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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:



Kommende arrangementer
• 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/



Værktøjer

Få vores nyhedsbrev

www.byggeproces.dk

Værktøjskasse til 
arbejdsmiljøkoor-
dinator (B) på vej







Ny podcast

• Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering



Byggeriets aktører

Bygherre

Projekterende

Entreprenør 
Leverandør

Kilde: FRI



Lovgrundlaget

Bygherre
Nr. 117

Entreprenør
Nr. 2107

Projekterende 
og rådgivere

Nr. 110
Ansatte



Bygge- og anlægsarbejde:
• Arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af 

bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder,
• Opførelse og ændring af veje, tunneler, broer, havne og lignende 

anlæg,
• Grave- og jordarbejde i forbindelse med ovennævnte,
• Rør- og kabellægning,
• Reparations- og vedligeholdelsesarbejder af ovennævnte og
• Nedbrydning og demontering af ovennævnte eller dele heraf.

Lovgrundlaget



Bygge- og 
anlægs-
arbejde?

2+ arbejdsgivere?

Bygherrens pligter træder  i 
kraft

Antal beskæftigede 
samtidigt?

- Arbejdsmiljøkoordinator

- PSS – kun ved særligt farligt 
arbejde

- Journal

- Arbejdsmiljøkoordinator

- PSS – kun ved særligt farligt 
arbejde

- Journal

- Arbejdsmiljøkoordinator 
med uddannelse

- PSS

- Journal

Kunden skal oplyse om 
risikoområder + samarbejde 

nr. 1181

Anden 
arbejdsmiljølovgivning

Lovgrundlaget

JA

NEJ

JA

NEJ

<5

5-10

>10

Lille byggeplads

Mellemstor

Stor byggeplads



Særligt farligt arbejde (bilag 1)
• Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at de beskæftigede kan 

blive begravet, synke ned eller styrte ned på grund af aktiviteternes eller 
arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller byggeriets 
omgivelser.

• Arbejde, som udsætter de beskæftigede for kemiske eller biologiske 
stoffer og materialer, som udgør en særlig fare for sikkerhed eller 
sundhed, eller som indebærer lovkrav om sundhedskontrol.

• Arbejde, der udsætter de beskæftigede for sundhedsskadelig ioniserende 
stråling.

• Arbejde i nærheden af højspændingsledninger.
• Arbejde, der indebærer fare for drukning.
• Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde.
• Arbejde under vand, til hvilket der bruges dykkerudstyr, samt arbejde i 

trykkammer.
• Arbejde, som indebærer brug af sprængstoffer.
• Montering og demontering af tunge, præfabrikerede elementer.



Bygherre

Hovedentreprenør Underentreprenør …

Arbejdsmiljøkoordinator

Bygherrens organisation ift
arbejdsmiljø

Tankegang: Den, som 
betaler, har ansvaret.

Ansvaret kan ikke overdrages til andre



Arbejdsmiljøkoordinering

Initiativ Program Projek-
tering Opstart Udførel-

se
Afleve-

ring

AMK(P):
Koordinering 
mellem fag
- Udarbejde 
PSS og journal

AMK(B): 
Koordinering i 
fællesområder
- Ajourføre PSS 
og journal

Overdragel
se P  B

Overdrage 
journal til 
bygherre

Overvejelser om 
koordinering

Forundersøgelser

De første tanker 
om arbejdsmiljø



Krav til koordinator

http://www.frinet.dk/fag/byggeri/vaerktoejer/yb-
arbejdsmiljoekoordinering,-2014

Lille byggeplads

• Sagkyndig viden om 
byggeri

• Kendskab til byggeriets 
aktører

Mellemstor byggeplads

• Sagkyndig viden om 
byggeri

• Kendskab til byggeriets 
aktører

• Viden om byggeriets 
arbejdsmiljø

Stor byggeplads

• Sagkyndig viden om 
byggeri

• Kendskab til byggeriets 
aktører

• Viden om byggeriets 
arbejdsmiljø

• Praktisk erfaring med 
ledelse af byggeri

• Gennemført godkendt 
koordinatoruddannelse

Desuden:
• Erfaringer fra lignende projekter
• Procesmæssige kompetencer
• Gode kommunikative evner
• Gennemslagskraft



Når bygherren lykkes

• Vision / politik – ved hvad man vil
• Ambassadør for arbejdsmiljø
• Procedurer på plads – understøttes af projektmodel
• Krav i udbud
• Implementering i organisationen
• Dialog med arbejdsmiljøkoordinator
• Opfølgning! – projektlederansvar
• Synlighed i projektorganisationen



Værktøjer

Få vores nyhedsbrev

www.byggeproces.dk

Værktøjskasse til 
arbejdsmiljøkoor-
dinator (B) på vej



Byggeplads-app
- Kommunikation direkte til 

håndværkerne
- Mulighed for informationer 

fra dem
- Kontaktliste
- PSS og tilhørende bilag

Evt: 
- Logistik
- Blanketter til 

- Risikovurdering
- Varmt arbejde



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


