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I BAR Bygge & Anlæg har vi som en del af FRI og Danske Arks hotline for rådgivere mulighed for at tilbyde gratis kortere 
vejledningsforløb. Herunder kan du læse mere om, hvad vi kan tilbyde.

Har du et konkret behov eller en idé, så kontakt hotlinen på 40 80 14 00 for en afklaring af mulighederne.

OPLÆG TIL DRØFTELSE
Vi kommer ud på din virksomhed og holder et oplæg på ca. ½ time og lægger efterfølgende op til diskussion. Drøf-
telsen kan foregå i plenum eller som gruppearbejde, afhængig af antal deltagere og jeres ønsker.

GRATIS VEJLEDNINGSFORLØB 
VEDRØRENDE ARBEJDSMILJØ

En gennemgang af bygherrens pligter med fokus på, 
hvilke tilgange og metoder bygherren kan bruge for at 
leve op til sit ansvar.

Målgruppe: Bygherrer, bygherrerådgivere, projekterings- 
ledere, byggeledere, arbejdsmiljøkoordinatorer.

Mulige diskussionsemner: Arbejdsmiljøpolitik, udbud af  
arbejdsmiljøkoordinering, krav til arbejdsmiljøkoordinator, 
samarbejde og kommunikation med arbejdsmiljøkoordinator, 
den synlige bygherre.

Bygherreansvaret og arbejdsmiljøpolitik

En gennemgang af kravene til arbejdsmiljøkoordine-
ring i projekteringsfasen med fokus på tilgange og me-
toder til kortlægning og forebyggelse af arbejdsmiljø-
problemer. Desuden vil der være ideer til, hvordan man 
kan skabe et godt samarbejde med de projekterende.

Målgruppe: Bygherrer, arbejdsmiljøkoordinatorer, bygherre-
rådgivere, projekteringsledere.

Mulige diskussionsemner: Samarbejde med projektorganisa-
tionen, flere kasketter, kontakt til bygherre, samspil mellem 
angivelser i projekt og PSS, grænseflader ved fx leverandør-
projektering, krav til entreprenører i udbudsmaterialet.

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen

En gennemgang af de projekterende og rådgiveres plig-
ter med fokus på tilgange og metoder til, hvordan man 
kan indarbejde arbejdsmiljøhensyn allerede i projekte-
ringsfasen for at skabe bygbare projekter. Desuden vil 
der være ideer til, hvordan man kan optimere samarbej-
det med arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen.

Målgruppe: Projekteringsledere, projekterende ingeniører og 
arkitekter, bygherrerådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer.

Mulige diskussionsemner: Angivelser i projektet ift. entreprise-
former, kvalitet i projekteringen, arbejdsmiljøkompetencer, 
arbejdsmiljøkortlægning, tidsplaner, byggeplads og logistik.

Arbejdsmiljø og bygbarhed

En gennemgang af kravene til arbejdsmiljøkoordine-
ring i udførelsesfasen med fokus på tilgange og meto-
der til koordinering af arbejdsmiljøarbejdet på bygge-
pladsen og forbedring af sikkerhedskulturen i 
samarbejde med entreprenøren.

Målgruppe: Bygherrer, arbejdsmiljøkoordinatorer, bygherre-
rådgivere, byggeledere.

Mulige diskussionsemner: Samarbejde med entreprenøren og 
byggeleder, flere kasketter, involverende sikkerhedsmøder, 
konstruktive sikkerhedsrunderinger, overdragelse fra projekte-
ringsfasen, håndtering af om-/ og videreprojektering.

Arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen
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VEJLEDNINGSMULIGHEDER
Hvis I står med en konkret opgave, som omfatter arbejdsmiljø, kan vi tilbyde sparring til, hvordan I kommer i gang eller 
videre. Det kan være på en byggesag, eller hvis I er i gang med at ændre på interne procedurer eller skabeloner.

Det kan fx være:

•	 Kick-start af jeres arbejdsmiljøpolitik

•	 Gennemgang af paradigmer for PSS eller journal

•	 Sparring til indarbejdelse af arbejdsmiljøkrav i udbudsmaterialer

•	 Gennemgang af krav i udbudsmaterialer vedrørende arbejdsmiljø

•	 Hjælp til udarbejdelse af samarbejdsmodel for projekteringen og samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator

•	 Sparring i forhold til samarbejdet med andre aktører i byggeprocessen

•	 Hjælp til at finde egnede tekniske hjælpemidler

•	 Sparring med arbejdsmiljøkoordinator i projektering- og udførelsesfasen om gode metoder

•	 Input til udvikling af sikkerhedskultur

Book et vejledningsforløb på 40 80 14 00 eller hotline@bar-ba.dk. 

Vi kan desuden tilbyde kortere vejledningsforløb for virksomheder, som 
ønsker bedre kendskab til lovgivningen for bygherrer og projekterende. 

SPØRG OM ALT 
– om arbejdsmiljø i bygge & anlæg

40 80 14 00☎
Vi kan desuden tilbyde kortere vejledningsforløb for virksomheder, som ønsker 

bedre kendskab til lovgivningen for bygherrer og projekterende. 

 • Hvornår træder bygherreansvaret i kraft?

 • Hvilke kompetencer skal arbejdsmiljøkoordinator have?

 • Hvad betyder det, at den projekterende med sine angivelser sikrer,                                                                    
at projektet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt?

 • Hvad er projekteringslederens arbejdsmiljøopgaver?

 • Hvad gør jeg, hvis…?

 • Hvor finder jeg information om…?
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