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Forord – Guide 3 
I denne Guide 3 føres man trin for trin igennem en struktureret måde at få integreret arbejdsmiljø-

hensyn i processen primært fra projektforslag til udbud i byggeri. Øvelsen er, at koble processen for 

projektering med arbejdsmiljøets risici og belastninger. Guiden henvender sig primært til projekte-

rende arkitekter og ingeniører, dvs. til de enkelte fag og discipliner i design og projektering i bygge-

projekter. I afsnittet konkretiseres teksterne for de forskellige fag- og discipliner i design og projek-

tering, så man kan nøjes med at læse under den disciplin, der er relevant for ens fag/disciplin. 

Guiden er et element i et udviklingsprojekt, hvor der er udarbejdet et koncept til at integrere arbejds-

miljøhensyn i design og projektering i bygge- og anlægsprojekter, for at opnå en højere grad af sik-

kerhed i bygge- og anlægsbranchen – og herigennem forebygge arbejdsulykker. 

Konceptet består af 5 separate guides plus et separat bilag. Bilaget gennemgår arbejdsmiljøloggen i 

detaljer og systematisk gennemgår risikofaktorer i relation til arbejdsmiljø i projektering.  

 

Guiden dækker projekteringen fra projektforslag til hovedprojekt og afsluttes ved forberedelse til 

udbud. Guiden skal gøre de involverede i stand til at besvare følgende spørgsmål: 

٠ Hvad er det, de projekterende, skal forudse mht. arbejdsmiljøet, når de skaber rammerne for 

projektets udførelse? 
٠ Kan risici og eksponeringer nedbringes ved tiltag i projektering?  
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3 BYGGEPROJEKTETS RÅDGIVERE: FRA PROJEKTFOR-

SLAG TIL HOVEDPROJEKT 
I planlægning og projektering har man i modsætning til senere i processen mulighed for at fjerne og 

reducere arbejdsmiljømæssige risici og belastninger ved at ændre på de overordnede rammer og 

strukturer. Denne guide præsenterer en metode, som de projekterende kan anvende til at identifi-

cere og analysere arbejdsmiljømæssige risici og belastninger under projekteringen, uden nødvendig-

vis at levere de konkrete arbejdsmiljørigtige løsninger. Her er det op til de involverede og deres fag-

lighed at skabe nye og bedre løsninger. Nedenfor præsenteres en case, hvor et arbejdsmiljøproblem 

kunne have været løst i projekteringsfasen eller være forudset og beskrevet i udbudsmaterialet. 

EKSEMPEL 8: BETONBJÆLKER  (CASE FRA BRANCHEARBEJDSMILJØBUSSEN) 

I forhold til at styrke den strukturerede, formelle del af arbejdsmiljøarbejdet i projekteringen frem-

hæver guiden en række overordnede skridt til at integrere arbejdsmiljøhensyn i de enkelte faser:  

٠ En metode til at vurdere arbejdsmiljø risici i projektforslaget, hvor udfaldskravene bliver fastlagt.  

٠ En metode til analyse af sikker bygbarhed i forprojektet. 

٠ En metode til granskning og kontrol i hovedprojektet.  

٠ Forslag til hvordan arbejdsmiljøkrav og hensyn i forbindelse med udbuddet kan udformes. 

 

 

I forbindelse med byggeriet af en bank har bygherren ønsket at få et stort spænd på 1. og 2. sal inde i bygningen. Dette har nød-
vendiggjort brug af Peikkobjælker. Desværre er der projekteret således at bjælkerne er støbt i gulvet med en betonkasse på ca. 
20 x 50 cm over niveau. Tømrerne skal transportere en lang række materialer på tværs af rummet og skal således manøvrere i et 
rum med et gulv med betonkasser på tværs af rummet. Dette skaber en lang række gener for de udførende, som ikke er beskre-
vet og tilsyneladende ikke planlagt af de projekterende.  

  
 BILLEDE 2  OG 3:  BETONKASSEN MED GANGBRO. 

Arbejdstilsynet besøgte pladsen på et tidspunkt og gav rådgivningspåbud til tømrerfirmaet, da de manuelt trak rundt med for 
tunge gipsvogne og til bygherren for manglende ajourføring af PSS.  
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3.1 HVORDAN SKAL RISICI OG BELASTNINGER HÅNDTERES I PROJEKTE-
RINGEN? 

Projekterende stiller ofte spørgsmålet; hvordan skal man i planlægning og projektering tage hånd om 

alle de forskellige arbejdsmiljøpåvirkninger? Det korte svar er, at der er forskellige måder at håndtere 

de forskellige dele. Nogle dele skal løse ved egentlig fysiske ændringer af projektets udformning, an-

dre dele skal man organisere sig ud af og for andre dele igen, skal der sættes krav til de udførende. 

Dette konkretiseres i de følgende afsnit for de forskellige fag/discipliner i projektering.  

Listen over arbejdsmiljøets risici og belastninger i byggeprojekter er lang, så der er mange hensyn, 

der skal tages i projekteringen. I det følgende er vist en række eksempler på hvilke overvejelser, man 

kan gøre sig. Se også bilaget. 

Aktivitet   
/risiko 

Eksempler på årsager Eksempler på forebyggelse i projektering 

Arbejde i 
højde  

Fald fra højde, fx fald fra tag, stillads, stiger eller 
platform og fald ned i udgravning/hul eller gen-
nem huller, udsparinger, ovenlys mm.  

 

 

Planlæg, så det er muligt at arbejde i højden og der er plads til at sikre 
dette arbejde, fx: 

 Design med brystværn eller barriere, tidlig afskærmning. 

 Design for rækværk ved alt arbejde, der foregår i højden. 

 Design med indbygget afskærmning – også for materiel og materia-
ler - så interimsafskærmning er unødvendig – tænk procesforhold, 
tidsplan. 

 Design, så der ikke er behov for stiger under udførelse samt D&V 

 Planlæg arbejdssekvens (rækkefølge, logistik, bemanding), hvor per-
manente trapper bruges under udførelse. 

 Skab tilgængelighed og tilstrækkelig bæreevne af underlag og plan-
læg arbejdssekvens for mobile stilladser og platforme. 

 Specificer materialer, der ikke kræver kontinuerlig vedligeholdelse 
eller lav løsninger med sikker adgang for vedligeholdelse. 

 Design vinduer, så de kan rengøres fra indvendig. 

 Overvej præfabrikation så delelementer kan samles på jorden og 
løftes sikkert ind på plads, herunder midlertidigt/permanent ræk-
værk. 

 Design for permanent tilgængelighed fx rækværk og ankerpunkter 
for faldsikring 

 Sørg for at der er gode forhold til at fjerne affald.  

Ramt af fal-
dende/fly-
vende gen-
stande 

Ramt af faldende genstande fx fra kran, hejs, 
andre mekaniske løft, fra transportbånd, fra 
manuelle løft osv. Ramt af flyvende genstande 
fx fra maskiner og håndværktøj. 

 

Planlæg, så risici fra fladende/flyvende genstande minimeres og der er 
plads til at sikre dette arbejde, fx: 

 Planlæg for at færrest muligt løsdele skal transporteres i højde. 

 Planlæg for at skabe sikre processer ved arbejde i flere niveauer, 
herunder adskillelse af forskellige arbejder og begrænsning af ar-
bejde/processer med maskiner nær niveauspring. 

 Planlæg placering af kran og afgræns området, hvorover der løftes 
materiel.  

 Planlæg foranstaltninger for at kvalitet i produkter, der skal hejses, 
liftes.  

 Sørg for at der er gode forhold til at fjerne affald, så det ikke kan 
flyve rundt ved blæst. 

Arbejde på 
samme ni-
veau: 

Fald i samme niveau, fx på gulve, udendørs are-
aler, trapper og skrå flader. 

 

Planlæg byggeplads for sikker og sund tilgængelighed: 

 Sikker adgang og udgang til ekstern transport. 

 Planlæg grænseflader mellem gående og kørende transport. 

 Skab tilstrækkelig plads til at anlæg og udstyr kan fungere sikkert. 

 Specificer skridsikre overflader. 

 Undgå byggerod på færdselsveje og sørg for gangbare adgangsveje, 
dvs. uden pløre og lignende.  
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Ramme imod, 
imellem, blive 
stødt af: 

Ramt af bevægende genstande, fx køretøj eller 
rullende genstande, håndværktøj eller gen-
stande holdt af en anden person og svingende 
genstande. Ramt af klemning, blive mast. Kol-
laps af bygning under montage, demontage og 
montage af tunge præfabrikerede elementer. 

Planlæg procesforløb, så der er plads til at afgrænse processer, fx ved 
adskillelse af arbejdsområder eller arbejdstid. 

Design interimsafstivning for at sikre stabilitet under opførsel. 

Udskridning 
af materialer 

Blive begravet, fx ved kollaps af udgravning. Lav strategi for arbejde i udgravninger samt afspærring/afdækning af 
udgravninger og adskillelse fra tung trafik. 

Sørg for sikre adgangsveje. 

Sikre, at der er tilstrækkelig information om jordbunds- og grundforhol-
dene, jordens styrke, type, grundvand osv. Søg for at sikre afstivning af 
udgravninger 
Sørg for mulighed for at placere opgravede bunker hensigtsmæssigt.  

Tekniske hjæl-
pemidler 

Ramt af bevægende genstande, klemning, skæ-
ring. 

