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Notat fra møde om projektering og udførelse 
af gode adgangsveje, 15/6-2021 (online) 
 

Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere indledte med en gennem-

gang af, hvor i lovgivningen, branchevejledninger, ydelsesbeskrivelser og AB, at man direkte og især indi-

rekte kan læse om ansvarsfordeling ift. at for projektet og udført gode adgangsveje: 

- Der skal være gode adgangsveje på byggepladser, men det er ikke let at pege på præcis, hvem der 

har ansvaret 

- Krav til adgangsveje er beskrevet i bek. 1989, men kan fremstå som om det er arbejdsgiverens an-

svar alene, selv om der jo i høj grad er fællesområder på en byggeplads. I bek 117 om bygherrens 

pligter står, at bygherren som en del af koordineringen skal sikre,   

o at færdsel på byggepladsen på ethvert tidspunkt kan foregå under fuldt forsvarlige forhold, 

herunder med den nødvendige belysning af færdselsveje, 

o at egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes i nødvendigt omfang, hvilket betyder, at der 

skal være fremkommelige adgangsveje 

- Det er vigtigt, at overvejelser om adgangsveje kommer med i projektet tidligt, så de kan projekteres 

og der kan stilles krav hertil. Det bør indgå i bygherrerådgiverens risikoanalyse under arbejdsmiljø 

- De projekterendes skal sikre, at arbejdet kan udføres forsvarligt, og at tekniske hjælpemidler kan 

anvendes. Det handler indirekte (også) om adgangsveje 

- I AB18 fremgår det, at entreprenøren skal medregne alle nødvendige biydelser, herunder adgangs-

veje.   

Peter Kirkegaard fra NCC fortalte om Christiansholm og deres erfaringer med asfaltering af adgangsveje: 

- God adgangsvej er i dette oplæg en asfalteret adgangsvej, men det er også en logisk vej, som er na-

turlig for håndværkeren at bruge.  

- Peter er arbejdsmiljøkoordinator (B) på projektet inkl. Intromøder, sikkerhedsrundering og sikker-

hedsmøder. Han står for de fælles sikkerhedsforanstaltninger, men også support til arbejdsgiverne 

ift. arbejdsmiljø. 

- Christiansholm kommer til at omfatte lejligheder, hotel, butikker, cafeer og parkeringskælder. Pro-

jektet udføres i totalentreprise. 

- En del af NCC’s opgave handler om byggepladsplan og adgangsveje, nogle gange grænsende til pro-

jektering, selvom de helst vil være vejledende over for de projekterende. 

- Der er kun én adgangsvej til området, og der bygges på næsten hele arealet af øen. Derfor arbejdes 

der med at placere skure m.m. i vandet og materialer m.m. opmagasineres så vidt muligt andre ste-

der. 

- Det er asfalteret vej hele vejen rundt i kanten. Bæredygtigt underlag er nødvendigt, da der monte-

res tunge præfabrikerede elementer. Der har været en del drøftelser og beregninger heraf.  

- Oprindeligt er aftalt at lægge køreplader ud til anhugger- og oplagsplader, men på baggrund af er-

faringer med den ydre asfalterede vej, så gør man det så vidt muligt.   

- I præsentationen ses erfaringstal for asfaltering vs. Køreplader. I regnestykket er inkluderet udlæg-

ning, fjernelse og deponi.  

-  
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- Erfaringer 

o Asfaltering: 

▪ Det er let at vedligeholde og derfor er der ikke diskussioner om, hvem der har an-

svar. 

▪ Alle er glade for asfalteringen. 

▪ Folk kører for stærkt (eneste ulempe) 

o Køreplader: 

▪ Bliver let trukket skævt, så der er ofte klager 

▪ Opretning af køreplader er ofte en betydelig udgift. Og det bliver sjældent ret godt 

▪ Svært at få plant underlag til fx stilladser 

- Byggeriet er DGNB-certificeret, og der har ikke været problemer ift. at få lov til at asfaltere, selv om 

det ikke er den mest bæredygtige løsning. Man kan som arbejdsmiljøkoordinator tage en dialog 

med bæredygtighedskoordinatoren herom. 

