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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:



Tidligere online-spørgetime

• Generel https://byggeproces.dk/opsamling-online-
spoergetime-om-arbejdsmiljoekoordinering/

• Ramme- og prissætning 
https://byggeproces.dk/opsamling-online-
spoergetime-om-arbejdsmiljoekoordinering-2/

• Opstarts- og sikkerhedsmøder 
https://byggeproces.dk/opsamling-online-
spoergetime-om-arbejdsmiljoekoordinering-opstarts-
og-sikkerhedsmoeder/



Kommende spørgetimer

• Arbejdsmiljølog i projekteringen
• Plan for sikkerhed og sundhed PSS
• Journal for reparation og vedligehold

Find datoer og tilmeld på: 
https://byggeproces.dk/invitation-til-moeder/



Møder i Interessegruppen for 
koordinatorer
• Mandag d. 28. november 2022 kl. 9-11, online

– Emne: Overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til (B)

Tirsdag d. 6. december 2022 kl. 13-16. 
– Emne: Opstartsmøder, samt rundvisning i Niels Bohr-

bygningen

• Se mere på: 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-
interessegruppens-moeder/

• Tilmelding: Senita Sadzak sa@bam-bus.dk



Program

• Velkomst
• Kort indledning om sikkerhedsrunderinger, 

tilstedeværelse og tilsyn
• Spørgsmål og erfaringsudveksling

Hvis der er mange spørgsmål, eller jeg ikke kan svare, 
så vender jeg tilbage.



Info bag
• Bek 117 om bygherrens pligter + At-vejledning om bygherrens ansvar ved 

store byggeprojekter https://at.dk/regler/at-vejledninger/bygherrens-
ansvar-store-byggeprojekter-25-3/

• Arbejdsmiljøkoordinator (B)s rolle i 
– Sikkerhedsrunderinger https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b-

sikkerhedsrunderinger/
– Tilstedeværelse og tilsyn: https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b-

tilstedevaerelse-paa-pladsen/
• Metoder

– Byggeriets Sikkerhedsmålinger https://bfa-ba.dk/byggeriets-sikkerhedsmaalinger/
– Mønsterarbejdspladsmetoden https://byggeproces.dk/beskrivelse-af-

moensterarbejdspladsen/
• Opsamling på workshop: https://www.byggeproces.dk/wp-

content/uploads/2017/05/5-32-Workshop-det-gode-sikkerhedsmoede.pdf
• Erfaringer fra Interessegruppen for koordinatorer



Formalia om sikkerhedsrunderinger

• Krav på store byggepladser 
• Bygherren sørger for, at arbejdsmiljøkoordinator fører en 

passende kontrol med, 
– at koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, og 
– at aftaler med arbejdsgiverne om fællesområderne, og 
– beslutninger på sikkerhedsmøderne, bliver overholdt

• Sikkerhedsrunderinger skal gennemføres mindst én gang 
hver 14. dag.

• Arbejdsmiljøkoordinator (B) aftaler entreprenørens 
deltagelse i sikkerhedsrunderinger på opstartsmødet



Fra At-vejledningen
• Bygherren fastsætter omfanget af koordinatorens 

tilstedeværelse på byggepladsen
– størrelse og kompleksitet, 
– de faktiske arbejdsmiljøforhold 
– antallet af virksomheder og beskæftigede på byggepladsen.

• Bygherren skal sikre, at koordinatorens tilstedeværelse 
og kontakt er tilstrækkelig til at sikre den nødvendige 
koordinering 

• ”Koordinatoren skal i sin daglige kontakt med 
virksomhederne inddrage de forebyggelsesprincipper, 
der gælder for virksomheder, der arbejder på bygge- eller 
anlægspladser”



Hvem bidrager til sikkerhedsrunde-
ringer, tilstedeværelse og tilsyn?

Bygherre

Projekterende

Entreprenør 
Leverandør

Kilde: FRI



Tips til sikkerhedsrunderinger

1. Overvej hvor mange der skal være med på sikkerhedsrunderingen.

2. Vælg aktivt en metode til sikkerhedsrundering. Overordnet er der to metoder: 

Mønsterarbejdspladsmetoden og Byggeriets Sikkerhedsmålinger

3. Vælg relevante observationspunkter. 

– Fælles sikkerhedsforanstaltninger

– Bygherrens fokusområder / Kritiske områder

– Skift fokus undervejs.

4. Brug en skabelon/tjekliste så du husker at få det hele med. 

– Papir

– Fotos

– App, fx Safety.



Tips til sikkerhedsrunderinger

5. Involvér deltagerne. 

6. Kommunikér med håndværkerne på byggepladsen. 

7. Få helst løst arbejdsmiljøproblemer på selve sikkerhedsrunderingen. Skraldepose med

8. Skab fælles syn på arbejdsmiljøproblemer. Dialog om problem og løsninger

9. Lav klare aftaler om, hvem der er ansvarlig for at bringe problemet i orden. 

10. Ros de gode observationer. 



Tips til tilstedeværelse og tilsyn
 Aftal behov for tilstedeværelse og tilsyn med bygherren og hvordan I forholder jer, 

hvis behovet ændrer sig.
 Aftal med bygherren hvordan kontrol og tilsyn evt. dokumenteres. Nogle anvender 

samme skema som sikkerhedsrundering.
 Etablér godt samarbejde med byggeledelsen.

 Det er godt at afsætte tid til at være til stede på byggepladsen, særligt i opstart af 
din opgave. 
o Lav evt. de administrative opgaver i skuret frem for kontoret. 

o Spis frokost sammen med byggeledelsen – uformelle snakke og opbygning af 
tillid. 

o Give information om, hvad der foregår på byggepladsen, og hvor der evt. er 
udfordringer



Tips til tilstedeværelse og tilsyn
 Overvej at bruge en grøn hjelm eller anden farve, så det er synligt, når du er på 

byggepladsen. Hav gerne bygherrens logo på tøj, så det er tydeligt, at du 
repræsenterer bygherren.

 Afsæt tid til at snakke med håndværkerne. Skaber en god relation og tillid.
 Overvej hvordan du italesætter dine observationer:

o Forklar hvorfor du tager fotos, så håndværkerne ikke følger sig overvåget 
o Få løst problemer med det samme – så vidt muligt. 

o Spørg ind til håndværkernes løsningsforslag
o Brug evt. humor

o Anerkend også positive observationer. 
 Få fulgt op på observationer så hurtigt som muligt – ved at kontakte ansvarlig på 

telefon eller mail. Aftal tydelig deadline og hvordan der meldes tilbage til dig 



Ny værktøjskasse på vej

• Branchevejledning

(B)



Hjælp til ansvar og roller

• Forklaring af lovgivning
• Anbefalinger til hvordan man kan overholde
• Eksempler og værktøjer Få Videntjenestens 

nyhedsbrev + find 
møder og podcast



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


