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

18/1 + 4/4 2022

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



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. 4/4 2022

• Velkomst v. Signe Mehlsen og Morten Skaarup Jensen

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

• Input: Håndtering af projekteringen, herunder inddragelse af 
ingeniører og arkitekter v. Christian Ebling, Züeblin

• Workshop + opsamling

• Pause

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

• Refleksion i mindre grupper + opsamling

• Oplæg om ny konsulenttjeneste v. Cathrin Wehner Rasmussen, BFA 
Bygge & Anlæg/Bam-bus

• 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:



Kommende møder 

• 5/4: Online-spørgetime om arbejdsmiljøkoordinering

• 20/4: Online-workshop vedr. casebeskrivelse om 
projekterendes og rådgiveres ansvar for arbejdsmiljø

• 22/4: Online-spørgetime om arbejdsmiljøkoordinering

• 12/5: Online-workshop om projekteringslederens fokus 
på arbejdsmiljø

Tilmelding: https://byggeproces.dk/invitation-til-moeder/

https://byggeproces.dk/invitation-til-moeder/






Kommende arrangementer

Morgenskarp med Værdibyg: Cirkulær nedrivning (7. april kl. 9-10)

Værdibyg Temamøde: Tillid i byggeprocessen (d. 26. april kl. 9-11)

Møde i Lean Construction-DK online studiekreds (28. april kl. 9.30-11.00)
Lean Construction-DK Netværkets studiekreds er et fagligt forum, hvor vi udvælger nye og konkrete 

elementer af Lean Construction og diskuterer, erfaringsudveksler og perspektiverer.

Temamøde: Bedre beslutningsprocesser i byggeriet (4. maj kl. 14.00-16.00)
Om hvordan anvendelsen af metoden ‘Choosing by Advantages’ kan give bedre beslutningsprocesser i 

byggeriet.

Besøg på Nyt OUH (18. maj kl. 15-18)

Oplæg ved Region Syddanmark og den italienske totalentreprenør JV CMB / Itinera på et af Danmarks 

største byggeprojekter.

https://vaerdibyg.dk/arrangement/onlinemoede-i-lean-construction-dk-netvaerkets-studiekreds/
https://vaerdibyg.dk/arrangement/choosing-by-advantages-bedre-beslutningsprocesser-i-byggeriet/


Indledende refleksion

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



Erfaring med syv strømme

• 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



Afprøvning af de syv strømme ift
arbejdsmiljø
- Lav en vurdering af hvad de syv strømme kan indeholde ift. 

den angivne arbejdsproces

- Fem arbejdsprocesser: 
1. Asbestsanering på skole i brug

2. Montage er store vinduespartier

3. Montage af solceller på fladt tag på 5 etagers-hus

4. Renovering af bro over vand i drift

5. Etablering af rundkørsel på trafikeret strækning



Opsamling



Refleksion i mindre grupper

1. Hvilke dele af modellen har vi allerede i dag?

2. Hvad kan vi med fordel tilføre under projekteringen 

for at styrke processerne?

3. Hvilke barrierer og hindringer skal man være særligt 

opmærksom på, og hvordan overkommer vi dem?



Opsamling 



Vurdering af værdi

• Hvis du tænker tilbage på det, som du håbede at få med fra 

mødet i dag, er den forventning så indfriet?


