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Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen 

Sag: Sagsnavn: 

Navn: Dato: 

 

Fokusområder: 

• Undgå alvorlige ulykker 

• Undgå kræftfremkaldende og reproduktionsskadelige stoffer 

• Undgå eller begrænse organiske opløsningsmidler og allergifremkaldende stoffer 

• Undgå eller begrænse tunge løft - og dårlige arbejdsstillinger 

• Begrænse skadelig støj 

  

1 Afklaring af opgaver Ja Nej Kommentarer Aktion 

Initialer 

1.1 Har bygherren en arbejdsmiljøpolitik- eller er 

der rådgivet herom? 

    

1.2 Er bygherren rådgivet om hvilke 

myndighedskrav (Arbejdstilsynet), der påhviler 

de forskellige aktører? 

(Bygherren, koordinator, projekterende og 

rådgivere, udførende entreprenører, 

leverandører) 

    

1.3 Er det klart hvem der anmelder byggeriet til 

Arbejdstilsynet? 

(Varighed >30 dage og >20 samtidigt 

beskæftigede eller >500 manddage)  

    

1.4 Er der udpeget en koordinator for 

projekteringen?  

    

1.5 Er det klart hvem der laver PSS? 

(Plan for sikkerhed og sundhed) 

    

1.6 Er der udpeget en koordinator for udførelsen?     

1.7 Er der truffet aftale om arbejdsmiljøgranskning 

ved faseskift? (Krav iflg. KS-04) 

    

1.8 Er relevante arbejdsmiljøproblemer synliggjort 

for bygherren? 

    

1.9 Er ansvaret for at det samlede projekt lever op 

til bekendtgørelsen placeret?  

    

1.10 Er vinterforanstaltninger beskrevet i detaljer?     
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2 Forundersøgelser. Er der rådgivet om 

behov for at undersøge-  

 

Ja 

 

Nej 

 

Kommentarer  

Aktion 

Initialer 

2.1 Jordbundsforhold, Geotekniske undersøgelser     

2.2 Nedgravede ledninger og beholdere (El, gas, 

vand, fjernvarme, kloak, mv.) 

    

2.3 Skjulte rør og ledninger (el, gas, vand, etc.)     

2.4 Miljøundersøgelser, forurening, giftdepoter…     

2.5 TV-inspektion     

2.6 Asbest     

2.7 PCB     

2.8 Svamp, skimmelsvampe     

2.9 Bly     

2.10 Duemøg, rotter     

2.11 Andre forhold     

 

3 Særligt farligt arbejde, forekommer 

følgende risici i opgaven- skal de beskrives  

Nej Ja / 
ved 

ikke 

Kortlægning af risici 

(Notér under hvilke aktiviteter 

og entrepriser) 

Aktion 

Initialer 

3.1 Risiko for at blive begravet? (Dybere end 

1,7m) 

    

3.2 Risiko for at synke ned     

3.3 Risiko for at styrte ned (Højere end 2m)     

3.4 Kemiske eller biologiske stoffer og materialer 

som udgør en særlig fare (faremærket kemi, 

forurenet jord, asbest, biologisk aktivt slam) 

    

3.5 Udsættelse for ioniserende stråling     

3.6 Arbejde i nærheden af højspændingsledninger     

3.7 Fare for drukning     

3.8 Arbejde i brønde, tunneler eller underjordisk      

3.9 Arbejde under vand med dykkerudstyr     

3.10 Arbejde hvor der er risiko for kvælning      

3.11 Arbejde i trykkammer     

3.12 Arbejde med sprængstoffer     

3.13 Arbejde hvor der er risiko for eksplosion     

3.14 Montering og demontering af tunge 

præfabrikerede elementer 

    

3.15 Risiko for udslip af kemiske eller biologiske 

stoffer og materialer 

    

3.16 Kemiske eller biologiske stoffer eller materialer 

som kræver sundhedskontrol 

    

3.17 Produktionsanlæg, hvor der anvendes eller 

kan udvikles stoffer og materialer med brand- 
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eller eksplosionsfare 

3.18 Produktionsanlæg, hvor der anvendes eller 

kan udvikles stoffer eller materialer, der er 

sundhedsfarlige 

    

 

4 Andre særlige forhold  Nej Ja / 
ved 

ikke 

Kortlægning af risici 

(Notér under hvilke aktiviteter 

og entrepriser) 

Aktion 

Initialer 

4.1  Arbejde i snævre rum eller under særligt 

snævre pladsforhold 

    

4.2  Arbejde i svært tilgængelige rum og lokaliteter     

4.3  Arbejde under forhold, der kan medføre særlig 

udsættelse for støv, støj eller vibrationer 

    

4.4  Arbejde under særligt uhygiejniske forhold      

4.5  Arbejde under forhold, der kan medføre 

udsættelse for farlige mængder af statisk 

elektricitet 

    

 

5 Tidsplan og rækkefølge 

Er der aktiviteter, hvor tiden 

eller rækkefølgen har 

betydning for sikkerhed eller 

sundhed? 

 

 

 

 

Fagområde 

 

 

 

 

Bemærkninger 

 

 

 

Aktion 

Initialer ü
A
fk

la
re

t 

5.1 Særligt farligt arbejde     

5.2 Indbygning af tekniske 

installationer 

    

5.3 Brug af kemiske produkter, 

tørretider, afgasning… 

    

5.4 Aktiviteter der kræver 

anvendelse af tekniske 

hjælpemidler (tynge løft) 

    

5.5      

 

Henvisning: 

At-bek. 110 om projekterendes og rådgiveres pligter  

At-bek. 117 om bygherrens pligter 

Fælles værdigrundlag, (FRI, Danske Arkitekter, Dansk Byggeri, Bygherreforeningen) 


