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Arbejdsmiljølovgivnin-
gen

BARs branchevejledninger

At-vejledninger

Bekendtgørelser

Arbejdsmiljø-
loven



Program
Formiddagsmøde Aktivitet Eftermiddagsmøde

8/8.30 Velkommen og intro til program 13.30

8.15/8.45 Oplæg fra Arbejdstilsynet 13.45

8.45/9.15 Oplæg om anbefalinger i
branchevejledningen

14.15

9.05/9.35 Konkrete cases v. Byggeriets
Arbejdsmiljø

14.35

9.25/9.55 Intro til videndeling 14.55

9.30/10.00 Videndeling i grupper inkl. pause 15.00

10.30/11.00 Opsamling 16.00

11.00/11.30 Tak for i dag 16.30



Tal to og to:

❖ Set fra jeres stol: Hvad er den største udfordring for
projekterende og rådgivere i forhold til at opfylde
bekendtgørelse nr. 110?

Største udfordring?



❖ Forståelse af bek. 110

❖ Eksempler fra branchen

❖ Anbefalinger

❖ God praksis

❖ Værktøjer

Branchevejledning

Branchevejledninger indeholder også information om projekterendes pligter



Placering

http://www.byggeproces.dk/projekterendes-og-raadgiveres-pligter



Det er den projekterende, der efter
arbejdsmiljølovgivningen har ansvaret for, at bygge- eller
anlægsprojektet er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at
bygge, og at reparationer og vedligeholdelse af det
færdige byggeri kan planlægges, tilrettelægges og
udføres forsvarligt.

Projekterende og
rådgiveres ansvar

Kilde: At-vejledning om bygherrens ansvar ved
store byggeprojekter



Indhold

Hvem er
projekterende og

rådgivere?
Rådgivning af

bygherren Grænseflader
Samarbejdet

med
arbejdsmiljø-

koordinator (P)

Forebyggelse og
angivelser (bilag

2)

Særlige risici og
andre særlige

forhold (bilag 1)

Tilrettelæggelse
af rækkefølge og

varighed
Tekniske

hjælpemidler

Substitution Udbudsformer Beskrivelse og
liste



Hvem er
projekterende og

rådgivere?
Rådgivning af

bygherren Grænseflader
Samarbejdet

med
arbejdsmiljø-

koordinator (P)

Forebyggelse og
angivelser (bilag

2)

Særlige risici og
andre særlige

forhold (bilag 1)

Tilrettelæggelse
af rækkefølge og

varighed
Tekniske

hjælpemidler

Substitution Udbudsformer Beskrivelse og
liste

Indhold



❖ Typisk ingeniør- og arkitektfirmaer

❖ MEN også entreprenører, leverandører bygherrer mm

❖ Professionsansvar

Hvem er projekterende
og rådgivere?



❖ FRI og Danske Arks ydelsesbeskrivelse for Byggeri og
Planlægning:

❖ Projekteringslederen samordner rådgivernes ydelser,
jf. arbejdsmiljølovgivningen.

❖ Projekteringslederen sikrer, at
arbejdsmiljøkoordinatoren informeres om
konstruktions- og installationsvalg, materialevalg,
byggepladsplan, særligt farligt arbejde, tekniske
hjælpemidler i byggefasen, afgrænsning af
sikkerhedsforanstaltninger mv.

Projekteringslederen



❖ Identificere hvilke(n) rolle(r) de har i projektet og udfylde
det ansvar, der følger med

❖ Man kan holde sig ajour med ny lovgivning og praksis

❖ AT, BAR Bygge & Anlæg, www.byggeproces.dk

❖ Den lovpligtige uddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer

❖ Brug af en arbejdsmiljørådgiver - ikke en del af
arbejdsmiljøkoordinatorydelsen, medmindre det er aftalt
særskilt.

❖ Læringsdokument

Anbefalinger
- kompetencer



Hvem er
projekterende og

rådgivere?
Rådgivning af

bygherren Grænseflader
Samarbejdet

med
arbejdsmiljø-

koordinator (P)

Forebyggelse og
angivelser (bilag

2)

Særlige risici og
andre særlige

forhold (bilag 1)

Tilrettelæggelse
af rækkefølge og

varighed
Tekniske

hjælpemidler

Substitution Udbudsformer Beskrivelse og
liste

Indhold



❖ Projekteringsleder bør iværksætte inddragelsen

❖ Afklaringsmøde om samarbejde og kommunikation mellem
projekteringsleder og arbejdsmiljøkoordinator (P) herunder fælles
tidsplan.

