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Rammer for
arbejdsmiljøkoordinatorens
opgaver herunder
ydelsesbeskrivelser?

Arbejdsmiljøkoordinator, Betina Lyngsø
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Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen
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Arbejdsmiljøkonsulent
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1997-2006 JobLiv Danmark
BST Job+miljø
BST-Center Fredericia

1989 Akademiingeniør kemi
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Årsager til ulykkerne
› 1/3 af årsagerne til alvorlige ulykker i Byggebranchen kan henføres til et manglende

sikkerhedshensyn under udførelsen af arbejdet på byggepladsen.
› 1/3 af årsagerne skyldes fejl og mangler i planlægningen hos entrepenøren (det

udførende firma)
› 1/3 af årsagerne skyldes fejl og mangler i projektering og planlægning hos

bygherren og rådgiveren.
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Sammenhæng mellem økonomi og arbejdsmiljø
› Byggebranchen i EU har omkostninger ved ulykker og sygdom på i alt 8,5 % af

projektomkostningerne*.

› Logistikfejl, der fører til spild, svind, ventetider og merpris ved hasteindkøb, beløber
sig til 10-15 % af håndværkerudgifterne**.

› Ventetiden udgør mindst 25 % af arbejdstiden**.

› Udbedring af fejl i det færdige byggeri udgør 15 % af byggeprisen**.

*Den Europæiske Arbejdsmiljøagenturs hjemmeside.
**Byggeriets fremtid, Publikation nr. 9/2000, side 5-7 fra Erhvervsfremmestyrelsen i Danmark.



Arbejdstilsynets Bekendtgørelser, der regulerer roller
og ansvar i byggeprocesen
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Bygherrens lovgivningsmæssige ansvar og pligter
› • Indsætte en arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen
› • Koordinere sikkerhedsarbejdet i projekteringsfasen
› • Udarbejde en plan for sikkerhed og Sundhed (Byggepladsplan, Tidsplan,
› Risikovurdering, Fællesområder mv.)
› • Forhindre uvedkommendes adgang til byggepladsen
› • Udarbejde en Journal (service og vedligeholdelse)
› • Indsætte en arbejdsmiljøkoordinator i byggefasen
› • Koordinere sikkerhedsarbejdet i byggefasen
› • Afholde sikkerhedsmøder
› • Anmelde byggepladsen til At
› • Være synlig på byggepladsen (kontrol)
› • Dokumentere arbejdet
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Bygherres koordinering under udførelse

› Afholde sikkerhedsmøder
› Afgrænse og koordinere for:  arbejdsfaser, brug af tekniske hjælpemidler.
› Koordinering af sikkerhedsforanstaltninger, der anvendes af flere

arbejdsgivere.
› At arbejdsgivere anvender forebyggelses principper
› Ajourføre PSS,  At arbejdsgivere anvender PSS
› At gennemføre opstartsmøder på byggepladsen (feb 2013)
› At gennemføre systematiske arbejdsmiljørunderinger (feb 2013)



Særlige forebyggelsesprincipper ved B+A
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Arbejdstilsynets bek. 110, 117, 1516

› Opretholde orden og hygiejne
› God adgang  på byggepladsen og til arbejdsstederne
› Retningslinjer for håndtering af byggematerialer
› Kontrol af installationer
› Materialeoplag
› Håndtering af farlige affaldsstoffer ,affald og murbrokker
› Tilpasning af faktisk tid i henhold til fremdrift
› Samarbejdet mellem arbejdsgivere og selvstændige
› Samspil med aktiviteter på eller i nærheden



Liste over særligt farligt arbejde . Bilag 1.
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Arbejdstilsynets bek. 110, 117, 1516

› Nedsynkning, nedstyrtning, Listen over farligt arbejde,
› Kemiske eller biologiske stoffer
› Ioniserende stråling
› Højspænding
› Drukning
› Underjordisk arbejde
› Dykkerarbejde Trykkammer, Sprængstoffer
› Montage tunge elementer
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Krav til bygherre om koordinering ved forskellige
arbejder

