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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/

• Sikkerhedsrunderinger, tilstedeværelse og tilsyn 
https://byggeproces.dk/opsamling-online-spoergetime-
om-arbejdsmiljoekoordinering-opstarts-og-
sikkerhedsmoeder-2/

https://byggeproces.dk/opsamling-online-spoergetime-om-arbejdsmiljoekoordinering/
https://byggeproces.dk/opsamling-online-spoergetime-om-arbejdsmiljoekoordinering-2/
https://byggeproces.dk/opsamling-online-spoergetime-om-arbejdsmiljoekoordinering-opstarts-og-sikkerhedsmoeder/
https://byggeproces.dk/opsamling-online-spoergetime-om-arbejdsmiljoekoordinering-opstarts-og-sikkerhedsmoeder-2/


Kommende møder

Spørgetimer

• Plan for sikkerhed og sundhed PSS

• Journal for reparation og vedligehold

Møder i januar

• Ulykkesforebyggelse i lean-perspektiv

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

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


Program

• Velkomst

• Kort indledning om arbejdsmiljølog i projekteringen

• Spørgsmål og erfaringsudveksling

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



Info bag

• Ingen lovkrav til arbejdsmiljølog!

• Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) –
Dokumentation af arbejdsmiljøovervejelser 
https://byggeproces.dk/dokumentation/

• Værktøjskasse for arbejdsmiljøkoordinator (P) 
https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-
bygherrer-og-raadgivere-vaerktoejskasse-til-
arbejdsmiljoekoordinator-p/

• Erfaringer fra møder i Interessegruppen for koordinatorer 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-
interessegruppens-moeder/
– 24/8 2015
– 9/3 2021

https://byggeproces.dk/dokumentation/
https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-raadgivere-vaerktoejskasse-til-arbejdsmiljoekoordinator-p/
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/


Formål med arbejdsmiljø-
koordinering under projekteringen



Misforståelser

• Mange navne:
– Arbejdsmiljølog

– Logbog

– Risikolog

– …

• Arbejdsmiljøloggen er ikke journalen
– Arbejdsmiljøloggen kan indeholde risici forbundet til både 

udførelse og reparation/vedligehold

• Ikke lovkrav --˃ Bygherre skal stille krav, eller man skal 
tilbyde som en del af sin ydelse



Overvejelser om brug af 
arbejdsmiljølog
• Hvad er formålet?

• Hvad skal være indholdet?
– Risici knyttet til projekterendes arbejdsmiljøpligter

– Risici ift. koordinering og afgrænsning

• Hvem er pennefører/tovholder? (afhænger af indhold)

• Hvem fylder ind og hvordan?
– Projekteringsmøder

– Arbejdsmiljøworkshops

– Interviews med fagledere

– Projekterende gør det selv



Overvejelser om brug af 
arbejdsmiljølog

• Hvornår går man i gang? (ofte går arbejdsmiljøkoordinering for 

sent i gang)

• Hvor placeres den?

• Hvordan anvendes den?

– Løbende 

– I faseskift/granskning

– I udarbejdelse af projektdokumenter

• Bliver den overdraget til arbejdsmiljøkoordinator (B)?



Arbejdsmiljølog til projektering

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoelog-til-
projektering/

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoelog-til-projektering/


Arbejdsmiljølog til projektering

- Andre eksempler på www.byggeproces.dk og i Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P)

http://www.byggeproces.dk/


Indhold i arbejdsmiljølog

• Tom vs. Tjekliste

• Opdeling i udførelse og reparation/vedligehold

• Med eller uden risikovurdering

• Henvisning til projektdokumenter



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

http://www.byggeproces.dk/
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