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• Projekterendes pligter
• Tilsynsmetoder
• Erfaringer fra dialogmøder



Projekterendes
pligter
Bekendtgørelsen gælder for alle, der leverer et
projekt, der udgør det direkte grundlag for et bygge-
og anlægsarbejde.

Bekendtgørelsen gælder rådgivning om konkrete
forhold, der har betydning for arbejdsmiljø ved et
bygge- og anlægsarbejde

Seks vigtige regler for arbejdsmiljørigtig projektering:
• Angivelserne i projektet skal sikre, at

arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes under
byggeproces og senere vedligeholdelse

• Inddrage bygherrens arbejdsmiljøkoordinator
• Sikre at egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes
• Substitution i forhold til stoffer og materialer
• Rådgive bygherren om bygherrereglerne og

forundersøgelser



Projektering så arbejdet kan udføres forsvarligt



Sikre at egnede tekniske hjælpemidler kan
anvendes

Tekniske hjælpemidler?
Projekteringsfase.

Fælles områder under
udførelse



Afklaring af grænseflader:
Ovenlysvinduer – hvad betyder
begrebet trædesikkert? Montering af
markiser? Fremtidig vedligehold?



Arbejdstilsynets tilsyn og dialog  i
forhold til projekterende

Tilsyn sker i de fleste tilfælde på baggrund af
konkrete overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen
under byggeprocessen, når problemerne hænger
sammen med mangler i projekteringen.

Vejledningsindsatser - sidst 2013 - 2015
• Dialogmøder med en lang række projekterende

virksomheder, samt med bygherrer med vægten
lagt på samarbejdet mellem bygherrens
koordinator  og de projekterende





Formål med
dialogmøderne

Fokus har været at skabe en forståelse for, at
den professionelle bygherrerådgiver rådgiver ud
fra arbejdsmiljølovgivningen og den bedste viden
med henblik på at skabe størst mulig værdi for
bygherren

Fokus har været at skabe en forståelse for de
pligter, der gælder for projekterende i forhold til
arbejdsmiljølovgivningen og metoder til at sikre,
at deres projekter er arbejdsmiljømæssigt
forsvarlige at gennemføre og vedligeholde.



Erfaringer

• Der er besøgt både mindre virksomheder og
store landsdækkende virksomheder.

• Ingeniør- og arkitektvirksomheder.

• Overordnet:
• arbejder vidt forskellige ifht. at tænke

arbejdsmiljøet ind under projekteringen,
• der bruges ikke den samme systematik selv om

den er udviklet og til rådighed,
• man opfinder selv ”den dybe tallerken”,
• der foregår ikke megen læring på tværs.
• En del kender stadig ikke til de regler der

gælder for dem på arbejdsmiljøområdet.



Erfaringer

Bygherrerådgivere.

• Bygherren orienteres ikke om det fulde
ansvar, og de fordele der kan være ved,
at tænke arbejdsmiljøet ind i
byggefasen.

• Salgsafdeling og projektafdeling.



Erfaringer

Projekterende.

• Der er ikke fokus på inddragelse af
bygherrens koordinator, samt at
koordinatoren får adgang til de
nødvendige informationer.

• Grænseflader er ikke altid helt fastlagte.

• Bygbarheden kan ikke dokumenteres.

• Ansvarsfordelingen arbejdsmiljømæssigt
er ikke altid klar.

• Der er ikke fokus på arbejdet med
forebyggelsesprincipperne, samt andre
særlige forhold.



Grænseflader mellem råhus- og teknikprojektering



Erfaringer





Afklarende  spørgsmål?