Planlæg for sikker logistik og grænseflader, fx foreskriv anvendelsen af 
sikre hjælpemidler, skab tilgængelighed og plads for materiel og mate-
rialer etc. Fx plan for al transport, opbevaringsplads, affaldshåndtering. 

Køretøj:  Sammenstød – ulykker med entreprenørmaski-
ner og andre køretøjer. 

Planlæg grænseflader mellem gående og kørende transport. 

Planlæg i forhold til såvel interne som eksterne trafikale forhold (biltra-
fik, togtrafik), fx adskillelse og afmærkning af arbejdsområdet fra kø-
rende trafik. 

Elektricitet: Elektrisk stød – kontakt med over- eller under-
jordiske kabler, arbejde i nærheden af høj-
spændingsledninger. 

Tilvejebring præcis og tilstrækkelig information om alle kabler  eventu-
elt ved håndopgravning. 
Placer konstruktioner så man minimerer risici fra nedgravede og over-
jordiske kabler. 
Projekter en god byggepladsstrøm og ledningsføringer under udførel-
sen. 

Højspænding: Elektrisk stød. Planlæg for at undgå store sikkerhedsbrist.  

Planlæg særlige foranstaltninger, afskærmning ved arbejde nær vand, 
højspænding, eksplosionsfarlige processer. 

Sørg for at disse risici identificeres og at der i udbuddet sikres udarbej-
delse af specifikke APV for de konkrete opgaver.  

Ild, brand Processer, der anvender eller kan udvikle stof-
fer og materialer, der indebærer eksplosions-
fare.  

Iltmangel  
 

Arbejde i brønde, tunneler, underjordisk ar-
bejde, samt nær vådområder. 

Eksplosion  
 

Processer, der anvender eller kan udvikle stof-
fer og materialer, der indebærer eksplosions-
fare. 

Ensidigt bela-
stende ar-
bejde / Uhen-
sigtsmæssige 
arbejdsstillin-
ger  

Hvor den samme bevægelse gentages mange 
gange fx ved mange ensartede processer og 
lang tids brug af det samme håndværktøj. 

 Arbejde på knæ, siddende og stående og kom-
binationer. 

Planlæg for at undgå gentagelser i arbejdsprocesser, fx gennem tids-
plan, arbejdstempo, metoder, organisering etc. – fx ved at ændre bela-
stende løsninger til andre. 

Minimer behov for gentagne arbejder under loft og under/ved gulv, dvs. 
ved arbejde over hovedhøjde eller knæliggende. 

Planlæg for arbejdspladslogistik og -indretning med plads til at bruge 
passende tekniske hjælpemidler og få materialer leveret der, hvor de 
skal bruges. 

Løft, træk og 
skub – tunge 
byrder  

Arbejde med tunge og uhåndterbare materialer 
fx betonblokke, kantsten, gipsplader etc. Fore-
kommer mange steder i traditionelt byggepro-
jekt. 

 

  

Minimer tunge løft fx ved valg af lette, håndterbare materialer og byg-
ningsdele. Opdel fx i mindre håndterbare elementer.  

Hvis der er store tunge elementer som fx vinduer, radiatorer, mv, så 
skab mulighed for at der kan anvendes et teknisk hjælpemiddel. 

Planlæg logistik for byggematerialer i montagetidsplan, så materialer 
kan løftes ind på den rette tid og sted. 

Foreskriv brug af ergonomisk sikre hjælpemidler, mekanisk løftegrej og 
planlæg for udførelsesmetode, tilstrækkelig bæreevne af underlag og 
plads for/tilgængelighed af tekniske hjælpemidler. 
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Kemi  Udsættelse for sikkerheds- og sundhedsskade-
lig påvirkning fra stoffer og materialer, fx aller-
gisk reaktion efter kontakt med våd cement, ud-
sættelse for asbeststøv, eksponering for opløs-
ningsmidler, bly osv.  

Ved materialevalg vurderes kemiske belastninger. Fjern, substituer eller 
begræns brugen af sundhedsskadelige kemikalier 

Undgå processer, hvor farlig kemi bliver luftbåren.  

Sørg for at der udføres tilstrækkelige forundersøgelser fx af jord, byg-
ninger, der skal renoveres mv 
Overvej krav i udbuddet til: 

 Håndtering af kemi og stoffer. 

 Håndtering af jord og spildevand. 

 Sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejde med asfalt, kalk, cement. 

Støv, støj, vi-
brationer  

Støvende, vibrerende og/eller støjende proces-
ser, fx arbejde med larmende maskiner og pro-
cesser, brug af mekanisk håndværktøj.  

Minimer behov for støjende, støvende og vibrerende processer fx ved 
at: 

 Tænk andre løsninger uden denne påvirkning. 

 Undgå at der skal bores fx i beton. 

 Præfabrikerede udsparinger. 
Planlægge, så påvirkning fjernes, begrænses eller sænkes, og/eller fær-
rest muligt udsættes, ved at adskille opgaver i tid og sted. 

Psykisk ned-
slidning 

Arbejdsbetinget stress fx som følge af en pres-
set byggetidsplan, alenarbejde, utryghed ved 
arbejde i utrygt miljø eller traumatiske hændel-
ser og vold. 

Planlæg tilstrækkelig tid til at udførelsen kan ske på en sikker måde. 
Planlæg for tidsmæssige og fysiske bindinger imellem grænseflader.  
Stil krav til de udførende om organiseringen og etablering af et godt 
samarbejde. 
Minimer omfanget af alenearbejde. 

Det er vigtigt, at risici er identificeret og der skabes mulighed for, at de kan styres enten igennem valg 

af tekniske løsninger eller ved en proces og organisatorisk fremgangsmåde. Ikke alle risici kan fjernes 

i projekteringen, men må klares i udførelsen. Det er imidlertid vigtigt at disse risici identificeres og 

kanaliseres videre til de udførende fx i PSS eller byggesags- og arbejdsbeskrivelser. 

3.2 PROJEKTFORSLAGETS UDFALDSKRAV 
Bygherrens værdier og ønsker til udfaldskrav til byggeprojektets form, funktion og æstetik omsættes 

i projektforslagsfasen til konkrete skitser, tegninger og beskrivelser. Man er stadigvæk på et overord-

net niveau mht. formuleringen af kravene til projektet, men alligevel med en vis præcision fx mht., 

pris, tid, kvalitet, brugerønsker, bæredygtighed og arbejdsmiljø.  

I projektforslagsfasen foreslås det, at analyser af arbejdsmiljøets risici og belastninger foregår på ni-

veau 2, jf. risiko-oversigten.  
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EKSEMPEL 9: EKSEMPLER FRA ET AF INTERVENTIONSPROJEKTERNE – NYBYGGERI.  

Indledende screening 
For at håndtere, registrere og behandle arbejdsmiljøpåvirkninger i projekteringen oprettes en ar-

bejdsmiljølog for projektet. For at komme i gang, bør man gennemføre en indledende screening af 

arbejdsmiljørisici i projektet, der går på tværs af alle fag og discipliner. Denne screening bruges der-

efter som udgangspunkt for oprettelse og udfyldelse af en arbejdsmiljølog.  

I det følgende præsenteres en generel tjekliste for en indledende screening, hvor punkterne efterføl-

gende kan overføres til at etablere en arbejdsmiljølog for projektet. Bogstaverne i parentes referer 

til risikooversigten.  

En række eksempler på tiltag i design og projektering kommer fra interventionsprojekterne. Her tages udgangspunkt i erfaringerne 

fra den ene case – et større nybyggeri i fagentreprise.  

Allerede i projektforslagsfasen kunne man blive meget konkret på nogle problemområder, mens der senere i projekteringen blev 

snakket mere i detaljer.  

En lang række elementer blev diskuteret i processen, og arbejdsmiljøloggen blev benyttet systematisk. Her skal fremhæves tre ek-

sempler på valg i projektering, der får betydning for arbejdsmiljøet i udførslen af byggeriet: 

 Fælles stillads: I forbindelse med et atrium diskuterede man, at der var en lang række ulykkesrisici til stede idet en lang række 

aktører og processer centreredes om dette sted. Herunder risici ved arbejde med store elementer, faldrisici som følge af flere 

etager, risiko for faldende materialer og materiel etc. Løsningen blev at lave en helhedsorienteret løsning for stilladser og afdæk-

ning, der bl.a. etablerede en fælles arbejdsplatform under ovenlys, med afskærmning for faldende genstande – samt projektere 

med de nødvendige krav til disse interime foranstaltninger – fx bæreevne af underlag.     

 Faldrisici mm. ved vindueshuller og montage af disse: I forbindelse med montage af vinduer i facadepartier og de forskellige 

åbninger i facaden diskuterede man de forskellige risici, herunder faldrisici. Det første bl.a. til en diskussion med et par elementfa-

brikker om muligheden for montage af vinduerne i facadeelementerne på elementfabrikken, hvor vinduerne hermed udgør en 

permanent afskærmning. Ligeledes diskuteredes montage af vinduespartier fra facadelift. Løsningen blev ikke endeligt besluttet, 

men holdt åben til man skal udbyde til konkrete elementleverandører.  