 

Erfaringsudveksling 
Herefter erfaringsudvekslede vi, om hvad en god adgangsvej er, hvem der skal gøre hvad i forhold til at 

sikre gode adgangsveje, samt arbejdsmiljøkoordinators rolle heri. 

Hvad er en god adgangsvej? 

- En god adgangsvej er når der er plads til transport af materialer, at medarbejderne kan gå sikkert 

uden risiko for påkørsel, men også at vejene er nemme at vedligeholde ved sne/regn og i meget 

tørt vejr. Samtidig skal vejene være tydeligt markeret. 

- God bredde, hvor der er plads til at gå forbi anden med fx sækkevogn eller andre tek. hjælpemidler. 

- Overflade skal være jævn. 

- Adgangsveje for gående kan med fordel være fleksible ift. byggeperioden.  

o Lavet af paller i mindre moduler, som nemt kunne flyttes og skrues sammen.  

o Køreplader i plastic kan bruges, men obs på koldt og varmt vejr.  

o Græsarmering kan bruges ovenpå asfalt, men ikke grus. Tager form af underlag 

- Andre har gode erfaringer med asfaltering. Specielt står lifte og stilladser sikkert, og det er rigtigt 

godt med asfaltering hen over vinterperioder. 

Argumenter for fokus på adgangsveje i projekteringen og tidlig planlægning: 

- Penge – det kan betale sig økonomisk 

- Fremkommelighed og klare aftaler betyder meget – det betaler sig, at der ikke kommer konflikt un-

dervejs 

- Planlægning i god tid 

- Det er vigtigt med god planlægning, og at klargøre i udbud hvem der gør hvad, fx snerydning, belys-

ning, blokering af adgangsvej 

- Man kan spare på reetablering af adgangsvej undervejs, hvis man laver dem ordentligt fra starten, 

fx asfaltering 

Hvad kan man gøre? 

- Det kan være en god idé at opsætte udfaldskrav på arealer og funktioner af adgangsveje, og så 

lægge op til samarbejde med entreprenøren om den konkrete udformning, når denne er valgt. Man 

skal være tydelig om disse udfaldskrav. 
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- Ved renovering kan man overveje at genbruge asfaltareal, fx en tidligere parkeringsplads, og vente 

med at fjerne det til efter byggeperioden 

- Ved nybyggeri kan asfalt, som skal bruges i driftsfasen, udlægges allerede under udførelsen. Der 

kan lægges nyt lag på efter afslutning af byggeperioden. 

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) 

o Kontakt til bygherre og totalentreprenør som erfaringsmæssigt er dem, som har størst ind-

flydelse  

o Bygherre afsætter arealer til byggeplads og evt. eksproprierer på forhånd. Behov for dialog 

om behov 

o Obs på hensyn til trafikanter og begrænsning i udførelsesmetoder, fordi der er udfordringer 

ift. tilkørsel og plads  

o Behov for færdsel ind til byggepladsen – på supersygehuse etableres ofte ringvej uden om 

byggeareal, og så adgangsveje ind til byggefelter. I byggefelt er entreprenøren selv ansvar-

lig 

- Arbejdsmiljøkoordinator (B) 

o Ofte først i udførelsen at man bliver konkret om bredde og layout 

o Løbende behov for nye veje og ændringer i eksisterende 

o Samarbejde med udførende om at få etableret og vedligeholdt veje  

Næste møde 
- Mandag d. 23. august kl. 9-12.  

o Emne: Udenlandske bygherrer i Danmark.  

o Mette Bystrup fra MJ Eriksson og Kurt Egmose fra Niras vil fortælle om deres erfaringer fra 

forskellige projekter for udenlandske bygherrer. Herefter vil vi drøfte, hvordan udenlandske 

bygherrers tilgang påvirker arbejdsmiljøstandarden på byggepladsen, og hvad vi kan lære i 

Danmark af denne tilgang. 

- 14. september 2021 kl. 13.00-16.00 (Sjælland) 

- 22. november 2021 kl. 9.00-12.00 (Jylland) 

- 14. december 2021 kl. 13.00-16.00 (Sjælland) 

 