Arbejdstilsynets bek. 110, 117, 1516

Mere end 1
arbejdsgiver

Under 5 prs
samtidigt

5-10 personer Over 10
personer

Krav til
koordinering

Sagkyndig
viden

Sagkyndig
viden

Sagkyndig
viden

Koordinator P
udpeges før
projektering.
Koordinator B
før udførsel

Kendskab til
byggeriets
aktører

Kendskab til
byggeriets
aktører
Viden om
arbejdsmiljø

Som for 5-10
+Praktisk
ledererfaring i
byggeri
Koordinator-
uddannelse



Hvad kræver det af bygherren

28-04-2016
ARBEJDSMILJØOPLÆG11

Hvad er der brug for i bygherreorganisationen for at
arbejdsmiljøkoordineringen kan lykkes?

› Bygherren har en arbejdsmiljøpolitik
› Sætter tydelige krav til arbejdsmiljøkoordinatorens ydelse og sørger

for opbakning og rammesætning
› Sørge for klare kommandoveje
› Arbejdsmiljøkoordinatoren skal have beføjelser

- placering i organisationen betyder meget
› Det er en fordel at være på lige fod med

projektlederen og referere direkte til bygherren
› Der skal afsættes tid og ressourcer af til arbejdsmiljøkoordinatorens arbejde
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Arbejdsmiljøpolitikker. Arbejdsmiljøprogram
› Forebyggelsespolitik

› Alkohol- og rusmiddelpolitik

› Politik for adgangskontrol

› Politik for personlige værnemidler

› Politik for adgangsveje

› Politik for arbejde i dybden

› Politik for kranarbejde

› Politik for arbejde i højder

› Politik for støjende arbejdsopgaver

› Politik for støvende arbejdsopgaver

› Politik for arbejde med kemiske produkter

› Politik for varmt arbejde

› Politik for arbejdspladskultur og sociale forhold

› Politik for præmiering

› Politik for orden og ryddelighed

› Politik om åbenhed14



Virkemidler fra Bygherren

› Foregangsbygherre – Visioner og synlighed
› Aftale om overdragelse af koordinatorfunktion
› Løbende koordineringsmøder med koordinator
› Sanktionering (påtale, advarsler, bortvisning)
› Incitamentsordning (præmiering)
› Sikkerhed indgår i udbudskriterierne
› Resultat og indsatsmål
› Selvstændigt budget til arbejdsmiljøkoordinering

15



Virkemidler og krav til entreprenørerne

› Sikkerhedsleder på pladsen
› Kædeansvar på sikkerhedsområdet
› Arbejdsmiljøplan
› Sikkerhedsmøder med egne underentreprenører
› Dokumenteret egenkontrol
› Krav til udenlandske håndværkere
› Særlige krav til intro, dansktalende personale, instruktion mv.)

16



Krav til byggepladsen

› Etablering af drift af byggepladsen udbudt som et selvstændigt projekt.
› Udlejningsfirma og byggemarked på byggepladsen
› Fælles kantine (og skurby)
› Central affaldshåndtering
› Byggeservice

17



Krav i projekteringsfasen

› Opkvalificering af projektering (workshop)
› Tidlig opstart (dispositionsforslagsfasen)
› Forventningsafstemning med projekteringsleder (plan)
› Kortlægning og risikovurdering – identifikation af risici
› Mock-up

18



Virkemidler og krav i byggefasen
› Uafhængighed af byggeledelsen (integritet)
› Forventningsafstemning med byggeleder (plan) – integration i byggestyringen

– rollefordelingen.
› Opstartsworkshop (entreprenør/bygherre/rådgiver)
› Fælles beredskabsplan
› Sikkerhedshåndbog (PSS i pixi-udgave)
› Sikkerhedsintro til alle, der skal arbejde på pladsen
› Sikkerhedsmøder i 2 niveauer
› Fælles beredskabsplan
› Adgangskort og Chaufførbrochure
› Sikring af byggepladsen
› Ugentlig elektronisk rundering19



Virkemidler og krav i byggefasen
› Labels til hjelme
› Ulykkes- og fraværsstatistik
› Fokus på sikring af byggeplads (indhegning, portvagt, natrundering,

kameraovervågning.
› Gæstepolitik
› Risikovurderinger
› Minikampagner og konkurrencer
› Hjelmfarver

20



Bygherrens mønstergennemgang

21
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Krav om plan for sikkerhed og sundhed.