 Installationsføring: Der er en lang række føringer af installationer, der er planlagt at blive ført over nedhængt loft. Derfor var man 

bekymrede for bl.a. dårlige arbejdsstillinger, ensidige belastninger og gentaget arbejde. Man planlagde derfor i god tid, at placere 

installationer i hver side af gangen over loft, så der var arbejdsplads i midten og mulighed for at kommet til ved brug af passende 

teknisk udstyr. Arbejdsmiljøloggen skriver bl.a.: ”Der planlægges hensigtsmæssig disponering af føringer over lofter i hovedføring. 

Der planlægges friholdt "spor" i midten af gange sådan der kan arbejdes sideværts i forsyningssporet”. Man tager desuden i place-

ringen af de forskellige føringer højde for, hvilke installationer, der forventes at være tilgængelige for vedligeholdelse, så de mest 

vedligeholdelseskrævende placeres bedst tilgængeligt. Løsningen kommunikeres til de udførende gennem projektmaterialet og 

arbejdsbeskrivelser.   
 

En anden vigtig pointe var, at man kom godt rundt om de fleste ty-

per risici. Også de dele, der ellers betragtes som trivielt. Fx eksem-

plet ovenfor med installationsføring, der adresserer ergonomien 

(dårlige arbejdsstillinger og ensidige belastninger).  

Endelig fik man gennem anvendelsen af konceptet generelt et blik 

for arbejdsmiljørisici - også på drift og vedligehold. En konkret ek-

sempel var – at der var nogle risici forbundet med arbejdet – fx ved-

ligehold af ovenlys, der både kunne føre til faldrisici og risiko for at 

blive ramt af faldende genstande og dårlige arbejdsstillinger. Arki-

tekterne lavede derfor en mock-up af ovenlysløsningen og fik mulig-

hed for at lave en løsning, der minimerede risici – se bl.a. billede til 

højre.  
BILLEDE 4:  MOCK-UP AF OVENLYS-VINDUE (CASE) 
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Tjekliste indledende screening  

Risiko Supplerende spørgsmål. Fag / discipliner (Sæt kryds) Be-
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(A+B). Forekom-

mer der risici 

som følge af ni-

veauforskelle? 

Arbejde i højden fx på tag, på facade eller råhus med risiko 

for fald og for faldende genstande. 

        

Arbejde i områder med huller i fx dæk eller svage bærende 

dele med risiko for at falde igennem. 

        

Arbejde i højden, fx på stiger, stilladser og platforme med 

risiko for fald og faldende genstande. 
        

Arbejde med løfteudstyr eller kranarbejde med risiko for 

faldende genstande. 

        

Arbejde ved udgravninger med risiko for fald.         

(A). Forekommer 

der risici som 

følge af arbejde 

på samme ni-

veau? 

Arbejde og færden på overfladerne med risiko for snublen, 

skrid i samme niveau og fald på trappe eller skrå plan.   

Arbejde med risici fra færdselsveje. 

        

(B). Forekommer 

der risici som 

følge af de omgi-

velser hvor man 

færdes eller ar-

bejder? 

Arbejde med eller ved kran, hejs, andre mekaniske løft 

med risiko for at blive ramt af faldende genstande. 

        

Arbejde med montering og demontering af tunge evt. præ-

fabrikerede elementer med risiko for at blive ramt under 

håndteringen. 

        

Arbejde ved eller i udgravninger mm, med risiko for at 

blive begravet. 

        

Udgravninger tæt på trafikerede arealer fx trafikafvikling, 

plads til gravekasser mm. 

        

Arbejder ved eller på trafikerede arealer.          

(C). Forekommer 

der risici som 

følge af hvad der 

arbejdes med el-

ler ved? 

Brug af tekniske hjælpemidler, fx entreprenørmaskiner el-

ler arbejdsmaskiner med risiko for at blive ramt, klemt eller 

mast. 

        

Transport og kørsel i forbindelse med intern trafik, dvs. an-

lægsprojektets egen logistik? Fx adskillelse af let og tung 

trafik, den almindelige færden på byggeplads, logistik af 

transport etc. 

        

Transport, kørsel i forbindelse med ekstern trafik, dvs. eks-

terne parter, herunder brugere og omgivelser i anlægsperi-

oden. 
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Arbejde med elektricitet med risiko for elektrisk stød, fx 

nedtagning af master, signalanlæg, belysning m.m. 

        

Arbejde med varme og kolde processer, fx fjernvarmeled-

ninger med høje temperaturer. 

        

Arbejde med kemikalier og skadelige stoffer fx ved nedriv-

ningsopgaver og forurenet jord, herunder asbest, PCB, bly. 

        

Løft af tunge byrder, med risiko for akut skade, fx eks-

treme kraftanstrengelser. 

        

(D). Forekommer 

der risici som 

følge af omgivel-

ser af særlig far-

lig karakter? 

Arbejde nær vand og/eller underjordisk arbejde, med risiko 

for mgl. forsyning af ilt fx ved rørlægning, arbejde i tanke 

eller brønde, arbejde over vand og under vand. 

Arbejde ved tilslutning til eksisterende ledninger, arbejde 

med etablering af stik i eksisterende brønde, arbejde i 

snævre rør og tunneler 

Arbejde i lukkede rum, fx brønde, dybe ledninger, gylle-

tanke/ajlebeholder, fx ved nedrivning. 

Arbejde med ledninger under tryk (fx store vandledninger). 

        

Arbejde med processer med risiko for brand og eksplosion 

fx ophobning af brandnærende materialer, dampe fra op-

løsningsmidler, brændstof eller udslip af gas.  

Arbejde med sprængning. 

Arbejde ved gas eller brændstofledninger i lukkede rum 

med opløsningsmidler. 

Arbejde i nærheden af en risikofyldt nabo virksomhed.  

        

Arbejde med eller nær højspænding fx luftledninger, kabler 

i jord, transformerstation, kabler i bygværker. 

        

Andre særlige risici, der stiller særlige krav til planlægning 

og foranstaltninger? 

        

(E). Forekommer 

der risici som 

følge af ergono-

miske belastnin-

ger? 

Arbejde med tekniske installationers placering og installa-

tion. 

Manuelle håndteringer og transport af materialer og mate-

riel. 

        

Arbejde med jernbindinger, manuel udgravning og lig-

nende, der rummer risici for belastende arbejdsstillinger, 

arbejde over hovedhøjde eller knæliggende. 

Arbejde i hulrum i bygværker med snævre pladsforhold. 

        

(F). Forekommer 

der risici som 

følge af kemiske 

eller biologiske 

belastninger? 

Arbejde med skadelige stoffer.         

Arbejde med nedrivning af byggeri med risiko for bly, pcb, 

asbest. 

        

Arbejde under særligt uhygiejniske forhold, fx arbejde på 

gamle loftrum med duelort. 

        

Arbejde med forurenet jord.         

Nedbrydningsarbejde af asbestholdige materialer, PCB-hol-

dige materialer i fx fuge- og klæbemasse i og blymaling i fx 

gammel maling, klinker ved nedbrydning. 

        

(G). Forekommer 

der risici som 

følge af andre fy-

siske belastnin-

ger? 

Arbejde med vibrerende værktøj/maskiner, ramning af 

pæle og spuns, fræsning af asfalt og beton, sandblæsning, 

slyngrensning og højtryks-spuling med risiko for udsæt-

telse for skadelige vibrationer. 

        

Arbejde med maskiner, processer eller omgivelser, fx sand-

blæsning eller højtryksspuling med risiko for skadelig ud-

sættelse for støv og støj. 

Nedbrydning af bygninger, bygværker og opbrydning af be-

lægninger.  

Ramning af pæle og spuns.  

Fræsning af asfalt og beton, sandblæsning, slyngrensning 

og højtryksspuling.  
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Oprettelse af arbejdsmiljølog 

På dette tidspunkt – eller tidligere - oprettes en arbejdsmiljølog på projektet. Her kan punkterne fra 

den indledende screening benyttes i første omgang, og efterhånden som projektet detaljeres og ud-

formes yderligere udbygges arbejdsmiljøloggen. Det er ikke alle typer risici og belastninger, der vil 

være relevant i alle projekter. Den indledende screening kan bruges til at udpege de centrale punkter, 

som man kan arbejde videre med i projektet, mens andre kan udelukkes i det resterende projekt. 

Eksempelvis er det ikke i alle projekter at højspænding (D14), iltmangel (D16) eller eksplosionsfare 

(D17) er lige relevant. Dog bør man huske, at nogle risici og belastninger kan blive relevante, hvis der 

opstår projektændringer.   

For de enkelte disciplinområder må de involverede parter løbende vurdere, om valg i projekteringen 

kan få en indflydelse på sikkerheden og sundheden ved udførelse. Her kan man ved at bruge risiko-

oversigten sikre, at man kommer hele vejen rundt i analysen på de forskellige detaljeringsniveauer. 

De risici og belastninger, som er relevante kan noteres i arbejdsmiljøloggen.  

De enkelte discipliner vil ofte generere de samme typer overvejelser igennem processeen. Et 

eksempel er for indvendig aptering/komplettering, hvor overvejelser vedr. ulykkesrisici ofte vil om-

handle fald fx fra stiger og færden i samme niveau, samt brug af værktøj. Mens det i forhold til sund-

hed vil omhandle manuel håndtering ved fx tunge løft og dårlige arbejdsstillinger samt brug af kemi-

kalier, samt udsættelse for støv, vibrationer og støj. Det vil altså sige, at visse typer risici og belast-

ninger hurtigt vil komme i fokus for hvert disciplinområde. Det må imidlertid ikke blive en sovepude. 

