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2.24.2 Vejledning og tjekliste til indhold i journal for den færdige bygning
Denne vejledning og tjekliste 2.24.2 for journal beskriver brugen af journal ud fra en systematik baseret på
bygningsdele. Der findes på Byggesagsstyring.nu tre andre typer af tjeklister, der kan anvendes til
udarbejdelse af en journal. En tjekliste der beskriver brugen af journal som logbog og med en systematik
der har udgangspunkt i arbejdsstedets indretning. De øvrige to tjeklister baserer sig også på en systematik
relateret til bygningsdele. Dette er i form af to tjeklister, en kort udgave (2.24.3) og en længere mere
detaljeret udgave (2.24.4) der relaterer sig til Sf B-systemet.
I journalen beskrives






Det konkrete problem
Der lægges op til en løsning af problemet
Det fastlægges i hvilken fase problemet opstår hhv. udførelse, drift, vedligehold mv.
Ansvaret for løsningen placeres hos en person i projektteamet
Der fastlægges en dato for afklaring af problemet

Formålet er at journalen påbegyndes i projekteringsfasen – herunder ved risikovurderingen af projektet –
og løbende opdateres. Ved overdragelse til koordinator B i udførelsesfasen er der ingen
arbejdsmiljøproblemstillinger, der ikke har fundet en fornuftig løsning, inden udførelsen af byggeriet går i
gang.
Alle åbne problemstillinger i projekterings- og udførelsesfasen skal være identificeret og afhjulpet sådan, at
der ved byggeriets afslutning alene restere punkter i journalen, som kræver opmærksomhed i drifts-,
vedligeholdelses- og nedrivningsfasen.
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2.24.2 Journal
Arbejdsmiljøproblem/risici1
Adgangs-, færdsels- og transportveje

Oprydning og rengøring

Maskiner, håndværktøj, tekniske
hjælpemidler afskærmning,
vedligehold
Udgravning og afstivning

Sammenstyrtning, nedstyrtning,
nedsynkning, begravelse

Drukning, el-stød

Vejr, træk, varme, kulde

Ergonomi, snævre rum

Ioniserende stråling

Arbejde i brønde, tunneler, under jord
eller vand
Montage / opbygning af store og tunge
konstruktioner / byggekomponenter, fx
af beton
Andet

Rækværker, afdækninger,
afspærringer

Hejse og løfteredskaber

Stoffer og materialer fx asbest, PCB,
bly, biologiske materialer, iltmangel
Over- eller undertryk

Stiger og stilladser

Belysning

Brand, eksplosion

Nr.
1

Arbejdsmiljøproblemstilling i forhold til
nedenstående oplistede emne2
Tag

2

Vådrum

3

Vægge

4

Dæk

5

Vinduer

6

Døre

Relevans
Ja/nej

Beskrivelse af risici og i
hvilken fase de opstår

Støjende, vibrerende arbejde

Hvordan kan risici
imødegås?

Ansvarlig

Dato

Løsning i projekt/
Løsning i journal

1

Eks på relevante arbejdsmiljøproblemstillinger/risici der kan identificeres under hele projekteringsprocessen ved opførelse, reparation og vedligeholdelse af den
færdige bygning/konstruktion
2
Relevante arbejdsmiljøproblemstillinger der konstateres under hele byggeprocessen ved brug af tjeklisterne for gennemførelse af byggeproces, tjeklister for
indretning af arbejdsstedet mv. overføres til denne journal.
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Nr.
7

Arbejdsmiljøproblemstilling i forhold til
nedenstående oplistede emne2
Glas

8

Bygningsbasis

9

Installationer

10

Transportveje til bygning

11

Transportveje i bygning

12

Udendørs anlæg over jord

13

Udendørs anlæg under jord

14

Udendørs anlæg over vand

15

Udendørs anlæg under vand

16

Andet
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Relevans
Ja/nej

Beskrivelse af risici og i
hvilken fase de opstår

Hvordan kan risici
imødegås?
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Ansvarlig

Dato

Løsning i projekt/
Løsning i journal
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