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Bekendtgørelse 117 af 5. februar 2013 om bygherrens pligter pålægger BYGST 
som bygherre en række ansvarsområder på arbejdsmilj øområdet. Bekendtgørel-
sen gælder, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde af mindst to virk-
somheder (CVR-numre) samtidigt på byggepladsen, og s tørsteparten af BYGST 
projekter vil derfor skulle efterleve denne bekendt gørelse.  

Herudover er bekendtgørelse nr. 1516 om bygge- og an lægsarbejde af 16. decem-
ber 2010 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1 181 om samarbejde om sik-
kerhed og sundhed af 15. oktober 2010 med senere æn dringer samt bekendtgørel-
se 110 af 5. februar 2013 om projekterende og rådgi veres pligter med senere æn-
dringer også gældende for området .  

I forbindelse med Totalentreprise skal Totalentrepr enøren sikre overholdelsen af 
ovenstående bekendtgørelser. Totalentreprenøren ska l udføre byggeledelse på 
arbejdsmiljøområdet iht. nærværende ydelsesspecifik ation fra det tidspunkt, hvor 
der indgås kontrakt (normalt efter byggeprogram ell er dispositionsforslag). Kun 
efter aftale med BYGST kan ydelsesspecifikationen fr aviges.  

I nedenstående er opgaver for byggelederen vedr. ar bejdsmiljøområdet på bygge-
pladsen beskrevet. 

Generelt 

BYGST lægger vægt på, at alle parter i en byggesag medvirker til at skabe og fastholde 
et godt arbejdsmiljø på byggepladsen. Samtidig ønsker styrelsen, at det færdige byggeri 
understøtter et godt arbejdsmiljø i brug og drift. Efter kontrahering og under udførelse er 
der en række opgaver som skal løses og koordineres i forbindelse med, at arbejdet på 
byggepladsen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt fra og med etable-
ring af byggeplads til aflevering af byggeriet. 

BYGST lægger vægt på forebyggelsesindsats og på, at der løbende gennem udførelses-
processen tages stilling til arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed på grundlag af indsigt og 
viden, og at forebyggelsesindsatsen også sikres gennem effektive planlægnings- og 
beslutningsprocesser. Samarbejdet mellem byggelederen, arbejdsmiljøkoordinator (B) og 
de udførende er derfor vigtigt. Det gælder også samarbejdet med de projekterende og 
arbejdsmiljøkoordinator (P) ved projektændringer og eventuel projektering under udførel-
se. 

BYGST byggeledelse på byggeprojekter skal følge vejledninger og krav i denne ydelses-
specifikation og bistå de af BYGST udpegede arbejdsmiljøkoordinatorer med at opfylde 
BYGST bygherreforpligtelser iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse 117, som indbefatter at 
inddrage arbejdsmiljøkoordinator (B).   

Byggelederen har derfor en række opgaver, der skal løses og bistås til på arbejdsmiljø-
området, og skal i øvrigt orientere sig om arbejdsmiljøkoordinator (B)'s ydelser på ar-
bejdsmiljøområdet i BYGST ydelsesspecifikation E.1-4 for arbejdsmiljøkoordinator (B). 
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1 BYGST paradigmer mm. 

Der henvises til BYGST "Formkrav til projektmateriale – Projekterende, rådgivere, bygge-
ledelse m.fl., bilag E.10". 

2 Kommunikation 

Al projektmateriale, referater mv. samt seneste revision af risikolog, tidsplan(-er), bygge-
pladsplan(-er), Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og Arbejdsmiljøjournal udveksles 
mellem parterne via projektweb stillet til rådighed af BYGST. 

3 Definitioner 

3.1 Byggeplads 

Ved byggeplads forstås projektets samlede byggeplads inkl. skurby, container- og op-
lagspladser og eventuelle byggepladser, som etableres i forbindelse med projektets en-
trepriser indenfor den samlede byggeplads. 