Man bør i det mindste overordnet gennemgå alle punkterne i risikooversigten. 

Udfaldskrav til arbejdsmiljømæssig bygbarhed  
Formelt bør man ved afslutningen af projektforslaget nå til at formulere en række udfaldskrav til 

arbejdsmiljømæssig bygbarhed. Dvs. at man skal have formuleret en række krav til det videre projek-

teringsforløb, om bæres videre i de efterfølgende faser, hvor man efter hver fase gransker for om 

kravene bliver opfyldt, hvorefter man screener igen med en efterfølgende granskning igennem fa-

serne.  

I det følgende gives eksempler på sådanne overvejelser og formuleringer af udfaldskrav for de for-

skellige fag og discipliner i projekteringen. Den enkelte projekterende kan jo nøjes med at læse under 

den disciplin, der er relevant.  Det skal påpeges, at der ikke er tale om en udtømmende liste, men 

Arbejde i vinterhalvåret eller under særlige vejrforhold og –

påvirkninger. 

        

Arbejde, der udsætter arbejdstagerne for ioniserende strå-

ling?  (Isotopmåling med troxler). 

        

(H). Forekommer 

der risici som 

følge af psykiske 

belastninger? 

Arbejde under tidspres         

Utrygt arbejde i utrygt miljø, fx arbejde langs kørende tra-

fik, under etableringen af sikkerhedsudstyr eller i ekstreme 

højder. 

        

Alenearbejde i belastende omfang.         
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eksempler til inspiration. Man bør i princippet systematisk vurdere alle risici i risiko-oversigten for 

ikke at overse noget (se bilag).  

Byggemodning, jord, kloak, byggegrube og terræn 

For byggemodning, jord, kloak, byggegrube og terræn er de væsentligste årsager til nedslidning og 

arbejdsskader tunge løft, dårlige arbejdsstillinger, støv samt støj og vibrationer og eventuelt skade-

lige dampe fra asfalt. Arbejdsulykker sker især i forbindelse med brug af entreprenørmaskiner, ved 

trafikulykker, ved brug af værktøj, ved udgravninger der styrter sammen samt ved fald 7F

8. Byggegruber 

er ligeledes ofte et relevant problemområde for arbejdsmiljøet i udførslen. 

Eksempler på overvejelser om risici ved jord, kloak, terræn og anlæg er: 
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Risiko Risiko-spørgsmål Udfaldskrav: Der skal fastsættes krav til: 

A Kræver overfladerne særligt fokus, jf. risiko for 

snublen eller skrid? 

Krav til etablering af gode transport- og færdselsveje. 

Krav til at undgå farlige niveauforskelle,  som bør afspærre 

eller i forbindelse med adgangsveje forsynes med rækværk. 

B Skal der arbejdes i dybden, fx sikkerhed ved 

udgravning, jf. risiko for udskridning af jord? 

Afhængig af forhold fx: 

 Jordbundsforhold, fx sand, flyd, mose, 

vandåre, eller andre særlige forhold som 

højtliggende grundvandsspejl. 

 Trafik-, tog- eller anden arbejdsbelast-

ning. 

 Andre bygninger, etc. 

Krav til afskærmning, afdækning, afstivning og/eller afmærk-

ning af arbejdsstedet. 

Krav til at følge forskrifterne for gravearbejde.  

Krav til vurdering af jordens beskaffenhed og tage stilling til 

skråningsanlæg og brug af afstivningsmateriel 

C Er der risiko for ulykker med entreprenørma-

skiner og andre køretøjer, jf. trafik og færdsels-

risici? 

 

Krav til projekteringen og planlægning at sikre adskillelse og 

afmærkning af arbejdsområdet fra kørende trafik. 

Krav til udbuddet at sikre adfærdsregulering og skiltning, fx 

adskillelse af gående og kørende i arbejdsarealet, bane i 

drift, færdsel på havet, vejen som arbejdsplads.  

C Er der risiko for ulykker med elektrisk stød 

(højspænding/stærkstrøm, strømførende 

dele)?  

Krav til håndtering af risici ved strømførende dele, fx forun-

dersøgelse af føringer i jord og planlægning af arbejdet med 

sikkerhedszone. 

Krav til i udbuddet at sikre procedurer ved arbejde, fx 

med/nær højspændingskabler og adgangsbegrænsning. 

D Er der nærhed til eller over vandområder, jf. ri-

siko for drukning? 

Forventes kontakt med eventuelle vandfø-

rende lag og dræning heraf, jf. risiko for over-

svømmelser? 

Krav til projekteringen og planlægning at minimere risici fx 

gennem byggepladsafgrænsning og afskærmning. 

D Er der risici ved rørlægning, tanke, brønde mv., 

jf. risiko for manglende forsyning af ilt, mv.? 

Krav til strategi for arbejde i udgravninger samt afspær-

ring/afdækning af udgravninger.  

Krav i udbuddet om særlige kompetencer til at håndtere så-

danne risici. 
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Konstruktioner/råhus 

Ved arbejdet med ”konstruktioner, facade og tag, arbejder i højden”, herunder råhus, sker arbejds-

ulykker især ved fald og nedstyrtning samt ved brug af værktøj. Visse processer, fx betonelement-

montage, kan have alvorlige konsekvenser ved ulykker. Ved råhus og in-situ støbning er risici især 

klemning og sammenfald af forme. Andre processer skaber skadelige påvirkninger fra støv, vibratio-

ner og støj, samt ved manuel håndtering forekommer der tunge løft og dårlige arbejdsstillinger 8F

9.  

Eksempler på overvejelser om risici ved konstruktioner/Råhus er: 
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E Er der risiko for ensidigt belastende eller gen-

taget arbejde, tunge løft, dårlige arbejdsstillin-

ger? 

Krav til at undgå gentagelser i arbejdsprocesser, fx gennem 

tidsplan, arbejdstempo, metoder, organisering etc.  

Krav til arbejdspladslogistik og -indretning med plads til at 

bruge passende tekniske hjælpemidler og få materialer leve-

ret der, hvor de skal bruges. 

F Er der risiko for forurenet jord eller spildevand 

jf. risiko for forgiftning?  

Er der risici ved andre kemiske produkter fx 

epoxy, akryloverflader, fugtmembraner, bitu-

men osv. 

Skal der arbejdes med asfalt? 

Planlægges brug af kalk og cement til at stabili-

sere jord? 

Krav til håndtering af jord og spildevand. 

Krav til håndtering af kemikalier. 

Krav til sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejde med asfalt, 

kalk, cement etc. 

G Forventes særlige risici fra vibrationer, støj, 

vejrpåvirkninger eller andre forhold?  

Krav til at minimere arbejdsopgaver der rummer risiko for vi-

brationer, støj, støv mv.  

I udbuddet kan man stille krav om at begrænse sådanne på-

virkninger gennem: 

1. Alternative metoder/fremgangsmåder. 

2. Udformning og indretning af arbejdspladsen. 

3. Valg af passende arbejdsudstyr/ tekniske hjælpemidler. 

4. Begrænsning af eksponeringens varighed og styrke. 

5. Passende arbejdstider. 

6. Planer for vedligeholdelse. 

7. Teknisk støjreduktion. 

Risiko Risiko-spørgsmål Udfaldskrav: Der skal fastsættes krav til: 

A+B Skal der arbejde i højden på facaden eller råhu-

set, jf. faldrisiko og risiko for faldende gen-

stande? 

Krav til projekteringen og planlægning at minimere faldrisici 

og risiko for faldende genstande. 

Krav til generelle overvejelser om afskærmning og faldsikring 

ved alt arbejde, der foregår i højden, herunder især tagar-

bejde både ved udførelse og vedligeholdelse. 

Krav til in-situ og formarbejder. 
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Krav til placering af kran og afskærmning af farezone, hvor 

byrder løftes henover. 

Krav i udbuddet kan omfatte til sikring mod nedstyrtning og 

gennemstyrtning, herunder afskærmning, midlertidig af-

skærmning, afdækning af huller mm. 

Krav til sikring af montagebetingelser, fx plads til stillads, løf-

teudstyr, rækværk samt faldsikringer. 

Krav til montage-procesplan for arbejdsmiljø, herunder 

transport og oplagring af elementer og afskærmning af ar-

bejdsområde – både over og under montage. 

E Er manuel håndtering og transport af materia-

ler en risiko, jf. risiko for tunge løft og uhen-

sigtsmæssige arbejdsstillinger? 

Krav til at bygningsdelene er håndterbare. 

Krav i udbuddet kan være brug af ergonomisk rigtige hjælpe-

midler og sikre adgangsforhold. 

F Er processerne støvskabende, fx sandblæsning 

eller højtrykspuling, mineraluldsarbejde, slib-

ning og boring i beton? 

Krav til adskillelse i tid og sted fra alle andre operationer. 

Krav i udbuddet planlægge arbejdet, så risici begrænses, fx 

gennem: 

1. Alternative metoder/fremgangsmåder. 

2. Udformning og indretning af arbejdspladsen. 

3. Valg af passende arbejdsudstyr/ tekniske hjælpe-

midler. 

4. Begrænsning af eksponeringens varighed og styrke. 

5. Passende arbejdstider. 

6. Planer for vedligeholdelse. 

7. Teknisk støvreduktion. 

G Er processerne støjskabende? Krav til adskillelse i tid og sted fra alle andre operationer. 

