
ARBEJDSMILJØ
Projekter



ARBEJDSMILJØ
LOVGIVNINGENS KRAV

Lovgivningen stiller krav om, at bygherre på alle
bygge- & anlægsprojekter, hvor der er to eller flere

entreprenører tilknyttet, skal foretage
arbejdsmiljøkoordinering både i projekteringsfasen og

i udførelsesfasen.

Arbejdsmiljøkoordinator skal medvirke til at projektet er
bygbart indenfor arbejdsmiljølovens rammer

(eksempel fra Brøndbyvester)



HVORDAN OG HVORFOR?

► Kontakt Arbejdsmiljø så tidligt som muligt (gerne i idéfasen)
Arbejdsmiljø råder over 11 uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer

► Der ”kobles” en arbejdsmiljøkoordinator på projektet, som følger det fra start
til slut

► Arbejdsmiljøkoordinatoren er en naturlig del af projektgruppen

► HOFORs uddannede arbejdsmiljøkoordinatorer sikrer ensartet god kvalitet til
en billig pris

► Arbejdsmiljøkoordinatoren er med til at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø i
hele forløbet



PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED
Startes allerede i projekteringsfasen

► Ingen specielle risici
► Flere entreprenører med 1-10 ansatte

Ikke krav om PSS

► Ingen specielle risici
► Flere entreprenører  flere end 10 ansatte

Krav om PSS

► Farligt arbejde
► Flere arbejdsgivere med 1-10 ansatte
Krav (for farligt arbejde)

► Farligt arbejde
► 1 virksomhed

Krav om PSS for farligt arbejde



PROJEKTERINGSFASEN

Arbejdsmiljøkoordinator skal udpeges
inden projektering igangsættes

I projekteringsfasen forebygges de sikkerheds- og
sundhedsmæssige problemer, gennem:
► Planlægning og tilpasning af sikkerheden i de enkelte faser
► Vurdering af risici (risikoanalyse)
► Udarbejdelse af driftsjournal
► Sikring af fællesområder
► Vurdering af behov for evt. nødvendige forundersøgelser
► Udarbejdelse af foreløbig Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)



RISIKOANALYSE

Risikoniveau = sandsynlighed x konsekvens

► Sandsynlighed = hvor ofte (sjælden, ofte etc)

► Konsekvens = alvorlig (skade med fravær),
katastrofal (dødsfald)

► Vurderes for hvert risikoområde



UDFØRELSESFASEN

Under udførelsen koordineres og korrigeres sikkerheds- og
sundhedsmæssige forhold ved at:

► Anmelde byggepladsen til AT, hvis størrelsen kræver det
► Afholde opstartsmøder med entreprenører
► Sikre aftaler med de enkelte entreprenører om etablering og

vedligeholdelse af sikkerhedsforanstaltninger.
► Udarbejde og vedligeholde lovpligtig Plan for Sikkerhed og Sundhed

for udførelsesfasen
► Afholde sikkerhedsmøder og gennemføre runderinger, hvor der føres

tilsyn med sikkerhedsforanstaltninger
► Koordinere arbejdsmiljøarbejdet
► Gennemføre uanmeldte tilsyn



FOREGANGSBYGHERRE

► Vi er certificeret på arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001)

► Medvirker til at sikre et godt arbejdsmiljø
(også ud over bygherrebekendtgørelsen)

► Vi sikrer også lovlige arbejdsmiljøforhold på mindre
opgaver/projekter (fører tilsyn, holder månedlige møder)
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