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Journal 
Journalen er information til bygherren omkring, hvilke særlige arbejdsmiljøhensyn, han skal være 

opmærksom på, i tilslutning til bygningens drift og vedligehold. Informationer leveres af den enkelte 

fagrådgiver, og opsamles af arbejdsmiljøkoordinater (P) 

 

§ 13. Den, der leverer et projekt til et bygge- eller anlægsarbejde, skal som en del af projektmaterialet levere 

en beskrivelse af bygningens eller anlæggets karakteristika (konstruktion, udformning, foreskrevne 

materialer m.v.), i det omfang det har betydning for sikkerheden og sundheden ved arbejde med 

vedligeholdelse eller reparation af den pågældende bygning eller anlæg 

Grundlag for driftsmanualen skal arkiveres i projektets driftsmanual – Bygherren skal bekendtgøres om 

skemaet. 

BYGNINGS BRUG 

Områder Omfang Beskrivelse 
   

Brand Hvor findes information omkring 

bygningens brandsikkerhed, 

flugtveje, sektioneringer og 

brandtekniske installationer 

 

 Er der krav om særlige inspektioner.  
   

Statik Hvor findes information om antaget 

nyttelast i forskellige områder 

 

 Hvor findes bygningens statik belyst 

i tilfælde af ønske om ombygning 

 

   

Indeklima Hvor findes information om styring 

af indeklima 

 

 Hvor findes information om energi 

indeklima 

 

 Hvor findes information om akustisk 

indeklima 

 

 Hvor findes information om 

belysning og dagslys 
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Eksisterende 
forhold 

Hvor findes der information om 

eksisterende forhold? 

Installationer fx gasledninger, 

elkabler, olietanke etc.  

 

 

BYGNINGSKOMPONENTERS DRIFT OG VEDLIGEHOLD 

Områder Omfang Beskrivelse 
   

Bygningens 
facader 

Hvilke foranstaltninger er forberedt 

for udvendigt vedligehold 

 

   

Bygningens tag Hvilke foranstaltninger er forberedt 

for udvendigt vedligehold 

 

 Hvilke foranstaltninger er forberedt 

for vedligehold af udvendige 

installationer 

 

   

Bygningens 
indvendige 
bygningsdele 

Hvilke foranstaltninger er gjort ved 

dobbelthøje (ekstra høje) rum, 

vedligehold af flader og 

installationer 

 

 Hvilke servicekrav er for bygningens 

særinstallationer (elevatorer, 

karruseldøre, automatiske døre etc.) 

 

   

Bygningens 
tekniske 
installationer 

Hvordan afskæres for vedligehold?  

 Hvordan udskiftes større 

komponenter? 

 

 Hvordan tilgås diverse 

komponenter? 

 

   

Bygningens 
terræn 

Er der særlige installationer, 

hvordan lokaliseres disse? 

 

   

 


