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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/

• Journal https://byggeproces.dk/opsamling-online-spoergetime-om-
arbejdsmiljoekoordinering-journal-for-reparation-og-vedligehold/
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Kommende møder

Spørgetimer
• 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/

• 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
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Program

• Velkomst

• Kort indledning om overdragelse mellem 
arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)

• Spørgsmål og erfaringsudveksling

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



Info om overdragelse

• Bek 117 om bygherrens pligter + At-vejledninger om bygherrens 
ansvar

• Branchevejledning 
– Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Overdragelse til 

arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-opstart-af-
byggeplads/

– Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Overdragelse fra 
arbejdsmiljøkoordinator for projektering (P) 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b-overdragelse-fra-p-til-
b/

• Opsamling fra møder i Interessegruppen 
– 27/8 2018 https://byggeproces.dk/wp-content/uploads/2017/10/Notat-

J16_interessegruppe-for-koordinatorer-20180906.pdf
– 28/11 2022 https://byggeproces.dk/wp-content/uploads/2017/10/Notat-

25.pdf
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Formalia om overdragelse

Bek. 117 https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygherrens-
pligter-117/
• Krav når arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) ikke er den samme 

person
• Fyldestgørende overdragelse af PSS

At-vejledning om store byggeprojekter https://at.dk/regler/at-
vejledninger/bygherrens-ansvar-store-byggeprojekter-25-3/
• Bygherrens ansvar at sikre, at der sker en fyldestgørende 

overdragelse af plan for sikkerhed og sundhed fra den ene 
koordinator til den anden

• Arbejdet med at udarbejde journal bliver videreført fra 
projektering til byggeproces.
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Formalia om overdragelse

At-vejledninger om små og mellemstore byggepladser

• Overdragelse ikke nævnt! Heller ikke for PSS for 
særligt farligt arbejde

At-vejledning om PSS https://at.dk/regler/at-
vejledninger/plan-sikkerhed-sundhed-25-6/

• Overdragelse er nævnt
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Formalia om overdragelse

Branchevejledningen:

• Overdragelsen skal omfatte:

• Plan for sikkerhed og sundhed.

• Journalen for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige 
projekt.

• Projektmaterialets angivelser i henhold til bekendtgørelsen om 
de projekterende og rådgivendes pligter.

• Aftale om håndtering af evt. projektering under udførelsen

• Anbefaler at holde møde, hvor bygherre deltager

• Evt. også projekteringsleder og byggeleder

• Forslag til dagsorden



Gode råd fra møder i 
Interessegruppen
• Kan være i forlængelse af projektgennemgangsmøde
• Afholdes gerne på byggepladsen – især ved etapevis 

overdragelse
• Nogle inviterer bygherre, projekterings- og byggeledelse med
• Nogle beder bygherren indkalde
• Arbejdsmiljøkoordinator (P) og bygherre bør 

forventningsafstemme om overdragelsen, fx om 
arbejdsmiljølog (uenighed i branchen)

• Forberedelse fra begge parter hvis det skal være værdifuldt

• Uenighed om kvalitet – hvad så?
– Opstart rykkes ikke

• Uklarhed om projektering efter udbud



Afsender - modtager

Arbejdsmiljøkoordinator 
(P)

Arbejdsmiljøkoordinator 
(B)



Uklarheder om overdragelse

Arbejdsmiljø-
koordinator (P)

Arbejdsmiljøkoor
dinator (B)

Hvad skal 
overdragelsen 

indeholde?

Hvordan 
overdrages ift

løbende 
projektering/ 
etapeopdelte 

projekter?

Hvad gør man, hvis 
arbejdsmiljøkoor-

dinator (B) ikke mener, 
at overdragelsen er 

fyldestgørende?

Hvordan kan 
overdragelsen 

foregå rent 
praktisk?

Hvem skal tage 
initiativ til 

overdragelsen?



Uklarheder om overdragelse

Arbejds
miljø-

koordina
tor (P)

Hvad skal 
overdragelsen 

indeholde?

Hvordan 
overdrages ift

løbende 
projektering/ 
etapeopdelte 

projekter?

Hvad gør man, hvis 
arbejdsmiljøkoor-

dinator (B) ikke mener, 
at overdragelsen er 

fyldestgørende?

Hvordan kan 
overdragelsen 

foregå rent 
praktisk?

Hvem skal tage 
initiativ til 

overdragelsen?



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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