
STYRK DINE PROCESSER I PROJEKTERINGEN, OG 
TÆNK ARBEJDSMILJØ IND FRA START

18/1 + 2/2 2022

Arrangeret af Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Videntjenesten og Lean  
Construction-DK netværket



Spilleregler

• Oplæg: Hold mikrofon slukket

• Spørgsmål / kommentar: Skriv i chatten

• I grupperum: Hav mikrofon og kamera tændt

• Der udsendes kort spørgeskema efter mødet, 
hvorefter du får adgang til slides



Program d. 18/1 2022

• Velkomst v. Signe Mehlsen og Morten Skaarup Jensen

• Oplæg: Sådan arbejder Rambøll med planlægning, processer og 
arbejdsmiljø i projekteringen v. Annemette Rasmussen, Rambøll

• Kort pause

• Lancering: Ny model for lean og samarbejde til anvendelse i 
projekteringsfasen, v. Peter Rishøj, LivingLean

• Refleksion i mindre grupper + opsamling

• Kort pause

• Oplæg: Sådan arbejder NCC sammen med de projekterende, og sikrer 
den gode udførelse og tidsplan, Ivan Maimann, NCC

• Debat i plenum

• Afrunding og tak for i dag



Program d. 2/2 2022

• Velkomst v. Signe Mehlsen og Morten Skaarup Jensen

• Oplæg: Sådan arbejder Rambøll med planlægning, processer og 
arbejdsmiljø i projekteringen v. Simon Ahlers, Rambøll

• Lancering: Ny model for lean og samarbejde til anvendelse i 
projekteringsfasen, v. Peter Rishøj, LivingLean

• Refleksion i mindre grupper + opsamling

• Pause

• Oplæg: Sådan arbejder NCC sammen med de projekterende, og sikrer 
den gode udførelse og tidsplan, xx, NCC

• Debat i plenum

• Afrunding og tak for i dag



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:









Indledende refleksion

• Hvilken værdi håber jeg at få med fra 
dette møde?



Spørgeskema om erfaring med 
syv strømme og opsamling

• Hvad er din erfaring med brug af de syv strømme?

- Jeg bruger dem aktivt i mine projekter

- Jeg bruger dem ubevidst

- Jeg har hørt om det før, men bruger ikke

- Det er helt nyt for mig



Refleksion i mindre grupper

• Hvad kan jeg konkret bruge fra de to oplæg i mit 
arbejde?



Debat i plenum

- Hvordan styrker vi processer under projekteringen?

- Hvordan får vi tænkt arbejdsmiljø ind fra start?

- Hvilke barrierer og hindringer skal man være særligt 

opmærksom på, og hvordan overkommer vi dem?



Afrunding

• Skriv i chatten: Hvad tager du med fra mødet i dag –
helt konkret?


