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Notat fra møde om ansvar for arbejdsmiljøproblemer hos 
Rambøll, 26/11 2018 
Søren Fiil Visby fra HP Byg A/S præsenterede seks projekter, hvor der har været større arbejdsmiljøproblemer. Det var udgangspunkt for gruppedrøf-
telser om, hvor ansvaret ligger, og om arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen har været tilfredsstillende. 

Fotos af projekterne ses i præsentation på: https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/. Her følger opsamling fra 
gruppernes diskussion af cases:  

Casenr. Arbejdsmiljøpro-
blemer 

Ansvarsfordeling Overvejelser under projekteringen 

Vestre 
Fjordpark 

- Tunge løft af 
understøtnin-
ger 

- Risiko for fald til 
lavere niveau 

- De projekterende skal sikre, at det, som projekteres, er ar-
bejdsmiljømæssigt forsvarligt at bygge. Det gælder alle 
processer, fx understøtninger, kraning, nedtagning mm. 

- Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (P) 
bliver inddraget.  

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) bør spørge ind til montering 
af filigrandæk, herunder understøtninger 

- Entreprenør er arbejdsgiver og har dermed ansvar for at 
planlægge og tilrettelægge arbejdet, samt instruktion. Til-
budsberegner hos entreprenør var ikke opmærksom på 
udfordringen, og derfor kom entreprenør for sent i gang 
med at finde løsning. 

- Der manglede erfaring hos projekterende om, 
hvordan filigrandæk kan monteres, hvorfor ar-
bejdsproces ikke var gennemtænkt. De projekte-
rende bør indhente nødvendige informationer, 
fx hos leverandør 

- Man kunne stille krav om, at entreprenør har 
tidligere erfaring med filigrandæk 

Fakta eter-
nitten 

- Arbejde under 
snævre forhold 

- Risiko for ikke 
at kunne få fat i 
personen, hvis 
vedkommende 
bliver dårlig un-
der arbejdet 

- De projekterende skal sikre, at det, som projekteres, kan 
udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Der har måske 
været valgt elementmontage for at sikre arbejdsmiljøet, 
men der er ikke lavet en helhedsvurdering ift alle arbejds-
processer 

- Der har været en binding på husets placering og 
placering af spuns for at opnå flest mulige kva-
dratmeter. En bygherrerådgiver burde have 
overvejet dette 

- Der er brug for faglighed og erfaring under pro-
jekteringen, så der kan laves en helhedsvurde-
ring. I totalentreprisen kan entrenøren tage en 
aktiv rolle over for de projekterende 
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Håndtering 
af plader 

- Pladerne er 
tunge og må 
ikke håndteres 
manuelt 

- De er uhåndtér-
bare og nogle 
gange findes 
der ikke et tek-
nisk hjælpemid-
del til opgaven 

- Det er de projekterendes ansvar, at der kan anvendes eg-
nede tekniske hjælpemidler 

- Leverandøren skal udarbejde en brugsanvisning, som be-
skriver, hvordan produktet kan håndteres (transportere, 
oplagre, håndtere, opstille, montere og vedligeholde) 

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) bør spørge ind til håndterin-
gen 

- De projekterende skal undersøge muligheden 
for at anvende et teknisk hjælpemiddel ift stør-
relse, vægt og materiale, som pladen er lavet af 

- Der skal være plads nok til at montere pladen, 
herunder evt. på stillads 

- De projekterende skal overveje rækkefølge af 
arbejdsprocesser, fx om udhæng laves før eller 
efter montering af plader. Det skal præciseres, 
at den valgte rækkefølge skal følges, ellers gør 
entreprenøren ’som han plejer’ 

ØH3+9 - Risiko for op-
muring over 
skulderhøjde, 
hvis svalegange 
monteres først 

- De projekterende skal overveje rækkefølgen af arbejds-
processer ift opbygning af facaden, og hvilke arbejdsmiljø-
problemer det kan afstedkomme 

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) bør have opmærksomhed ved 
opmuring og spørge ind, så der sikres ordentlige arbejds-
stillinger 

- De projekterende kan med fordel lave en pro-
cesplan for arbejdet ift rækkefølge og arbejds-
miljøproblemer 

- Godt eksempel på at entreprenøren kommer 
med alternativt forslag til løsning, men det er 
ikke altid en mulighed ift udbudsprocessen 
(Krav: ingen forbehold) 

PON111 - Mange arbejds-
processer på 
loft og væg 

- Arbejde i flere 
niveauer 

- Tunge løft 

- Selv om det er en totalentreprise, så skal de projekterende 
stadig forholde sig til arbejdsmiljø, i forhold til det som 
projekteres inden udbud. Det kan ikke overlades til entre-
prenøren 

- Hvis der foregår projektering før totalentrepriseudbud, så 
skal bygherren udpege en arbejdsmiljøkoordinator (P) 

- De projekterende skal overveje arbejdsproces-
ser og rækkefølge 

- De projekterende skal overveje, hvordan man 
kan udskifte glas og vedligehold over auditorie-
opbygning, fx skift af pærer 

Kildevældet - Døren er tung 
og må ikke 
håndteres ma-
nuelt 

- Det er de projekterendes ansvar, at arbejdet kan udføres 
forsvarligt. Det er nok ikke så meget i fokus, da dørisæt-
ning er en mindre opgave 

- De projekterende skal overveje proces ift. mate-
rialetransport ind og ud 

- De projekterende skal undersøge, om der findes 
et teknisk hjælpemiddel, som kan anvendes ift 
den vægt, som døren har, og den plads der er til 
at manøvrere døren rundt 

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal spørge ind til 
håndteringen 

- Det vil være godt at få placeret døren på etagen 
tidligt eller kunne anvende elevator, men det er 
ikke altid muligt, fordi man vil beskytte døren og 
elevator. 
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Næste møde 
Dato: 4. marts 2019 kl. 9-12 

Sted: Giv besked hvis du kan lægge lokale til næste møde 

Ideer til næste møde:  

- Hvad gør man i totalentreprise? Skal der være arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) på samme tid? 
- Hvordan kan vi agere som arbejdsmiljøkoordinator (P)? Herunder omfang og art af opgaver 
- Det gode overdragelsesmøde 
- Hvordan får vi bygherre på banen? 
- Der er desuden foreslået emner på sidste møde d. 27/8 2018 

Signe Mehlsen sammensætter et møde ud fra ovenstående og gennemgang af reaktioner til projekterende fra det nye byggepladstilsyn. 


