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❖ Medvirker til kortlægning af branchens særlige
arbejdsmiljøproblemer

❖ Udgiver branchevejledninger og uddannelsesmaterialer
om god arbejdsmiljøpraksis

BAR Bygge & Anlæg



Sikkerhedshåndbog og
materialer

www.bar-ba.dk

Alle
materialer på

telefonen!



❖ Særlig gruppe for at inddrage alle byggeriets parter

❖ Beslutter tiltag og aktiviteter for bygherrer, rådgivere mm

❖ Bidrag til handleplanen

Samarbejde mellem byg-
herrer, rådgivere og udførende



Handleplanen



www.byggeproces.dk



Tid Program
9.00 Velkomst
9.20 COWI og Orbicon: Vilkår og udfordringer i

anlægsarbejde
9.45 Workshop
10.30 Opsamling på workshops
11.00 Vejdirektoratet: Hvordan tænkes arbejdsmiljø ind i

projekteringsfasen, herunder arbejdsmiljøkoordinator
(P)’s rolle

11.30 Refleksion og dagens pointer
12.00 Sandwich og netværk

Program for mødet



❖ Tal med sidemand om dine forventninger til dagen

❖ Hvad laver du til dagligt?

❖ Hvad forventer du at få med hjem?

Forventninger til dagen



Oplæg fra COWI
og Orbicon



❖ Give input til tjekliste for arbejdsmiljøkoordinator (P)

❖ Hvordan kan man sætte fokus på arbejdsmiljø allerede i
projekteringsfasen? Hvad skal man tage stilling til

❖ Drøfte roller og ansvar

❖ Facilitator vil guide jer gennem workshoppen

Workshops



❖ Facilitator og to personer bliver i gruppen under hele
opsamlingen

❖ De andre fordeler sig i andre grupper

❖ Når klokken lyder, rokerer man.

❖ I cafeen drøftes:
❖ Hvad er vi kommet frem til?

❖ Hvor er der udfordringer og uklarheder?

❖ Hvad er de gode historier?

Opsamling på
workshops



❖ Tænk gerne hvad du kan plukke fra oplægget til dit
daglige arbejde

Oplæg fra
Vejdirektoratet



Tal med din sidemakker

❖ Hvad kan jeg bruge herfra?

❖ Blev mine forventninger indfriet?

❖ Hvad vil jeg gå hjem og gøre?

Refleksion på oplæg



❖ Skriv den pointe fra mødet ned, som er vigtigst for dig

❖ Giv din seddel til en anden deltager

❖ Rejs dig og mød en anden

❖ Giv jeres udsagn i alt 7 point

❖ Byt seddel

❖ Gør det to gange mere

Dagens tre væsentligste
pointer



Se mere: http://www.byggeproces.dk/om-byggeproces/hotline#.VUiDqPntmko

Hotline

Bygherreansvaret og
arbejdsmiljøkoordinering

Projekterendes pligter efter
arbejdsmiljøloven

Konkrete arbejdsmiljøforhold

Kortere vejledningsforløb



Tak for i dag!

Kilde: Rasmus Klump bygger radiostation


