
Hvilke påbud får projekterende
fra Arbejdstilsynet?

Interessegruppe for koordinatorer

Kell Guldager Petersen, Arbejdstilsynet og
Signe Mehlsen, Byggeriets Arbejdsmiljøbus



Program

13.00 Kort gennemgang v. Signe og Kell
13.20 Intro til gruppearbejde
13.30 Gruppearbejde
14.30 Pause
14.45 Opsamling
15.45 Næste møde
16.00 Tak for i år



Det er den projekterende, der efter
arbejdsmiljølovgivningen har ansvaret for, at bygge-
eller anlægsprojektet er arbejdsmiljømæssigt
forsvarligt at bygge, og at reparationer og
vedligeholdelse af det færdige byggeri kan
planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt.

Projekterende og
rådgiveres ansvar

Kilde: At-vejledning om bygherrens ansvar ved
store byggeprojekter

§ 6. Den projekterende af et bygge- og anlægsarbejde skal med
sine angivelser i projektet sikre, at reglerne i
arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med
projektets gennemførelse og det gennemførte projekts
vedligeholdelse. Kilde: Bek. 110



• Forståelse af bek. 110
• Eksempler fra branchen
• Anbefalinger

– God praksis
– Værktøjer

• Links

Branchevejledning om projekterendes
og rådgiveres pligter

Branchevejledninger indeholder også information om projekterendes pligter



Placering

http://www.byggeproces.dk/projekterendes-og-raadgiveres-pligter



Indhold

Hvem er
projekterende og

rådgivere?

Rådgivning af
bygherren Grænseflader

Samarbejdet med
arbejdsmiljø-

koordinator (P)

Forebyggelse og
angivelser (bilag 2)

Særlige risici og
andre særlige

forhold (bilag 1)

Tilrettelæggelse af
rækkefølge og

varighed

Tekniske
hjælpemidler

Substitution Udbudsformer Beskrivelse og liste



Oversigt over reaktioner

Aktindsigt



Hvilke paragraffer er anvendt?

• § 6 stk. 1 Angivelser
• § 6 stk. 2 Forebyggelsesprincipper ifm.

arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg
og vurderingen af den periode, som skal afsættes til
udførelsen af de forskellige arbejder eller
arbejdsfaser

• §7 Tekniske hjælpemidler
• § 8 Substitution
• §11 Oplyse om bygherrens pligter



Hvem har fået påbud?

• Arkitektfirmaer
• Rådgivende ingeniørfirmaer
• Rådgivere
• Totalentreprenører
• Typehusfirma

• Både større og mindre firmaer



Hvilke arbejdsmiljøproblemer?

• Ergonomi
– Manuel håndtering
– Arbejdsstillinger

• Ulykkesrisiko
• Stoffer og materialer
• Adgangsforhold (snublefare)



Tilsynspraksis



Udvalgte påbud

1. Arkitektfirma – Afgørelse vedr. stillads
2. Arkitektfirma – Afgørelse uden handlepligt vedr. tekniske

hjælpemidler
3. Ingeniørfirma – Afgørelse uden handlepligt vedr. rådgivning

af bygherren
4. Ingeniørfirma – Strakspåbud om projektering af brandspjæld
5. Arkitektfirma – Afgørelse uden handlepligt vedr.

adgangsforhold
6. Totalrådgiver – Afgørelse uden handlepligt vedr. substitution
7. Arkitektfirma – Afgørelse uden handlepligt vedr. angivelse af

teknisk hjælpemiddel og totalrådgiver (Klagenævnet)
3 + 4 diskuteres sammen



Gruppearbejde
1. Gennemgå reaktionen i gruppen
2. Hvad er årsagen til reaktionen? Hvad tillægger

Arbejdstilsynet vægt?
3. Se nærmere på lovhjemlen for reaktionen
4. Har I haft lignende problematikker på jeres projekter,

og hvordan håndterede I det?
5. Hvordan kan vi formidle denne viden til projekterende

i eget hus?
6. Hvad kan vi bruge denne viden til som

arbejdsmiljøkoordinatorer? Hvad giver det anledning
til, at vi sætter fokus på under projekteringsfasen?



Opsamling

• Hvad overrasker jer, når I ser på reaktionerne?
• Hvad er jeres handlemuligheder som

arbejdsmiljøkoordinatorer ud fra denne
viden?

• Mange gives uden handlepligt. Hvad er
incitamentet for at ændre på fremtidige
projekter?



Næste møde


