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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
• 29/8 kl. 9-12 – Interessegruppen for koordinatorer 

- Sted: Nyt Aalborg Universitetshospital, Hospitalsbyen 1 - 9260 Gistrup
- Emne: Arbejdsmiljøkoordinering og læring fra NAU – Nyt Aalborg Universitetshospital. 

• 31/8 kl. 9-12 – Netværk for bygherrer om arbejdsmiljø
– Sted: Vejdirektoratet, Skanderborg
– Emne: Registrering og læring af nærvedhændelser og ulykker

• 15/9 kl. 9-12 – Åben workshop og Netværk for bygherrer om arbejdsmiljø
– Sted: DTU, Lyngby
– Emne: Hvordan kan bygherrer og rådgivere hjælpe med at få mere teknologi ind i 

bygge- og anlægsbranchen? Fremvisning af robotskærer til gips.

• 27/9 kl. 13-16 – Interessegruppen for koordinatorer
- Sted: Køge Universitetshospital 
- Emne: Rundering på pladsen og drøftelse af dilemmaer. 

Tilmelding: sim@bam-bus.dk – ellers https://byggeproces.dk/invitation-til-moeder/







Ny podcast

• Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering



Agenda

• Velkomst og intro til ramme- og prissætning af 
arbejdsmiljøkoordineringen v. Signe Mehlsen, 
Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og 
rådgivere

• Kort om kommende ydelsesbeskrivelse for 
arbejdsmiljøkoordinering v. Katja Jungfalk Andersen, 
MOE

• Spørgsmål



Byggeriets aktører

Bygherre

Projekterende

Entreprenør 
Leverandør

Kilde: FRI



Lovgrundlaget

Bygherre
Nr. 117

Entreprenør
Nr. 2107

Projekterende 
og rådgivere

Nr. 110
Ansatte



Dagens emne

Rammesætning -
bygherren

Prissætning -
arbejdsmiljøkoordinator

Time/Tids-



Bygherrens rammesætning
• Bek 117 om bygherrens pligter

• AT-vejledning og bygherrens ansvar ved store byggeprojekter –
også små og mellemstore

• https://byggeproces.dk/bygherre-rammesaetning-af-
arbejdsmiljoekoordineringen/



Bygherrens rammesætning
FØ

R Krav og forventninger til 
opgaveløsning ift den 
konkrete sag
Anbefaling om at 
anvende ydelses-
beskrivelse / aftale
Aftalen om arbejdsmiljø-
koordineringens omfang 
må præciseres for det 
konkrete projekt
Agerer på bygherrens 
vegne – bl.a. beføjelser

U
N

DE
R Kontakt om krav, 

forventninger og 
samarbejde
Give besked til 
samarbejdspartnere om 
arbejdsmiljøkoordinering

EF
TE

R Evaluering



Arbejdsmiljøkoordinatorens 
timesætning
• Bygherrens ydelsesbeskrivelse
• Erfaringer fra tidligere bygge- og anlægsprojekter
• Tidsplanen
• Typen af honoraraftale

• Bryde ned i aktiviteter
• Overveje behov over tid, fx ift. bemanding
• Evt. forudsætninger, fx forventet antal opstartsmøder 

eller afholdelse en gang om ugen



Værktøjer til arbejdsmiljø-
koordinator (P)



Kommende værktøjskasse for 
arbejdsmiljøkoordinator (B)



Ny ydelsesbeskrivelse på vej



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


