
VIDENTJENESTE
FOR BYGHERRER OG RÅDGIVERE

Det betaler sig at have styr på  
bygherreansvar for arbejdsmiljø 
– Hjælp til almene boligorganisationer

BYGHERRE
FORENINGEN



-

HVAD KAN DU BRUGE  
VIDENTJENESTEN TIL?

Gennemgang af bygherrens lovpligtige 
arbejdsmiljøansvar og opgaver med  
fokus på strategi, metoder, indarbej-
delse af arbejdsmiljøkrav i udbudsmate-
rialer og kompetencebehov

Gennemgang af rådgivere og projekte-

rendes arbejdsmiljøansvar som en del af 

forventningsafstemning med projekterings-

teamet for at skabe mere bygbare projekter

Sparringspartner for de arbejdsmiljø-
koordinatorer, som I har udpeget under 

projektering og udførelse, samt gen-
nemgang af PSS eller journal på kon-
kret projekt eller paradigmer

Ring til hotlinen med spørgsmål om: 
• Arbejdsmiljøansvar- og opgaver
• Forebyggelse af konkrete arbejdsmiljø- 

forhold
• Hjælp til forundersøgelser og håndtering  

af miljøfremmede stoffer
• Samarbejde mellem byggepladsen, 

driften og beboerne



-

FOR ALMENE BOLIGORGANISATIONER
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.

Alle almene boligorganisationer har  
mulighed for gratis at benytte Viden- 
tjenesten om arbejdsmiljø for byg- 
herrer og rådgivere, som er støttet 
af bl.a. Landsbyggefonden.
Brug vores hotline, få besøg af os 
og deltag i vores bygherrenetværk 
om arbejdsmiljø.

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.
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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.

HVEM ER VI?
Dansk Byggeri, 3F, Bygherreforeningen, 
Foreningen af Rådgivende Ingeniører og 
Danske Arkitektvirksomheder står bag 
Videntjenesten.  
Realdania og Landsbyggefonden er 
medfinansierende.

BYGHERRE
FORENINGEN