3.2 Udførelse og byggestart 

Udførelsesperioden regnes fra og med arbejdsstart i forbindelse med etablering af byg-
geplads til og med AB92/ABT93-aflevering. Byggestart regnes fra samme tidspunkt som 
start af udførelsesperioden.  

4 Generelt om byggelederens opgaver i relation til arbejdsmiljø 

4.1 Fokus på samarbejde og arbejdsmiljø gennem hele  forløbet 

Der lægges fra BYGST side vægt på, at samarbejdet mellem byggelederen og arbejds-
miljøkoordinator (B) gennemføres som en integreret proces, der understøtter at udførel-
sen af byggeriet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.  

Der skal derfor løbende ske en koordinering på arbejdsmiljøområdet i samarbejde med 
arbejdsmiljøkoordinator (B). Desuden vil der, på arbejdsmiljøområdet, skulle være et 
samarbejde med projekteringslederen og arbejdsmiljøkoordinator (P) i forbindelse med 
eventuelle projektændringer, og eventuel projektering under udførelse, som skal koordi-
neres og indarbejdes i f.eks. tidsplaner, byggepladsplaner samt organisationsplaner.  

Byggelederen skal løbende sikre, at arbejdsmiljøkoordinator (B) i fuldt omfang har ad-
gang til senest gældende og ajourført projektmateriale samt relevante oplysninger, som 
denne finder nødvendig for at kunne udføre sine koordinatoropgaver på byggepladsen. 
Derudover skal byggelederen indkalde koordinatoren til projektgennemgangsmøder med 
entreprenører ved projektændringer i forbindelse med byggepladsens daglige drift samt, i 
samarbejde med denne, løbende opdatere tidsplan(-er), byggepladsplan(-er) samt orga-
nisationsplaner og kontaktdata og ajourføre omfang af velfærdsforanstaltninger mv.  

Byggelederen skal desuden deltage i møder, eksempelvis i opstart- og sikkerhedsmøder 
med udførende, indkaldt af arbejdsmiljøkoordinator (B).  

Byggelederen skal tage hensyn til anvisninger fra arbejdsmiljøkoordinator (B). Ved risiko 
for interessekonflikt mellem produktion og sikkerhed, skal sikkerhed prioriteres. 
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5 Før byggestart til og med afrigning af byggeplads  

5.1 Hovedprojektfase 

Byggelederen skal i slutningen af hovedprojektfasen forestå en uvildig granskning / kon-
trol / kommentering af de elementer i projektmaterialet, der direkte relaterer sig til udfø-
relsen af byggeriet.  

Byggelederen foretager granskningen efter at have modtaget de projekterendes og ar-
bejdsmiljøkoordinator (P)'s dokumentation for egenkontrol / kvalitetssikring af projektet. 

5.2 Risikolog 

Projekteringslederen har det samlede ansvar for projektets risikolog.  

I forbindelse med eventuelle projektændringer / projektering i mobiliseringsperioden før 
byggestart samt under udførelse har byggelederen pligt til at bistå projekteringslederen 
med risikoidentifikation, risikovurdering og forslag til risikoreducerende tiltag, der retter 
sig mod de opgaver, som byggelederen har ansvar for frem til og med afrigning af byg-
geplads.  

Det kan f.eks. være i forbindelse med implementering af ændringer i byggepladsens drift, 
justeringer af byggepladsplaner, anden kranopstilling på byggepladsen end hidtidigt for-
udsat, ændringer i arbejdernes rækkefølge og omfang, forskydninger i tidsplaner, beslut-
ninger om ændringer i materialer og leverancer mv.  

Omvendt har byggelederen pligt til at oplyse og bede projekteringslederen om, at der 
gennemføres risikovurdering af konstaterede forhold under udførelse samt afrigning af 
byggepladsen, der ikke er taget højde for under projektering og i projektmaterialet.   

5.3 Ajourføring af byggepladsplaner 

BYGST formkrav til projektmateriale vedr. byggepladsplaner skal til enhver tid være 
overholdt. 

