
VIDENTJENESTE
FOR BYGHERRER OG RÅDGIVERE

Planlæg dig til et  
godt arbejdsmiljø

KONTAKT: 4080 1400 ELLER  
VIDENTJENESTE@BAM-BUS.DK

BYGHERRE
FORENINGEN



HVAD KAN DU BRUGE  
VIDENTJENESTEN TIL?

Svar på spørgsmål om roller og ansvar og 

konkrete arbejdsmiljøforhold 

Gennemgang af PSS eller journal på konkret 

projekt eller paradigmer

Sparring om:

 –  indarbejdelse af arbejdsmiljøkrav i  

udbudsmaterialer

 –  håndtering af bygherreansvar for  

arbejdsmiljø

 –  samarbejde mellem aktørerne

Svar på henvendelser og sparring på 

konkrete sager

Gennemgang af bygherrens pligter med fokus 

på, hvilke tilgange og metoder bygherren kan 

bruge for at leve op til sit ansvar

Herefter oplæg til diskussion af arbejdsmiljø-

politik, udbud af arbejdsmiljøkoordinering, 

samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator og 

den synlige bygherre

Møde om bygherreansvaret og arbejds-

miljøpolitik

Gennemgang af de projekterendes og rådgi-

veres pligter med fokus på tilgange og meto-

der til indarbejdelse af arbejdsmiljøhensyn for 

at skabe mere bygbare projekter

Herefter oplæg til diskussion af angivelser  

i udbudsmateriale, kortlægning og risiko- 

vurdering, arbejdsmiljøkompetencer og  

samarbejdet med koordinator

Møde om arbejdsmiljø og bygbarhed

Gennemgang af kravene til arbejdsmiljø-

koordinering i projekteringsfasen med fokus 

på tilgange og metoder til risikovurdering og 

forebyggelse

Herefter oplæg til diskussion af samarbejde 

med projekterende, forventningsafstemning 

med bygherren, samspil mellem angivelser i 

projekt og PSS, samt grænseflader.

Møde om arbejdsmiljøkoordinering i  

projekteringsfasen



AKTIVITETER
Formålet med Videntjenesten er at 
udbrede viden til bygherrer og rådgivere 
om værdiskabelse i byggeprocessen 

gennem en god arbejdsmiljøindsats. Der 
er fokus på de indledende faser, projek-
tering, granskning og udbud.

AKTIVITETER I  
VIDENTJENESTEN: 
•  Svar på henvendelser og sparring  

– se foregående side
•  Udarbejdelse af vejledningsmaterialer
•  Afholdelse af møder og workshops
•  Facilitering af netværksdannelse og 

erfaringsudveksling på tværs af aktører 
og virksomheder i bygge- og anlægs-
branchen

HVEM KAN GØRE BRUG  
AF VIDENTJENESTEN? 
•  Bygherrer
•  Bygherrerådgivere
•  Projekterende
•  Arkitekter
•  Ingeniører
•  Andre med opgaver i initiativ-, program-  

og projekteringsfaserne
•  Det er gratis at gøre brug af  

Videntjenesten.

Se mere på  
www.byggeproces.dk  
eller ved at scanne 
koden med din mobil-
telefon.



HVEM ER VI?
DI Dansk Byggeri, 3F, Bygherreforenin-
gen, Foreningen af Rådgivende Ingeniø-
rer og Danske Arkitektvirksomheder står 
bag Videntjenesten.  
Realdania og Landsbyggefonden er 
medfinansierende.

Bygmestervej 5, 2. sal ▪ 2400 København NV ▪ 4080 1400

VIDENTJENESTE
FOR BYGHERRER OG RÅDGIVERE

LÆS MERE
Du kan læse mere om Videntjenesten 
på www.byggeproces.dk og Byggeriets 
Arbejdsmiljøbus på www.bam-bus.dk 

Du kan også scanne  
koden med din  
mobiltelefon.Kontakt: 4080 1400 eller  

videntjeneste@bam-bus.dk

BYGHERRE
FORENINGEN


