden på byggepladsen



Hvem er byggeledere?

• Rådgivervirksomheder

• Entreprenørvirksomheder

• Selvstændige

• Byggeledelse – mange kompetencer





Brug position

• Ikke pligtsubjekt, men stor indflydelse

• Magt

• Samarbejde om arbejdsmiljø

• Tilstede på pladsen





Byggeleder som 
arbejdsmiljøkoordinator (B)
• Mange måder at organisere arbejdsmiljøkoordinering på

• Tydeligt hvornår arbejdsmiljøkoordinator agerer på 
bygherrens vegne

• Fordele og ulemper ved forskellig organisering af 
arbejdsmiljøkoordinator (B)-rollen: 
https://byggeproces.dk/bygherre-organisering-af-
arbejdsmiljoekoordineringen/

Fordele Ulemper

- Sidder på pengene
- Større beslutningskraft
- Bliver lettere en del af 

projektorganisationen
- Flere timer på projektet

- Kasketforvirring -
interessekonflikt

- Svært at prioritere 
arbejdsmiljø

- Varetager også 
arbejdsgiveransvar

https://byggeproces.dk/bygherre-organisering-af-arbejdsmiljoekoordineringen/




Relation til arbejdsmiljø-
koordinator (B)
God mulighed for:

• At hjælpe arbejdsmiljøkoordinator (B) ind i byggeteamet og 
introducer for samarbejdspartnerne

• At medvirke til at få aftalt hvem der gør hvad

• At deltage på sikkerhedsrunderinger og –møder

• At støtte op, hvis entreprenører ikke følger anvisninger fra 
arbejdsmiljøkoordinator (B).

• Anbefaling om afklaringsmøde ved opstart -
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b-
samarbejde-med-byggeledelsen/

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b-samarbejde-med-byggeledelsen/




Byggeleder som projekterende

• En opgørelse af Arbejdstilsynets reaktioner viser, at fx totalentreprenører, 
også er omfattet af bekendtgørelse nr. 110 – og får påbud.

• Afklar hvilke dele af projektmaterialet, hvor der mangler at blive taget 
beslutninger, og om de valg vil blive opfattet som projektering. 

– funktionsudbud og ændringer af projektet. 

– Valg af stillads vil bl.a. opfattes som projektering. 

• Entreprenørprojektering og AB18

• Læs mere om funktionsudbud og ændringer i projektet nederst på: 
https://byggeproces.dk/projekterende/

https://byggeproces.dk/projekterende/




Byggeplads- og tidsplaner

• Hvem står for ajourføring og distribution af bygge- og tidsplaner under 
udførelsen?

– Bilag til plan for sikkerhed og sundhed PSS, som arbejdsmiljøkoordinator (B) står for. 

– Del af byggestyringen at planerne er opdaterede. 

• Udpluk fra Ydelsesbeskrivelse fra Byggeri og Landskab, 2018

– Med bistand fra rådgiverne og byggelederen udarbejder projekteringslederen oplæg til byggepladsplan.

– Byggelederen opdaterer byggepladsplan under udførelsen

• Vigtigt at afklare, hvordan samarbejdet skal være omkring opdateringen, 
og hvem der konkret står for ajourføring og distribution.

• Læs om ajourføring af PSS på: 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b-ajourfoering-af-plan-
for-sikkerhed-og-sundhed/

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b-ajourfoering-af-plan-for-sikkerhed-og-sundhed/




Aftaler om fælles 
sikkerhedsforanstaltninger
• Samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator (B) om opfølgning på aftaler om 

fælles sikkerhedsforanstaltninger

– Arbejdsmiljøkoordinator (B)s opgave som del af opfølgning på 

arbejdsmiljøkoordineringen

– Byggelederen forestår den økonomiske og tidsmæssige styring og 

sikrer koordineringen af fælles byggepladsmæssige aktiviteter

• Byggeleder bistå i forhold til krav og evt. sanktioner anført i 

udbudsmaterialet. 

• Kan drøftes på et afklaringsmøde





Gode råd

• Bygherrer

• Arbejdsmiljøkoordinatorer

• Projekterende

• Bygherrerådgivere 

• Byggeledere

• Andre?



Erfaringsudveksling

• Hvilket råd vil du selv give til en byggeleder?



Afstemning

• Hvilket råd er det vigtigste?
1. Byggeleder – Brug din position og tilstedeværelse på pladsen til at 

holde en høj arbejdsmiljøstandard. 
2. Byggeleder som også er arbejdsmiljøkoordinator (B) skal prioritere 

rollen. 
3. Byggeleder – Skab en god relation til arbejdsmiljøkoordinator (B) 

og forventningsafstem om rollefordeling. 
4. Byggeledelsen kan også være projekterende – og skal i så tilfælde 

også overholde bekendtgørelsen om projekterendes pligter. 
5. Byggeleder og arbejdsmiljøkoordinator (B) har brug for at afklare, 

hvem der opdaterer bygge- og tidsplaner. 
6. Byggeleder – hjælp arbejdsmiljøkoordinator (B) med at følge op på 

aftaler om fælles sikkerhedsforanstaltninger 