Størrelse/Farlighed 1-10 ansatte Mere end 10
ansatte

Almindelig risiko Ikke krav om pss Skriftlig plan for pss
Særligt farligt arbejde Krav om pss for

risikoarbejdet
*bek 117 bilag 3



Faseforløb udarbejdelse af pss
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Grundlag i
udbudsmaterialet

Færdiggørelse af
PSS

Ajourføring af PSS

Beskrivelser
vedrørende:
Eksisterende forhold,
Risici som følge af
projektets udformning,
Fælles foranstaltninger,
Angivelser for de
enkelte arbejdsgivere

Beskrivelsen færdiggøres
på grundlag
af input fra
entreprenørerne, fx.
under
Projektgennemgangsmø-
der

PSS ajourføres i forhold
til
afvige- /tilsynsrapporter
og
referater fra bygge- og
sikkerhedsmøder
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Liste og journal
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AT bek. 117  kap 3

› Bygherre skal sørge for liste  og journal over udestående arbejdsmiljøforhold



Hvordan sikrer man sig her



Afgrænsning af
sikkerheds-

foranstaltninger i
fællesområder

Farlige aktiviteter
og

Tekniske
foranstaltninger

Tekster
og

Bilag
=

PSS

PSS-Udbudsmateriale



Byggepladstegningen
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Byggepladstegningen skal vise, hvor der er:

› eksisterende risici på arealet og hvilke risici,
› adgangs-, transport- og flugtveje,
› kran, hejs og stilladser,
› afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder

og affaldscontainere,
› afsat plads til velfærdsforanstaltninger,
› tilslutning til el, vand og kloak og
› alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.



BLY
3



3 NV 2011



Implementering



Fremkommelighed: Orden og ryddelighed på arbejdsstedet



Tidsplanen
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› Tidsplanen skal angive:
› hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid,

der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser
› i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare, jf. bilag 1.



Grundlag for PSS Tidsplan
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At bek 117. bilag 3, Bar-ba vejledning om bygherres pligter

› Det er bygherrens ansvar, at PSS indeholder en tidsplan,
› som gør det muligt at gennemføre byggeprojektet på en forsvarlig måde.
› Bygherrens tidsfastsættelse tilpasses den projekterendes beskrivelse af,

hvordan de enkelte arbejder
› eller arbejdsfaser tilrettelægges mest hensigtsmæssigt i
› forhold til hinanden (procesplan)



Koordinering under projekteringen
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Am bekendtgørelse 117 kap 3

› Valg der sikrer hensigtsmæssig planlægning, rækkefølge af arbejder og
arbejdsfaser.

› Vurdere periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder
eller arbejdsfaser

› Afklare, om der er taget tilstrækkeligt hensyn til
› arbejdsmiljømæssig bygbarhed på selve byggepladsen



Ansvar for arbejdsmiljøet

Bygherren ansvar for
Fællesområder:
Færdselsveje
Materialepladser
Arbejdsplatforme
Stilladser,
Skurby

Entreprenøren ansvar for
konkrete arbejdsområder:
hvor kun en enkelt virksomhed
skal udføre arbejde, f.eks. hvor
en murer  skærer sten
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Bygherres pligter
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Udbudsmaterialet sikrer hvem
der:

• etablerer
• vedligeholder og
• fjerner vinterforanstaltninger



tekniske hjælpemidler?
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