Krav i udbuddet planlægge arbejdet, så risici begrænses, fx 

gennem: 

1. Alternative metoder/fremgangsmåder. 

2. Udformning og indretning af arbejdspladsen. 

3. Valg af passende arbejdsudstyr/ tekniske hjælpemid-

ler. 

4. Begrænsning af eksponeringens varighed og styrke. 

5. Passende arbejdstider. 

6. Planer for vedligeholdelse. 

7. Teknisk støjreduktion. 
G Er der særlige risici ved vibrationer? Krav til at projektere og planlægge for at reducere vibratio-

ner. 

Krav i udbuddet om at anvende vibrationsdæmpende værk-

tøj og maskinel. 

G Er der særlige arbejdsforhold, der skal tages 

højde for, fx regn, sne og frost samt mørke?  

Krav til at planlægge for at reducere belastninger – fx udfø-

relsestidspunkt. 

Krav i udbuddet om at sikre overdækning, vinterforanstalt-

ninger mv. 
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Tekniske installationer 

Ved arbejde med de tekniske installationer møder man de fleste af de klassiske arbejdsmiljøfaktorer. 

Tunge løft, træk, dårlige arbejdsstillinger, farlige kemikalier og støv, eventuelt svejserøg samt støj og 

vibrationer fra værktøj. Arbejdsulykker skyldes især fald fra højder, brug af værktøj, samt elektrisk 

stød9F

10. 

Eksempler på overvejelser om risici ved de tekniske installationer er:  
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Risiko Risiko-spørgsmål Udfaldskrav: Der skal fastsættes krav til: 

A Arbejdes der i højden, fx på tag eller fra sti-

ger, stilladser etc., jf. risiko for fald fra højde? 

Krav til at projektere og planlægge for at skabe størst mulig sik-

kerhed ved arbejde i højden. 

Krav til sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning, herunder 

afskærmning, midlertidig afskærmning, afdækning af huller mm. 

I udbuddet kan der fx stilles særlige krav til arbejde fra stiger og 

stilladser, samt krav til at begrænse stigearbejde gennem plan-

lægning – fx ved at sikre plads til (mini-)rullestilladser eller per-

sonlift. 

A+C Er fremførsel og brug af byggestrøm anled-

ning til risiko for snublen og elektrisk stød? 

Krav til sikkerheds etablering af byggestrøm, herunder fremfø-

ring af ledninger og opsætning af el tavler. 

I udbuddet kan der fx stilles krav om at ledninger hænges op og 

at der stilles tilstrækkelig byggestrøm til rådighed, så det ikke er 

nødvendigt at have ledninger liggende overalt. 

C Er der risiko ved anvendelse af tekniske hjæl-

pemidler herunder el-værktøj mm., jf. risiko 

for at blive ramt af bevægende genstande, 

klemning, skæring mm.? 

Krav til at der er plads og mulighed for at kunne anvendes tek-

nisk hjælpemidler. Herunder at disse tekniske hjælpemidler kan 

transporteres, dvs. at arbejdsarealer er tilgængelige.   

I udbuddet kan der stilles krav til sikker anvendelse, kontrol og 

vedligehold af tekniske hjælpemidler herunder el-værktøj  

C Er der særlige risici vedrørende elektricitet, jf. 

risiko for kontakt med elektricitet? 

Krav til placering af tekniske installationer. 

I udbuddet kan der stilles krav til omgang med tekniske installa-

tioner og til kontrol og vedligeholdelse af teknisk udstyr, fx el-

værktøj. 

E Kan tekniske installationers placering og in-

stallation/montage medføre uhensigtsmæs-

sige belastninger for tunge løft og uhensigts-

mæssige arbejdsstillinger? 

Her skal der også tænkes på vedligeholdelsen 

af installationerne. 

Krav til tekniske installationers placering og installering, herun-

der adgang til montage og vedligeholdelse, dels med hensyn til 

tilgængelighed, dels om der kan arbejdes i gode arbejdsstillinger, 

dels at undgå arbejde med arme over hovedhøjde eller knælig-

gende arbejde. 

Krav til valg af materialers og udstyrs størrelser og håndterbar-

hed, for at undgå tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillin-

ger. 

Krav til indretning af rum, for at sikre tilstrækkeligt arbejdsplads 

i installationsrum og –skabe.  

Krav til at store elektriske aggregater tænkes ind i byggeriets 

overordnede tidsplan – fx at de placeres i kælder med kran før 

dæk over kælder monteres.  
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Eksempler på alternative løsninger, der fremmer arbejdsmiljø er fremføring af elektriske installatio-

ner langs vægge, i arbejdshøjde, hvorefter installationerne er farvelagt, så de også får en æstetisk 

funktion for bygningen.   

Indvendig aptering/komplettering  

For indvendig aptering/komplettering er de primære ulykkesrisici fald fra stiger, trapper, igennem 

huller i dækket og fald i samme niveau samt ved brug af værktøj. Andre processer skaber skadelige 

påvirkninger i form af manuel håndtering af tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. Desuden sker der 

påvirkninger fra kemikalier, støv, vibrationer og støj 10F

11.  

Eksempler på overvejelser om risici ved indvendig aptering/komplettering er: 
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E Er manuel håndtering og transport af materi-

aler en risiko bl.a. i forbindelse med de tekni-

ske installationers form og tyngde, jf. risiko 

for tunge løft og uhensigtsmæssige arbejds-

stillinger? 

 

Krav til logistik og arbejdspladsindretning, bl.a. adgangsveje og 

transport, som tilgodeser brug af tekniske hjælpemidler. 

I udbuddet at stille krav til en let måde at transportere materia-

ler og værktøj og benytte tekniske hjælpemidler fx til at løfte el-

ler trække kabler samt til håndtering af store kabeltromler og 

bukning af store kabler i el-tavler.  

C+F Medfører valg ved projekteringen særlige 

hensyn i forhold til farlige stoffer og materia-

ler?  Ved de tekniske installationer støder 

man ofte på skadelige kemikalier, røg og 

støv, herunder eventuelt svejserøg. 

 

Krav til valg af materialer og metoder til materialernes anven-

delse, jf. risiko for støv, kemikalier, eksemfremkaldende stoffer. 

Det kan fx ske ved at erstatte et stof eller materiale med et min-

dre farligt eller ændre processen hvor et farligt stof/materiale 

indgår. 

Overvej om det er nødvendigt at svejse på stedet. 

I udbuddet kan der stilles krav til indretning af arbejdsstedet og 

brug af sikre arbejdsmetoder, samt at begrænse varigheden el-

ler antallet af udsatte. Herunder at sikre udsugning hvis der fx 

skal svejses. 

G Er processerne eller materialer støjskabende 

(jf. støjrisiko) og er der særlige risici ved vi-

brationer, fx ved arbejde med håndværktøj? 

Krav til adskillelse i tid og sted fra alle andre operationer. 

Krav i udbuddet planlægge arbejdet, så risici begrænses, fx gen-

nem: 

1. Alternative metoder/fremgangsmåder. 

2. Udformning og indretning af arbejdspladsen. 

3. Valg af passende arbejdsudstyr/ tekniske hjælpemidler. 

4. Begrænsning af eksponeringens varighed og styrke. 

5. Passende arbejdstider. 

6. Planer for vedligeholdelse. 

7. Teknisk støvreduktion og støjreduktion. 



 

88 

Risiko Risiko-spørgsmål Udfaldskrav: Der skal fastsættes krav til: 

A+B Arbejdes der i højden, fx fra stiger, stilladser, 

(elevator-)skakte og lignende etc., jf. risiko for 

fald fra højde?  

Krav til sikkerhed ved arbejde i højden. 

Krav til sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning, herun-

der afskærmning, midlertidig afskærmning, afdækning af hul-

ler mm. 

I udbuddet kan der stilles særlige krav til arbejde fra stiger og 

stilladser, samt krav til at begrænse stigearbejde gennem 

planlægning – fx ved at sikre plads til (mini-)rullestilladser el-

ler personlift. 

A Medfører valg i design og projektering særlige 

hensyn for fald i samme niveau, fx overflader 

og adgangsveje, jf. risiko for snublen eller 

skrid?  

Krav til overflader og adgangsveje. 

E Er manuel håndtering og transport af materia-

ler en risiko, jf. risiko for tunge løft og uhen-

sigtsmæssige arbejdsstillinger? 

Krav til valg af materialers og udstyrs størrelser og håndter-

barhed, for at minimere tunge løft og uhensigtsmæssige ar-

bejdsstillinger. 

Krav til adgangsvejene, så det er let at transportere materia-

ler og værktøj. 

Krav til trapper med hensyn til bredde og håndlister/ gelæn-

der.  

Krav til plads til montage og montageudstyr, for at minimere 

tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. 

I udbuddet at stille krav til transport af materialer og at der 

stilles tekniske hjælpemidler til rådighed, der kan sikre at ar-

bejdet kan udføres i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Desu-

den at materialer bliver leveret hvor de skal anvendes for at 

undgå unødig manuelle løft og håndtering.  

C+F Medfører valg i design og projektering særlige 

hensyn i forhold til farlige stoffer og materia-

ler?  

Krav til valg af materialer og metoder til materialernes anven-

delse, jf. risiko for støv, kemikalier, eksemfremkaldende stof-

fer. Det kan fx ske ved at erstatte et stof eller materiale med 

et mindre farligt eller ændre processen hvor et farligt 

stof/materiale indgår. 