❖ Projekteringsleder kan udpege en arbejdsmiljøansvarlig (fagleder
for arbejdsmiljø)

❖ Arbejdsmiljøkoordinator (P) ses som sparringspartner. Dog de
projekterende, som skal finde løsninger.

❖ Aftale om dokumentation af arbejdsmiljøovervejelser undervejs, fx
logbog.

❖ Indledende møde mellem projekterende og
arbejdsmiljøkoordinator (P)

Anbefalinger – samarbejdet
med arbejdsmiljøkoordinator (P)



Hvem er
projekterende og

rådgivere?
Rådgivning af

bygherren Grænseflader
Samarbejdet

med
arbejdsmiljø-

koordinator (P)

Forebyggelse og
angivelser (bilag

2)

Særlige risici og
andre særlige

forhold (bilag 1)

Tilrettelæggelse
af rækkefølge og

varighed
Tekniske

hjælpemidler

Substitution Udbudsformer Beskrivelse og
liste

Indhold



Forebyggelse



Fra hvad til hvordan

Hvad?

Hvordan?

Arbejdsprocesser

Arbejdsmiljø



Projektering

Arbejdsmiljø

Indarbejdelse af
arbejdsmiljøhensyn

Italesættelse af
arbejdsmiljø – et

fælles
anliggende



Formidling af
arbejdsmiljørisici

Projektering/
planlægning

UdførelseDrift

Indtænke
arbejdsmiljø-

hensyn

Journal

Plan for
sikkerhed og
sundhed

Input til APV’er

Arbejds-
beskrivelser og
tegningerListe



❖ Fokus på arbejdsprocesser som udgangspunkt for kortlægning og
risikovurdering

❖ Retningslinjer fra projekteringslederen om, hvordan arbejdsmiljørisici
identificeres, håndteres og evt. angives

❖ Kan være nødvendigt at inddrage en arbejdsmiljørådgiver

❖ Dialog med arbejdsmiljøkoordinator (P) om behov for angivelser, og med
bygherren om behov for særlige løsninger, herunder økonomi

❖ Brug 3D-model

❖ Inddrage entreprenøren tidligt, gerne under projekteringen hvis muligt, fx
granskning

❖ Besøg på lokalitet

❖ Formidling af oplysninger om arbejdsmiljø

Anbefalinger – forebyggelse
og angivelser



Hvem er
projekterende og

rådgivere?
Rådgivning af

bygherren Grænseflader
Samarbejdet

med
arbejdsmiljø-

koordinator (P)

Forebyggelse og
angivelser (bilag

2)

Særlige risici og
andre særlige

forhold (bilag 1)

Tilrettelæggelse
af rækkefølge og

varighed
Tekniske

hjælpemidler

Substitution Udbudsformer Beskrivelse og
liste

Indhold



❖ Arbejdsmiljølovgivningen forholder sig ikke til
udbudsformer

❖ Hvornår og hvem varetager projekteringen, særligt
detailprojekteringen

❖ Funktionsudbud og leverandørprojektering

Udbudsformer



https://www.youtube.com/watch?v=lUx2t6InH6E

Godt samarbejde



Videndeling

Se det som kollegial sparring

❖ Find sammen tre og tre

❖ Find en arbejdsmiljøproblemstilling at videndele om

❖ Udfyld skemaet

❖ Hold pause når der er plads ved kaffen



Videndeling



❖ Hvordan var det at arbejde med denne proces?

❖ Hvor var det svært at besvare spørgsmålene?

❖ Hvilke gode løsninger kom I frem til?

❖ Hvilke overvejelser giver det anledning til omkring de
projekterendes og rådgiveres pligter?

❖ Hvilke kompetencer er nødvendige hos de projekterende
og rådgivere?

Opsamling



Tal to og to sammen:

❖ På baggrund af dagens møde: Hvad vil du gøre som det
første, når du kommer hjem?

Afrunding



Hjælp til ansvar og
roller



Videntjeneste om arbejds-
miljø for bygherrer og rådgivere

Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering,
projekterendes pligter og

konkrete arbejdsmiljøforhold

Opsøgende aktiviteter

Møder og workshops

Vejledningsmaterialer

Faciliterer netværksdannelse og
erfaringsudveksling på tværs af aktører

Se mere: http://byggeproces.dk/toplinks/Hotline.aspx



Bygherrenetværk om
arbejdsmiljø



Sociale medier

Vi er også
på Twitter



❖ Arbejdsmiljøkoordinatorens IT-værktøjer

❖ Samarbejdet om det korrekte stillads

❖ Tilmelding til nyhedsbrev på www.byggeproces.dk

Nye møder



Tak for i dag!

Kilde: Rasmus Klump bygger radiostation


