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Notat fra møde om udarbejdelse af tidsplaner i pro-
jekteringen, 17/5-2021, online 
 

Præsentationer fra mødet kan findes på https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegrup-

pens-moeder/ 

Rolf Simonsen fra Værdibyg fortalte om forudsætninger for gode tidsplaner, herunder vejledningen Tids-

planredegørelse: 

• Værdibyg laver vejledninger til praktikere til hele byggeprocessen – fra idé til drift og særligt der 

hvor der er grænseflader og behov for samarbejde. 

• Vejledningen Tidsplanredegørelse blev udarbejdet som en del af et fokus på bedre udbudstidspla-

ner. 

• Få bygherre og rådgivere til at tage stilling til de tidsmæssige konsekvenser af de valg, som 

er truffet om projektet. 

• Formidle forudsætninger til entreprenør, så det er gennemskueligt ved tilbudsgivningen. 

• En mere gennemsigtig tidsplan kan give en mere retvisende pris, og det er til fordel for alle 

parter. 

• Mulige tidsmæssige konsekvenser kan være  

• Materialevalg og fx tørretider 

• Leverancer 

• Vinterforanstaltninger ift. hvad tid på året der bygges 

• Arbejdsmiljøforhold 

• Bindinger 

• Tid til idriftsættelse 

• Det er vigtigt, at der er sat tid af til opstart og projektgennemgang og rum til ændringer, som det 

kan medføre, når entreprenøren kommer med sine input. 

• Tidsplanredegørelsen: 

• Er ikke en detailtidsplan, men forudsætningerne for det, så entreprenøren har noget at ar-

bejde ud fra 

• Kan bruges ifm. udarbejdelse af udbudsmateriale eller som et arbejdsdokument undervejs i 

projekteringen.  

• Bliver juridisk bindende, hvis den kommer med i udbud. 

• Risikostyring og projektoptimering er også relevante elementer ift. tidsplan. 

Ivan Maimann fra NCC havde planlagt oplæg om hans erfaringer som entreprenør med udarbejdelse af tids-

planer. Desværre drillede teknikken, så præsentation kan findes på https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoe-

koordinator-p-interessegruppens-moeder/  

Charlotte Rask Jensen fra EKJ fortalte om tidsplaner fra et rådgiverperspektiv. Charlotte er byggeleder: 

• Der er øget fokus på tidsplan i AB18, men stadig rum til fortolkning. 

• Projekterende skal sandsynliggøre projektet, før man går i jorden – både ift. udførelsen, men det er 

også relevant for arbejdsmiljø. Det kræver overvejelse af arbejdsmetoder og hvordan logistik, flugt-

veje, afspærringer m.m. kan udføres. 
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• Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan spørge ind til udførelsesprocesser og særligt farligt arbejde. 

• Tidsplanovervejelser og arbejdsmiljøforhold skal ind meget tidligere, end det sker i dag, især bin-

dinger og grænseflader. 

• Man kan tage udgangspunkt i listen over særligt farligt arbejde, da de skal fremgå af hovedtidspla-

nen.  

• Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan kommentere på den tidsplan, som rådgivers byggeleder har lavet. 

• Hovedentreprenør  

o Lave detailtidsplan med underentreprenører 

o Bygherre skal sikre at evt. egne leverancer er i tråd med denne 

o Underentreprenører skal også være på banen i forhold til at lave deres arbejdsplan, da den 

er grundlag for den samlede tidsplan. 

• Fagentreprise  

o Der må være mere detaljerede i tidsplanen før udbud 

o Koordinering/ byggestyringen ligger hos rådgiver, da mere skal være beskrevet, fx valg om 

overdækning. 

• Tids- og byggepladsplaner hænger ofte sammen. Generelt deles tidsplanen op i mindst disse faser: 

o Opstart og mobilisering 

o Udførelsesdelen 

o Afleveringsprocessen 

• Hver fase i tidsplanen kan områdeopdeles. Områderne  kategoriseres i fællesområde, eget område 

og færdsels område. 

• Der er god erfaring med at byggepladsplaner opdeles efter de samme faser. 

• Det er vigtigt at være opmærksom på faseskift, og hvornår nye aktører kommer på. 