Byggelederen skal løbende fra start af byggeledelsesopgave, efter BYGST kontrahering 
med entreprenør(-er), ajourføre byggepladsens tegning(-er) under udførelsen inklusiv 
samordne. Det gælder også ved eventuelle projekt- og byggeprocesmæssige ændringer i 
projektet, byggefaser og byggetakt som påvirker byggepladsens indretning samt i forbin-
delse med byggelogistik.  

Ajourføring af byggepladsens tegninger skal ske i samarbejde med arbejdsmiljøkoordina-
tor (B). Arbejdsmiljøkoordinatoren bistår med anvisninger til revisioner og koordinering af 
fællesarealer- og områder. 

Byggepladsplan(-er) og tidsplan(-er) skal indbyrdes til enhver tid være i overensstemmel-
se.  

Byggepladsplanen(-erne) skal omfatte hele byggepladsen, og der skal være udarbejdet 
byggepladsplaner for hver etage inde i bygninger.  

Byggepladsplaner opdateres straks ved enhver ændring og formidles til arbejdsmiljøko-
ordinator (B). 

5.4 Ajourføring af tidsplan - rækkefølgetidsplan  

BYGST formkrav til projektmateriale vedr. tidsplaner skal til enhver tid være overholdt. 

Byggelederen skal løbende fra start af byggeledelsesopgave, efter BYGST kontrahering 
med entreprenør(-er), opdatere byggepladsens tidsplan(-er) inklusiv samordne, og sørge 
for, at detailtidsplaner er udarbejdet for den kommende 4-8 ugers periode.  
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Ajourføring af byggeriets tidsplan(-er) skal ske i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator 
(B). Tidsplaner skal bl.a. vise byggeprocesser fra start til slut og synliggøre, i hvilke peri-
oder der udføres arbejder med særlig risici og andre særlige forhold. Perioderne skal 
være markeret.  

Arbejdsmiljøkoordinator (B) bistår byggelederen ved revisioner og giver input til tidspla-
nen fra sikkerhedsmøder, koordinatorens opstartsmøder med de udførende mv. 

Tidsplan(-er) og byggepladsplan(-er) skal indbyrdes til enhver tid være i overensstem-
melse.  

Byggelederen skal bistå arbejdsmiljøkoordinator (B) i dennes stillingtagen til, om en sær-
lig risikofyldt aktivitet, eller andre aktiviteter, danner grundlag for en afspærring af det 
pågældende arbejdsområde, eller om aktiviteten skal udføres på et tidspunkt, hvor der 
ikke er andre på pladsen. 

Tidsplan(-er) opdateres straks ved enhver ændring og formidles til arbejdsmiljøkoordina-
tor (B). 

5.5 Opdatering af organisationsoversigter og kontak tdata 

Byggelederen opdaterer organisationsoversigter og kontaktdata, og formidler til arbejds-
miljøkoordinator (B) om ændringer. Dette inkluderer løbende registrering og ajourføring 
af oversigt over alle arbejdsgivere på byggepladsen (CVR/RUT.nr). Oversigten skal til 
enhver tid være opdateret. 

5.6 Ajourføring af velfærdsforanstaltninger 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal løbende inddrages i beslutninger om omfang og æn-
dringer i omfanget af velfærdsforanstaltninger, og koordinatoren skal orienteres om den 
aktuelle bemanding på byggepladsen.  

5.7 Opdatering af oversigter over entreprenører og bemanding 

Byggelederen skal varetage, at der løbende forefindes en oversigt over alle til tilstedevæ-
rende arbejdsgivere med angivelse af firmanavn, kontaktperson, adresse, telefon, 
CVR/RUT nr. og antal beskæftigede på byggepladsen fordelt på arbejdsgivere. På sik-
kerhedsmøder oplyser arbejdsgiverne deres forventede bemanding for de kommende 3 
uger. 

Oversigt over bemanding skal tilgå arbejdsmiljøkoordinator (B) ajourført ved ændringer 
på pladsen og minimum 1 gang om ugen efter afholdelse af byggemøde(-er) med entre-
prenører. 