I udbuddet kan der stilles krav til indretning af arbejdsstedet 

og brug af sikre arbejdsmetoder, samt at begrænse varighe-

den eller antallet af udsatte. 

G Er processerne eller materialer støvskabende, 

støjskabende og giver udsættelse for vibratio-

ner? 

Krav til adskillelse i tid og sted fra alle andre operationer. 

Krav i udbuddet planlægge arbejdet, så risici begrænses, fx 

gennem: 

1. Alternative metoder/fremgangsmåder. 

2. Udformning og indretning af arbejdspladsen. 

3. Valg af passende arbejdsudstyr/ tekniske hjælpemid-

ler. 

4. Begrænsning af eksponeringens varighed og styrke. 

5. Passende arbejdstider. 

6. Planer for vedligeholdelse. 

7. Teknisk støvreduktion og støjreduktion. 
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Facade og tag, arbejder i højden 

Ved arbejder på tag og facade er der risici for arbejdsulykker især ved fald fra højde, nedstyrtning og 

risici forbundet med brug af håndværktøj. Desuden er der påvirkninger ved tunge løft, dårlige ar-

bejdsstillinger, røg, støv og kemikalier samt støj og vibrationer de væsentligste årsager til nedslidning 

og arbejdsskader..  

Eksempler på overvejelser om risici ved tag og facade er: 

Risiko Risiko-spørgsmål Udfaldskrav: Der skal fastsættes krav til: 

A+B Skal der arbejde i højden, jf. faldrisiko 

og risiko for faldende genstande? 

Krav til projekteringen og planlægning om at fjerne eller minimere 

faldrisici og risiko for faldende genstande. Fx kan man vælge at få 

rækværker monteret på dækelementerne før de hejses op, men det 

kræver at dækelementerne er indrettet til det fra fabrikken. 

Krav til afskærmninger, herunder midlertidig afskærmning og afdæk-

ning af huller mm, fx med en plan for afskærmning og afdækning, 

som kan indgå i udbuddet. 

Krav til sikring af montagebetingelser, fx plads til stillads, løfteudstyr, 

rækværk samt faldsikringer. 

Krav til montage-procesplan for arbejdsmiljø, herunder transport og 

oplagring af elementer og afskærmning af arbejdsområde – både over 

og under montage. 

I udbuddet at stille krav til generelle overvejelser om afskærmning og 

faldsikring ved alt arbejde, der foregår i højden, herunder især tagar-

bejde både ved udførelse og vedligeholdelse. 

E Er manuel håndtering og transport af 

materialer en risiko, jf. risiko for tunge 

løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillin-

ger? 

Krav til at bygningsdelene er håndterbare – fx kan vægten af isole-

ringsmateriale reduceres ved at udlægge isoleringen i flere lag eller 

ved at minimere størrelsen af gipspladerne. 

I udbuddet at foreskrive ergonomisk rigtige hjælpemidler og sikre ad-

gangsforhold, samt krav til indretningen af arbejdspladsen. 

F Er processerne støvskabende og er der 

kemiske risici, fx arbejde med isolerings-

materialer og asfaltpap? 

  Krav til valg af materialer og metoder til materialernes anvendelse, 

jf. risiko for støv, kemikalier, eksemfremkaldende stoffer. Det kan fx 

ske ved at erstatte et stof eller materiale med et mindre farligt eller 

ændre processen hvor et farligt stof/materiale indgår. 

I udbuddet kan der stilles krav til indretning af arbejdsstedet og brug 

af sikre arbejdsmetoder, samt at begrænse varigheden eller antallet 

af udsatte. Herunder at sikre udsugning hvis der fx skal svejses. 

G Er processerne eller materialer støjska-

bende (jf. støjrisiko) og er der særlige ri-

sici ved vibrationer, fx ved arbejde med 

håndværktøj? 

Krav til adskillelse i tid og sted fra alle andre operationer. 

Krav i udbuddet planlægge arbejdet, så risici begrænses, fx gennem: 

1. Alternative metoder/fremgangsmåder. 

2. Udformning og indretning af arbejdspladsen. 

3. Valg af passende arbejdsudstyr/ tekniske hjælpemidler. 

4. Begrænsning af eksponeringens varighed og styrke. 

5. Passende arbejdstider. 

6. Planer for vedligeholdelse. 

7. Teknisk støvreduktion og støjreduktion. 
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Materiel, byggeplads, logistik 

Materiel til brug for byggeriets opførelse og drift, byggeplads og logistik dækker bredt alle arbejds-

miljø-risici afhængig af emnet 11F

12. Logistisk er byggestrøm ofte et undervurderet problem, der ikke er 

planlagt tilstrækkeligt og i tide.  

Eksempler på overvejelser om risici ved materiel til udførelse og drift, byggeplads og logistik er: 

3.3 ANALYSE FOR BYGBARHED UNDER PROJEKTERING 
Forprojekt og hovedprojekt er tit meget integrerede faser, hvorfor de i denne guide betragtes samlet.  

I forprojekt og hovedprojekt bør man lave en ny screening af projektets arbejdsmiljø- og kvalitets-

mæssige bygbarhed. Den kan man gøre ved at detaljere og arbejde videre med udfaldskravene defi-

neret i projektforslaget, samt at fortsætte arbejdet med arbejdsmiljøloggen. Opgaven er at få stillet 

”de rigtige” spørgsmål til materialet. Efterfølgende og ofte afslutningsvis skal man sikre, at man har 

opnået de mål for arbejdsmiljøet, som har været fastsat gennem granskning og kontrol af projekte-

ringsmaterialet. 

                                                      
 

12 Primær kilde www.bar-ba.dk 

G Er der særlige arbejdsforhold, der skal 

tages højde for, fx regn, sne og frost 

samt mørke?  

I udbud at stille krav til fx overdækning, vinterforanstaltninger mv. 

Risiko Risiko-spørgsmål Udfaldskrav: Der skal fastsættes krav til: 

Alle Hvilke typer risici medfører valg af materialer 

til udførelse og drift, jf. arbejdsmiljørisici A-

H? 

 

Krav til arbejdets tilrettelægges, så uønskede risici og belastninger 

kan undgås, fx:  

٠ Tekniske hjælpemidler er egnet til opgave, person og sted og 

tidssvarende. 

٠ Arbejdsstedet er hensigtsmæssigt indrettet. 

٠ Tekniske hjælpemidler er forsvarligt læsset. 

٠ Ansatte skal have instruktion i arbejdsmetoder. 

A+C Hvilke risici medfører etablering og brug af 

særlig strømtilførsel til byggestrøm under 

byggeriets opførelse, jf. faldrisici, el-risici? 

Krav til sikring af særlig strømtilførsel til byggestrøm under bygge-

riets opførelse, der tager hensyn til ledningsføringer og sikker 

strømtilgang samt risiko for fald.  

E Er manuel håndtering og transport af materi-

aler til udførelse og drift en risiko, fx tekniske 

installationers form og tyngde, jf. risiko for 

tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstil-

linger? 

Krav til trapper og adgangsveje og skal være egnede (fx tilstrække-

ligt brede (både ved opførsel og drift), med gelænder osv.).  

Krav til transport af materialer i niveau (vandret) og mellem ni-

veauer (lodret). 

Krav til at benytte tekniske installationers, hvis form og tyngde ta-

ger hensyn til eventuel manuel håndtering. 

B+C+D+

E+F+G  

Valg af materiel til drift, hvor der er behov for 

et hensyn til brugernes sikkerhed i forbin-

delse med anvendelse. jf. alle former for risici 

ved brug af teknisk udstyr. 

Krav til brugernes sikkerhed i forbindelse med anvendelse af tek-

nisk udstyr. 
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Opgaven er fortsat at få fjernet så mange af de arbejdsmiljømæssige udfordringer som muligt og 

samtidig sikre at kommunikere de risici videre, man ikke fået fjernet i projekteringen, fx i arbejdsbe-

skrivelser og PSS. Projektet bevæger sig fra detailpræcisering af byggeriets små og store detaljer til 

den færdige projektering. Detaljeringsgraden af de arbejdsmiljømæssige hensyn har ligeledes mulig-

hed for at blive detaljeret, dvs man kan screene og efterfølgende granske på niveau tre i risikolisten.  

For de enkelte disciplinområder må man løbende vurdere i detaljer, om valg i projekteringen har 

konsekvenser for sikkerheden og sundheden ved udførelse samt for drift og vedligeholdelse. Denne 

type bekymringer kan fortsat adresseres i arbejdsmiljøloggen.  

Forprojektet omfatter bl.a. dokumentation fra 

forundersøgelser og eventuelt af nye metoder, 

som ønskes anvendt, samt afklaring af specifi-

kationer, undersøgelse af muligheder og behov 

hos aktører som fx brugere, myndigheder, test 

af materialer mv. Man indhenter accepter hos 

myndigheder og undersøger eventuelt, hvad 

der kan lade sig gøre på uafklarede områder og 

definerer hovedprojektet. Det omfatter endvi-

dere angivelse af hvilke konkrete risici, der skal 

søges afhjulpet i hovedprojektet. Aktørerne er 

projektledelse, bygherre, bygherrerådgiver, ar-

kitekter, rådgivende ingeniører, arbejdsmiljø-

koordinator samt eventuelt myndigheder, fag-

rådgivere og konsulenter fra entreprenører og 

leverandører.  