• Det er godt, når byggeleder kommer ind før udbud og kan bidrage til tidsplanen. 

• Vi skal hen til, at alle ser byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering som et fag 

Erfaringsudveksling  
Herefter var der gruppearbejde ud fra to cases, hvor deltagerne skulle vurdere følgende:  

1. Hvilke arbejdsmiljøproblemer kan der være i forhold til rækkefølge og varighed af de enkelte ar-

bejdsprocesser? 

2. Hvad vil du spørge ind til som arbejdsmiljøkoordinator (P)? 

3. Hvordan ville du forholde dig, hvis det var en anden entrepriseform? 

Case – Skole 

• Skolebestyrelsen og ledelse skal involveres for at synliggøre særligt farligt arbejde. Der er behov for 

forventningsafstemning med bygherren. 

• Alt særligt farligt arbejde skal være synliggjort i tidsplanen. 

• Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal gøre opmærksom på det særligt farlige arbejde og håndtering ift. 

børn. 

• Workshopforløb mellem projekterende og arbejdsmiljøkoordinator (P) skal gøre opmærksom på 

bl.a. tidsplanen. 

• Arbejdsmiljøkoordinator (P) bør spørge ind til forundersøgelser fx niveau af PCB og behov for sik-

kerhedsafstande til andre arbejder ift. koncentrationen af PCB. 
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• Skolens udformning har betydning for, hvordan arbejdet planlægges og dermed tidsplanen. 

• Ved fagentreprise er der behov for mere koordinering, men i andre entrepriseformer skal bygherre 

stadig levere retvisende tidsplan. 

 

Case – udvidelse af bro over motorvej 

• Der skal være styr på processerne, før vi kan gå i gang, fx myndighedsgodkendelse 

• Typiske arbejdsmiljøproblemer: 

o Adgangsveje op og ned fra broområde 

o Kraning  

o Nedstyrtingsfare  

o Arbejde med tunge elementer  

• Omlægning af trafikken kan være vanskeligt. Det er vigtigt at få tilladelser tidligt. Ofte er det be-

grænset, hvad man kan få lov til. Der er behov for information til borgere 

• Tidlig involvering af entreprenører er godt. I hovedentreprise bidrager de til projektoptimering 

• Følgende bør afklares:  

o Uddannelseskrav – Vejen som arbejdsplads – hvor mange arbejde ved vejen og har dermed 

behov? 

o Er der behov for overdækning af arbejdsområder? 

o Faseopdeling af aktiviteter 

• Som arbejdsmiljøkoordinator (P) er det godt at inddrage bygherren fra starten og indvie i de udfor-

dringer, som der vil være, samt gøre denne opmærksom på sit ansvar  

Generelt blev følgende drøftet om tidsplaner: 

• Der er en oplevelse af, at byggepladsplanen er nemmere at snakke om end tidsplanen, da det er 

visuelt og mere konkret. 

• Det kan være svært som arbejdsmiljøkoordinator (P), at gennemskue om der er tid nok. Må regne 

med de projekterende. 

• Det vigtigste er, at arbejdsmiljøproblemer er kortlagt og bliver nævnt i projektmaterialet, så entre-

prenøren kan prissætte og komme med deres bud på, hvor lang tid det tager at udføre. 

• Der er behov for mere fokus i kontraheringen, hvor alle aktører er på banen – vurdere om tidspla-

nen er forsvarlig. Det er nødvendigt at afklare med bygherre, om det er arbejdsmiljøkoordinator (P) 

og (B), der håndterer kontraheringen. 

• Der er god erfaring med ajourføring af tids- og byggepladsplan på ”15 minutters”-møder et par 

gange om ugen eller dagligt: Hvem er hvor og hvornår? Det skal afklares, hvem der står for det. Det 

er typisk den, som står for byggepladsen, som står for mødet. Nogle gange er arbejdsmiljøkoordina-

tor med. 

• Det vil være godt, hvis rådgivere begyndte at bruge lokationsbaseret tidsplanlægning, da det giver 

et godt overblik. Oplevelsen er, at rådgivere kun gør det, hvis bygherren stiller krav. Mange entre-

prenører bruger i dag lokationsbaseret tidsplanlægning.  
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