5.8 Håndtering af påbud fra Arbejdstilsynet, arbejds ulykker o.lign. 

Der henvises til BYGST beredskabs- og kommunikationsplan for arbejdsmiljøkoordinator 
(B) og byggelederen, som skal følges.  

Arbejdsmiljøkoordinator (B) har ansvar for straks at kontakte BYGST projektleder ved 
eventuelle hændelser samt påbud på byggepladsen. Dernæst byggelederen. Dette ind-
befatter også eventuelle AT-påbud givet til entreprenører på pladsen. 

I tilfælde af, at arbejdsmiljøkoordinator (B) ikke er på byggepladsen, har byggelederen 
ansvar for at kontakte BYGST projektleder. Dernæst arbejdsmiljøkoordinator (B). 
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5.9 Adgang til byggepladsen 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal træffe foranstaltninger, så kun beføjede personer får 
adgang til og færdes på byggepladsen. Endvidere skal Arbejdsmiljøkoordinator (B) føre 
kontrol med, at det kun er beføjede personer, som har adgang til og færdes på bygge-
pladsen. Byggelederen skal bistå arbejdsmiljøkoordinator (B) i dennes arbejde hermed. 

Arbejdstilsynet har altid adgang til BYGST byggepladser.  

Mht. adgang for arbejdsmarkedets parter skal deres henvendelse rettes til BYGST pro-
jektleder, byggepladsens byggeleder og / eller arbejdsmiljøkoordinator (B).  

Sker henvendelse fra arbejdsmarkedets parter til byggelederen og / eller arbejdsmiljøko-
ordinator (B), skal BYGST projektleder kontaktes. Er det ikke muligt at træffe BYGST 
projektleder, skal BYGST HR-afdeling kontaktes via BYGST hovednummer. 

Parterne tillades umiddelbart adgang til de værnemiddelfri områder, f.eks. byggeplads-
skure, for at kunne tale med parternes medlemmer.  

Arbejdsmarkedets parter kan, ved planlagte arbejdsmiljømæssige og overenskomst-
mæssige besøg, få adgang til selve byggepladsen (arbejdsområdet = værnemiddelpå-
budt område) såfremt nedenstående er overholdt:  

• Besøget har været varslet nogle timer inden til BYGST projektleder / byggelede-
ren og / eller arbejdsmiljøkoordinator (B), så disse så vidt muligt kan være til 
stede ved besøget. Byggepladsens anden part (arbejdsgiver og / eller arbejds-
tagerrepræsentant) skal orienteres, så denne også har mulighed for at deltage i 
besøget. 

• De besøgende har modtaget instruktion og / eller gennemført eventuel obligato-
risk pladssikkerhedskursus fra og / eller afholdt af arbejdsmiljøkoordinator (B).  

• De besøgende følger de på byggepladsen gældende sikkerhedsforskrifter, og 
bærer påbudte personlige værnemidler.  

• De besøgende hver i sær er sikkerhedsgodkendt på byggepladser, hvor sikker-
hedsgodkendelse er et krav. 

• De besøgende efter arbejdsmiljømæssige besøg drøfter, hvor arbejdsmiljøet kan 
forbedres med byggelederen og / eller arbejdsmiljøkoordinator (B).   

I relation til akutte situationer (ulykker og håndtering af farlige materialer) og akutte over-
enskomstmæssige forhold, kan arbejdsmarkedets parter få akut adgang til selve bygge-
pladsen (arbejdsområdet = værnemiddelpåbudt område) såfremt de sidste 4 bullits i 
ovenstående er overholdt. 

5.10 Andet 

Byggelederens og arbejdsmiljøkoordinator (B)'s arbejdsmiljørelaterede sanktionsmulig-
heder overfor arbejdsgiverne på byggepladsen, fremgår af byggesagsbeskrivelsen eller 
af BYGST paradigme for PSS. Sanktioner må kun anvendes, hvis det er påkrævet og 
berettiget. 

Byggelederen og Arbejdsmiljøkoordinator (B) har pligt til, i størst muligt omfang, at frem-
me den gode adfærd og dialog på byggepladsen. 

 

 