Hovedprojektet omfatter den detaljerede be-

skrivelse af, hvordan byggeopgaven skal løses 

og gennemføres. Her udarbejdes hovedtegnin-

ger, oversigtstegninger, bygningsdelstegnin-

ger, detailtegninger samt detaljerede beskri-

velser, der redegør for krav til materialer og 

opgavernes udførelse. I denne fase fastlægges 

de endelige planer for byggepladsens oplæg til 

plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Desuden 

kan man bestemme, hvilke risici de enkelte udførende opgaver skal tage højde for i fx deres arbejds-

pladsvurderinger (APV), Det vil sige krav, der skal stilles i udbuddet til de udførende. 

En række erfaringer fra afprøvning af konceptet:  

• At projekterende har visse erfaringer med at tænke, at det skal kunne 

udføres, men at det ikke foregår systematisk og man derfor sjældent 

kommer ”hele vejen rundt” 

• At ”åbenlyse” ulykkesrisici er lettere, at forholde sig til end procesrisici 

og langsigtede belastninger, fx arbejde med arme over skulderhøjde 

eller ved gulv – fx installationer.  

• At arbejdsmiljø ofte ikke tænkes ind i bygbarheden ved specielle kon-

struktioner. 

• At projekterende traditionelt ser varetagelsen af AM som en opgave 

for entreprenøren – og at det ubevidst bruges som forklaring på ikke 

at forholde sig til risici og belastninger. 

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS) har desuden følgende erfarin-

gerne fra byggepladser, der primært drejer sig om fælles foranstalt-

ninger (dvs. bygherrens pligter/AMK(P))  

At sammenhæng/grænseflader mellem entrepriser, niveauspring/ni-

veaudeling og planlægning/koordinering af fællesarealer er vigtige og 

underprioriterede i projektmaterialet: 

• At projekteringen ofte begrænses og forløber til efter byggestart. Ofte 

har udbud karakter af funktionsudbud.  

• At der mangler koordinering mellem forskellige delprojekter i projek-

teringen og koordineringen savner ressourcer og gennemslagkraft. 

• At tidsplaner (fx til krævet montagemetode) er undervurderede. Der 

skal afsættes tilstrækkelig tid til:  

◦ Projektering 

◦ At kunne benytte optimal udførelsesrækkefølge 

• At en samlet planlægning af foranstaltninger ikke er tilstrækkelig gen-

nemtænkt i projektudformning, fx stilads, hejs, kran mm., og at disse 

ofte planlægges for snævert ud fra deres primære anvendelse uden at 

tage højde for kravene til andre opgaver, som foranstaltningen skal an-

vendes til, – hvilket kan tænkes ind allerede i projekteringen.  
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Arbejdsmiljølog i for- og hovedprojekt 
Der arbejdes videre med arbejdsmiljøloggen, hvor overvejelserne fra de tidligere faser, samt 

eventuelt nye overvejelser skal håndteres. I takt med at projektet detaljeres, må man for de enkelte 

fag- og disciplinområder vurdere, om valg i projekteringen har en betydning for sikkerheden og 

sundheden ved udførelse. Den kontinuerlige udfyldelse, vedligeholdelse og opfølgning på 

arbejdsmiljøloggen bør planlægges ind i projekteringsprocessen, så det er et tilbagevendende punkt. 

Dette kan fx være ved at gøre det til et fast punkt på projekteringsmøder. Her er det vigtigt, at man 

reelt diskuterer udfordringerne, fx med udgangspunkt i risikooversigten fra bilag, så det fører til 

diskussioner, der skaber værdi i projektet.  

Detaljeringsgraden af de arbejdsmiljømæssige hensyn i beslutningsprocesserne øges gradvist, og på 

dette niveau kan man se på de arbejdsmiljømæssige risici på niveau 3, se bilag. 

EKSEMPEL 10: OPMURING OVER SKULDERHØJDE (CASE FRA BRANCHEARBEJDSMILJØBUSSEN) 

Eksempel på overvejelser i projektering 

Oversigten over risici bør benyttes til en struktureret gennemgang, så alle risici overvejes.  

Skal man fx bygge i højden, vil den valgte løsning medføre nogle krav til afskærmning/rækvær-

ker/faldsikring mm. og overvejelser om materiel og materialer:  

 Skal rækværker/faldsikring etableres på forhånd i bygningselementer? 

 Skal der benyttes stillads: 

٠ Stilladset skal passe til arbejdsopgaven mht. bæreevne, stabi-

litet, bredde, højde osv.  

٠ Den projekterende har pligt til at inddrage bygherrens pro-

jektkoordinator i overvejelserne om projektet og give adgang 

til relevante dele af projektmaterialet. 

Et konkret eksempel kommer fra Branchearbejdsmiljøbussen, hvor der 

skal mures over skulderhøjde under udhæng. 

”Havde man allerede i projekteringsfasen tænkt bygeproces, var det 

muligt at eftermontere karnapperne, så facaden var uden fremspring og 

opmuringsarbejdet kunne udføres som normalt.  

De projekterende får ikke taget de nødvendige arbejdsmiljøhensyn fordi 

projekteringsprocessen er for presset, fragmenteret og ukoordineret og 

fordi de projekterendes kendskab til foranstaltninger er mangelfuld”. 

 
BILLEDE 5:  OPMURING UNDER UDHÆNG (FOTO:  BYGGERI-

ETS ARBEJDSMILJØBUS) 
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٠ Giver bygningsformen og byggepladsen mulighed for, at der er den fornødne plads og mulighed 

for, at tekniske hjælpemidler kan anvendes - fx plads til at håndtere stilladsmateriellet med 

tekniske hjælpemidler? 

٠ Hvilke krav er der til materiel, fx byggestrøm og evt. isolering af strømførende ledninger? 

٠ Hvilke tilladelser skal indhentes, fx rådighedstilladelse over det nødvendige vejareal 

(Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg 2010)? 

٠ Hvilke risici er der ved underlaget? Blød jord, vej, fortov, etc.  

٠ Hvordan sikres adskillelse fra trafik? 

 Hvordan skal bygningsdelene håndteres? 

 Hvilke krav skal stilles til de udførendes kompetencer, koordinering og adfærd.  

Koordinering mellem fag og analyse af produkt og proces 
Det handler om at analysere projektets arbejdsmiljø- og kvalitetsmæssige bygbarhed bl.a. på bag-

grund af udfaldskravene formuleret i projektforslaget. Opgaven er løbende at vurdere de løsninger 

og beslutninger, der indarbejdes i projektet, for at få elimineret så mange af de arbejdsmiljømæssige 

udfordringer som muligt. Desuden at samle viden op til at kommunikere de risici videre, man ikke har 

fjernet i projekteringen og som så skal skrives ind i arbejdsbeskrivelser og PSS.  

Samtidig er det på dette tidspunkt centralt at gennemføre en struktureret koordinering mellem fag 

herunder grænseflader til andre processer og aktiviteter, fx overdragelse mellem aktører og grænse-

flader i produktet, som det også fremgår nedenfor. 

Det er vigtigt, at der sker en konkret gennemgang af planerne for produkt og proces med hensyn til 

krav og valg i forhold til konsekvenser for arbejdsmiljøet. Dette bør ske i forhold til såvel udførelses-

fasen som ved byggeriets drift.  

Analysen gælder alle bygningsdele, terræn, materiel, byggeplads mv., som der er optegnet skitser til 

eller truffet beslutninger om.  

Jo tidligere, man får gjort sine overvejelser, des enklere er det at eliminere nogle af risiciene, fx ved 

valg af mindre risikofyldte materialer, mindre tunge elementer eller alternativt, at der er styr på 

håndterings- og løftemetoder. Samtidig skal man også sikre, at man korrigerer de andre dele af pro-

jektet, der kan blive påvirket af ændrede valg af materialer, materiel, metoder etc.     

Tidligt i disse faser vil det stadig være muligt at se flere løsningsmuligheder på et problem. Hvis der 

identificeres risici, der ikke umiddelbart kan elimineres, kan der i stedet ske overvejelser om alterna-

tive metoder, som bedre vil kunne minimere risikoen. Dette kræver imidlertid, at sådanne vurderin-

ger og beslutninger tydeliggøres i projektmaterialet og at det indføres i udbudsmaterialet med krav 

til entreprenøren at finde en måde at håndtere risikoen på.  
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EKSEMPEL 11: EKSEMPEL FRA ET AF INTERVENTIONSPROJEKTERNE – MATERIALELOGISTIK, RENOVERING. 

Gennemgang af processer og metodevalg 

Projektmaterialet kan indeholde alle former for tegningsmateriale, bygningsdelsbeskrivelser mv., 

som udarbejdes successivt i procesforløbet. I det forløb, hvor der udarbejdes oversigts-, gransknings- 

og kontrolplaner, skal der tilsvarende udarbejdes lister for arbejdsmiljømæssige hensyn, hvoraf det 

fremgår hvilke risici og belastninger, der er taget højde for, og hvilke der resterer og som må klares 

gennem projektplanlægning og metoder i udførelsen. Nedenfor uddybes konkret i forhold til projek-

tets procesforhold: 

M A T E R I A L E R  

For materialerne gælder det en fastlæggelse af mængder og typer af materiale, og hvornår de skal 

leveres og anvendes i byggeprocessen. Det er her kravene til materialer, der er angivet i dispositions-

forslaget og projektforslaget, skal resultere i konkrete specifikationer for byggeriets materialer. Fx 

”at der skal anvendes stoffer og materialer, der ikke er sundhedsskadelige” eller ”at bygningselemen-

ter, der skal håndteres manuelt, ikke må veje mere end 30 kg”. Det kan også gælde, at færdige ele-

menter er forberedt til montering af rækværk, faldsikring mv. 

