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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. 2107

Projekterende 
og rådgivere

Nr. 110
Ansatte



Projekterende og rådgiveres ansvar

Bygherre

Projekteringsleder

Arkitekt El VVS

Leverandør

Konstruktioner …

Arbejdsmiljøkoordinator Bygherrerådgiver



Program

• Velkomst v. Signe Mehlsen, Videntjenesten

• Gennemgang af data fra aktindsigt

• Præsentation af casebeskrivelse

• Erfaringsudveksling i grupper/breakout rooms

• Opsamling



Kommende arrangementer

• 22/4 kl. 8-9: Online-spørgetime om arbejdsmiljøkoordinering

• 3/5 kl. 9-12: Safety First – Bedre sikkerhedskultur gennem 
toplederfokus hos bygherren – Lyngby

• 5/5 kl. 9-12: Safety First – Bedre sikkerhedskultur gennem 
toplederfokus hos bygherren – Aarhus

• 12/5 kl. 8-9: Online-workshop om projekteringslederens fokus på 
arbejdsmiljø

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

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


Aktindsigt

Periode Antal 
reaktioner

Fravalgte 
reaktioner*

I alt Afgørelser fra 
Arbejdsmiljø-
klagenævnet

2013 –
februar 2020

72 6 66 (9–10 reaktioner 
/år)

3

Marts 2020 –
december 
2021

51 12 39
(26 reaktioner/år)

1

I alt 105 4

*reaktionerne er afgivet iht. bek. 117/bek. 1516 eller trukket af AT



Aktindsigt

Overordnede observationer:

Evne og/eller vilje.

Kommunikation og samarbejde. 

Behov for viden om arbejdsmiljø og kompetencer til at håndtere dette.

Risikovurderinger.

Manglende efterlevelse af byggepladsregler.

Manglende oplysning om bygherrens pligter.



Aktindsigt

Strakspåbud Påbud Afgørelse uden 
handlepligt

Vejledning Antal reaktioner / 
aktør med 
projekterings-
ansvar

Totalentreprenør 24 1 4 6 35

Arkitekt 11 1 10 5 27

Ingeniør 10 0 4 0 14

Rådgiver 4 1 2 1 8

Bygherre 2 0 1 1 4

Totalrådgiver 2 0 4 3 9

Entreprenør 3 0 1 3 7

Leverandør 0 0 1 0 1

I alt 56 3 27 19 105



Aktindsigt
BK 110 Tekst I alt

§2 Bekendtgørelsen omfatter tillige rådgivning om et konkret forhold, der har betydning for arbejdsmiljøet inden for de i §
1 nævnte områder

2

§4 Hvis flere projekterende leverer et projekt, er hver ansvarlig for sin del af projektet. 13

§5 Hvor bekendtgørelsen nævner »den projekterende« gælder det også for rådgivere. Hvor bekendtgørelsen nævner 
»projekt« gælder det også for rådgivning.

1

§6 Den projekterende af et bygge- og anlægsarbejde skal med sine angivelser i projektet sikre, at reglerne i 
arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts 
vedligeholdelse.

90

§7 Den projekterende skal med sine angivelser i projektet sørge for, at egnede tekniske hjælpemidler kan bruges i 
forbindelse med håndtering af byrder under projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse, 
hvis en manuel håndtering af byrderne indebærer fare for sikkerhed og sundhed.

12

§8 Den projekterende skal sørge for, at der ikke i projektet foreskrives eller forudsættes anvendt et stof eller materiale, der 
kan være farligt for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, hvis det kan erstattes af et ufarligt eller mindre farligt
eller generende stof eller materiale, jf. substitutionsbestemmelserne i bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og 
materialer.

4

§9 Den projekterende og rådgivende skal rådgive sin klient om hvilke forundersøgelser, der bør foretages af hensyn til 
sikkerheden og sundheden i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse.

0

§10 Den projekterende skal i projektmaterialet angive, hvilke særlige risici og andre særlige forhold der er forbundet med 
det konkrete projekt, og som har betydning for sikkerheden og sundheden i forbindelse med projektets gennemførelse 
og det gennemførte projekts vedligeholdelse, jf. bilag 1.

11

§11 Den, der leverer et projekt til et bygge- eller anlægsarbejde, oplyser bygherren om dennes forpligtelser efter 
arbejdsmiljølovgivningen i relation til projektets forventede karakter og omfang.

6

I alt 139



Casebeskrivelse

https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-
casebeskrivelse-om-projekterende-og-raadgiveres-ansvar-for-arbejdsmiljoe/

https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-casebeskrivelse-om-projekterende-og-raadgiveres-ansvar-for-arbejdsmiljoe/


Casebeskrivelse

Forslag til 
inddragelse

§9!



Casebeskrivelse

• Kort intro til paragraf

• Eksempel/eksempler på hvad Arbejdstilsynet 
reagerer på

– Forholdene og reaktionen

– Vejledning/info fra Arbejdstilsynet

– Pointer

• Overvejelser - spørgsmål



Cases

• §6, stk. 1: s. 14-15

• §6, stk. 2: s. 18-20



Hjælp til ansvar og roller

Få vores nyhedsbrev









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/

