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Signe Mehlsen 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus, Videntjenesten



Spilleregler for mødet

• Sluk mikrofon under oplæg

• Stil spørgsmål i chatten, evt. X

• I breakout rooms – lav mikrofon og gerne kamera 
tændt

• Mødet optages til senere formidling



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



Det er den projekterende, der efter 
arbejdsmiljølovgivningen har ansvaret for, at bygge- eller 
anlægsprojektet er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at 
bygge, og at reparationer og vedligeholdelse af det færdige 
byggeri kan planlægges, tilrettelægges og udføres 
forsvarligt.

Projekterende og rådgiveres ansvar,, 
bek. 110

Kilde: At-vejledning om bygherrens ansvar ved 
store byggeprojekter

§ 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. Kilde: Bek. 110



Projekterende og rådgiveres ansvar 
bek 110

Bek. 117

Bek. 110



Arbejdsmiljøindsatsen under projekteringen



Program

• Velkomst v. Signe Mehlsen, Videntjenesten

• Oplæg om erfaringer med 

projekteringslederens fokus på arbejdsmiljø

v. Ida Greisen og Katja Jungfalk Andersen, MOE

• Erfaringsudveksling i grupper/breakout rooms

• Opsamling



Kommende arrangementer

• 16/5 kl. 9-11: Arbejdstilsynets indsatser på bygge- og 
anlægsområdet, samt reglerne om kompetencepåbud til bygherre 

• 30/5 kl. 9-11: Workshop: Hvordan kan bygherrer og rådgivere 
hjælpe med at få mere teknologi ind i bygge- og anlægsbranchen? I 
Odense

• 9/6 kl. 9-12: Bygherrens rolle i registrering, analyse og læring af 
ulykker og hændelser. I København (kun for bygherrer)

Tilmelding: sim@bam-bus.dk

Andre møder annonceres i nyhedsbrev og på: 
https://byggeproces.dk/invitation-til-moeder/

mailto:sim@bam-bus.dk
https://byggeproces.dk/invitation-til-moeder/


Formidling

https://byggeproces.dk/webinar-kend-dit-
projekteringsansvar-arbejdsmiljoe-og-
abr18-2

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

https://byggeproces.dk/podcast-succesfuld-
arbejdsmiljoekoordinering/

https://byggeproces.dk/webinar-kend-dit-projekteringsansvar-arbejdsmiljoe-og-abr18-2/
https://byggeproces.dk/casebeskrivelse-om-projekterende-og-raadgiveres-ansvar-for-arbejdsmiljoe/
https://byggeproces.dk/podcast-succesfuld-arbejdsmiljoekoordinering/


Hjælp til ansvar og roller



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/


Erfaringsudveksling

Projekteringsleder
Bygherre/Arbejds
miljøkoordinator

Projekteringsleder Projekterende

• Hvad kan projekteringslederen 
i samarbejde med 
arbejdsmiljøkoordinator 
konkret gøre?

• Nævn gode eksempler på 
samarbejde

• Hvordan kan 
projekteringslederen sætte 
retning for arbejdsmiljøarbejdet?

• Hvordan involveres de 
projekterende i 
arbejdsmiljøindsatsen?