U D F Ø R E L S E  O G  M O N T A G E  

Med hensyn til udførelse og montage gælder det om udførelse generelt herunder montage og mon-

tagebeskrivelse. Er den arbejdsmiljømæssige risiko forbundet med udførelsesforhold herunder ar-

bejdsproces og -metode fx samlingsdetaljer? Det kan blandt andet omhandle hvilke arbejdsmetoder 

og arbejdsprocesser, der er hensigtsmæssige, fx om der er komplicerede detaljer og samlingsdetaljer? 

M A T E R I E L  

Med hensyn til materiel gælder det beslutninger om en række byggetekniske metodevalg, fx brug af 

kraner, hejseværk, stilladser, maskiner, værktøjer mv., med angivelse af hvor og hvornår de skal være 

tilgængelige til brug. Her er det vigtigt, at sikre tilstrækkelighed og tilgængelighed for at sikre et godt 

byggeforløb. Men også at der er plads til dette materiels funktion i forhold til de manuelle opgaver, 

Et eksempel kommer fra en renoveringssag fra ét af interventionsprojekterne.  

I forbindelse med renoveringen skal man have en række materialer ud fra nedrivning og 

efterfølgende en lang række materialer ind. Projektgruppen i projektering har i første 

omgang ikke gennemtænkt den deraf følgende massive manuelle håndtering af materi-

aler. I forbindelse med en analyse og granskning med Arbejdsmiljøloggen kommer em-

net på banen. Der er kun en smal eksisterende trappe og tre etager, og der bliver derfor 

tale om en stor belastning med manuel håndtering foruden diverse risici ved færden på 

trapper og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det fører derfor til, at den nye perma-

nente elevator, der oprindelig først skulle etableres i slutningen af byggeperioden, nu 

tænkes etableret tidligt og benyttes til materialetransport. Alternativt laves hullerne i 

facaden tidligt, og der etableres en byggehejs i byggeperioden.  
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fx skal det være muligt at afgrænse det område, hvor en kran skal løfte hen over, så der ikke arbejder 

eller færdes andre indenfor denne farezone. Det er også her, at kravene til materiellets sikkerhed 

fastlægges fx specifikationer til stilladset, dets kvalitet og vedligeholdelse. 

M A N D S K A B  O G  K O M P E T E N C E R  

Med hensyn til mandskab gælder det beslutning om antal og kompetencer til de udførendes beman-

ding på det konkrete byggeri. Herunder behov for certifikater og specialuddannelser, men også fag-

kompetencer, samarbejdskompetencer og kompetencer til at arbejde sikkert og udvise en sikker-

hedsmæssig adfærd. 

B Y G G E P L A D S F O R H O L D  

Byggepladsforhold omfatter de arealer, der skal bygges på og de omgivelser, der sætter begrænsnin-

ger for aktiviteter og planer. Herunder ligger også vurderinger af risici, som afstedkommer fra bygge-

pladsforholdene, som fx trafikerede veje, begrænsede pladsforhold, vandområder, mv. Disse skal be-

skrives og der skal anvises løsninger eller krav til løsninger, således at risici minimeres. Samtidig skal 

det sikres, at de efterfølgende processer også får minimerer eventuelle risici. Adskillelse af gående 

og kørende, adgang til materiale og aflevering af affald, gode adgangsforhold, der lader sig renholde 

og rydde for sne, samt sikre god orden og vedligehold af fællesarealer. 

P L A N L Æ G N I N G ,  L E D E L S E  O G  O P F Ø L G N I N G  

Overvejelser om planlægning og tilrettelæggelse af samarbejde og koordinering af byggeprocessen, 

kan iværksættes, herunder også organiseringen af samarbejdet under byggeriets udførelse, samt 

krav til de udførendes medvirken i sikkerhedsarbejdet. 

Aktivitetsplanlægning indeholder blandt andet tilrettelæggelse af aktiviteter i udførelsesfasen. Det 

gælder hensyn til rækkefølge, logistik, koordinering, samt tidsplanlægning, procesplanlægning og ak-

tiviteternes koblinger. Det er fx her, man kan sikre, at særlige risikofyldte aktiviteter ikke foregår 

samtidig med andre aktiviteter for at minimere antallet af personer, der udsættes for risici. Fx hvis 

der skal bores i beton, der støver og støjer, eller hvis der skal arbejdes med epoxy eller fjernelse af 

asbest, så skal der ikke være andre funktioner i gang på samme tid og sted.  

G R Æ N S E F L A D E R  

Helt centralt er det, at betragte grænseflader til andre processer og aktiviteter, fx overdragelse mel-

lem aktører og grænseflader i produktet. Det kan blandt andet omhandle følgende forhold: 

 Vurdering af sikkerheds- og sundhedsmæssige påvirkninger, der opstår i grænsefladen med andre

aktører både før og efter, fx vurdering af flere sammenhængende konstruktioner, føringer af el-

kabler eller tilsvarende i konstruktionen.

 Vurdering af risiko for sundhedsskadeligt støv, materialer, der potentielt kan skade andre i nær-

heden eller som arbejder senere i processen.
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 Vurdering af andre sikkerheds- og sundhedsrisici, der kan påvirke andre aktører fx sikring mod 

nedstyrtning, nedslidning, støj, vibrationer, vejrpåvirkninger etc. 

Projekterendes koncept og krav til entreprenørerne  
Den formelle del af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med hovedprojektet skal føre til en granskning 

i forhold til bygbarhed og udførelse. Ved udarbejdelse af detailtegninger og detailbeskrivelser skal 

koblinger imellem de forskellige bygningsdele og samlingsdetaljer, herunder deres funktion og byg-

barhed specificeres, kontrolleres og fastlægges. I denne sammenhæng skal det også vurderes hvilke 

risici, der ikke har været mulige at eliminere under design og projektering. Der uddybes nedenfor 

konkret i forhold til produkter og processer.   

Krav til konkrete produkter 

Krav til konkrete produkter omhandler formulering af de endelige tekniske krav og detaljer.   

Krav til materialevalg må nødvendigvis være afvejet af forskellige hensyn. I de tilfælde, hvor det fx 

ikke har været muligt at erstatte helbredsskadelige stoffer med noget mindre helbredsskadeligt, skal 

der i stedet angives krav til metode, særlige foranstaltninger og kompetencer, som krav til de udfø-

rende. Tilsvarende gælder bygningsdele, der har en tyngde eller uhåndterlighed, der stiller krav til 

brug af hjælpemidler. Det vil dog kræve, at der sker en vurdering af muligheden for at bruge hjælpe-

midler både med hensyn til pladsforhold, tidsmæssig rækkefølge i processen samt kompetencer til 

at udføre opgaven.  

Krav til produktsikkerhed og produkternes eventuelle særlige udformning af hensyn til arbejdsmiljøet 

skal ligeledes omsættes til konkrete tekniske specifikationer i denne fase. Det kunne fx gælde at byg-

ningselementer bliver leveret med inserts, så rækværk kan monteres på en let måde inden elemen-

terne løftes på plads. Det kan sikre, at rækværk er installeret straks i byggemontagen og vil være et 

krav, der skal fremgå af projektbeskrivelsen. 

I forhold til bygbarhed kan mock-ups eller andre typer visualisering med fordel anvendes i projekter 

af en vis størrelse.  

Krav til konkrete processer 

Krav til konkrete processer omhandler udmøntning og etablering af det gode sikkerheds- og kvali-

tetsarbejde. Det omfatter blandt andet mødestruktur, ansvarsfordeling, kvalitets- og sikkerhedsruti-

ner mv., samt betingelserne for samarbejde, koordinering og kommunikation igennem byggeperio-

den. 
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Granskning og kontrol af bygbarhed og udførelse 
Afslutningsvis skal der ske en granskning af projekteringsmaterialet med hensyn til byggeriets byg-

barhed og udførelse. Samtidig opsummeres de risici, det ikke har været muligt at eliminere i design 

og projekteringsfasen, som skal sikres gennem foranstaltninger i udførelsen. Disse risici skal derefter 

indgå i udbudsmaterialet, se guide 5. 
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Guide 3: 

I denne Guide 3 føres man trin for trin igennem en struktureret måde at få integreret arbejdsmil-

jøhensyn i processen primært fra projektforslag til udbud i byggeri. Øvelsen er, at koble processen 

for projektudformning med arbejdsmiljøets risici og belastninger. Guiden henvender sig primært 

til projekterende arkitekter og ingeniører, dvs. til de enkelte fag og discipliner i design og projek-

tering i byggeprojekter. I afsnittet konkretiseres teksterne for de forskellige fag- og discipliner i 

design og projektering, så man kan nøjes med at læse under den disciplin, der er relevant for ens 

fag/disciplin. 

Guiden er et element i et udviklingsprojekt, hvor der er udarbejdet et koncept til at integrere 

arbejdsmiljøhensyn i design og projektering i bygge- og anlægsprojekter, for at opnå en højere 

grad af sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen – og herigennem forebygge arbejdsulykker. 
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