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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/

• Arbejdsmiljølog til projektering https://byggeproces.dk/opsamling-online-
spoergetime-om-arbejdsmiljoekoordinering-arbejdsmiljoelog-i-
projekteringen/

• Plan for sikkerhed og sundhed PSS https://byggeproces.dk/opsamling-
online-spoergetime-om-arbejdsmiljoekoordinering-plan-for-sikkerhed-og-
sundhed-pss/



Kommende møder

Spørgetimer
• Overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til (B)
• Beføjelser
• Arbejdsmiljøkoordinators rolle ift. fælles- og arbejdsområde
• Samspil med projekterende
• Rollefordeling og samarbejde ift. entrepriseformer
• Psykisk arbejdsmiljø og relationel koordinering

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

• 27/2 kl. 9-12 Opstartsmøder, Cowi Aalborg
• 14/3 kl. 13-16 Logistik, orden og ryddelighed, Sitehub, Blågaards skole, Kbh N

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/ eller 
sim@bam-bus.dk



Dilemmaer

- Episoder med panel

- Hvilke dilemmaer står du i 
som arbejdsmiljøkoordinator 
(P) eller (B)?

- Skriv dem til mig på 
sim@bam-bus.dk– med 
navn eller anonymt



Program

• Velkomst

• Kort indledning om journal

• 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-vejledninger om bygherrens ansvar
• Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Udarbejdelse af journal: 

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-udarbejdelse-af-journal/
– Journalens indhold https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-journalens-indhold/
– Journalen struktur https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-journalens-struktur/

• Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Ajourføring af journalen 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b-ajourfoering-af-journalen/

• 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/
– 9. marts 2021 Arbejdsmiljølog og journal
– 24. august 2015 Brug af begreberne journal og logbog, samt erfaringer hermed
– 11. september 2013 Journalen



Formalia om journal

• Krav på alle bygge- og anlægsprojekter, hvor 
bygherren har ansvar

• Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator 
(P) udarbejder journal under projekteringen

• Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator 
(B) ajourfører under udførelsen i nødvendigt omfang

• Ligge klar når projektet er færdig og overdrages til 
brug



Hvad kaldes journalen?

• Bek 117: journal, som er tilpasset bygningen eller anlæggets 
karakteristika, og som indeholder en liste over de særlige 
forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages 
hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder.

• At-vejledninger: journal for eventuelle fremtidige arbejder, 
herunder reparation og vedligeholdelse af det færdige byggeri 
eller anlæg.

• Byggeproces.dk: journal for fremtidig reparation og 
vedligehold af det færdige projekt.

• Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering: Journal over 
de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør 
tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige 
reparations- og vedligeholdelsesarbejder



Indhold i journal

• Ikke formkrav, men udformet så reparations- og 
vedligeholdelsesarbejde på det færdige projekt kan 
planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

• Hvor arbejdet ikke kan udføres umiddelbart og på 
sædvanlig vis efter almindeligt kendte arbejdsmetoder

• Jf. byggeproces.dk indeholde 
– Beskrivelse af opgaven
– Angivelse af arbejdsmiljørisici 
– En eller flere løsninger/tegning på, hvordan arbejdet kan 

udføres arbejdsmiljø forsvarligt

• Afklare med bygherren, hvornår der er tale om nyt 
projekt



Overvejelser om struktur

- Har bygherren paradigme?
- Inddeling

- Opgavetype
- Bygningsdel
- Særlige risici og andre særlige forhold
- Andet?

- Bygherrens behov
- Del af drift/vedligeholdsmaterialet
- Særskilt dokument
- Del af database
- Andet?

- Hvem er målgruppen? 
- Projektafdeling
- Driftsafdeling
- Hvem konkret overdrages til?



Formål med arbejdsmiljø-
koordinering under projekteringen

Fx brug af logbog 
– hvor ikke løste 
forhold for 
reparation og 
vedligehold 
overføres til 
journalen



Overvejelser om proces
• Udarbejdelse i tæt tilknytning til projekteringen

• Hvordan indhentes input til journalen?

• Samspil med projekterendes liste

• Delprojekter – hvordan koordineres på tværs ift. reparation og 
vedligehold?

Projektering

• Ikke nævnt noget i bek. 117 om overdragelse af journal! Men i 
At-vejledninger og på www.byggeproces.dk

•Nødvendigt hvis arbejdsmiljøkoordinator (B) skal foretage 
tilpasninger

Overdragelse

•Hvordan får arbejdsmiljøkoordinator (B) besked, hvis der sker 
ændringer i projektet, som kræver tilpasning af journal?

•Projektering efter udbud

•Omprojektering

•As-built

•Hvem overdrages til og hvordan?

Udførelse



Hjælp til ansvar og roller

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

nyhedsbrev + find 
møder og podcast

www.bygeproces.dk



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


