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Program

• Velkomst

• Intro til emnet v. Signe Mehlsen, Videntjenesten om 
arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

• Erfaringer med asfaltering på Christiansholm v. Peter 
Kirkegaard, NCC 

• Erfaringsudveksling om projektering og udførelse af 
adgangsveje og arbejdsmiljøkoordinatorens rolle heri 

• Næste møder



Afstemning



Adgangsveje

• Fælles- og arbejdsområder

• Arbejdsmiljø – men også layout af 
byggepladsen og logistik

• Alle synes nok, at det er vigtigt, 
men hvem tager ansvar?

– Hvem projekterer adgangsveje? Og 
laver byggepladsplan?

– Hvem står for beslutninger om 
adgangsveje? Og ajourføring af 
byggepladsplan?

Hvad?

Hvordan?

Arbejdsprocesser

Arbejdsmiljø



Byggeriets aktører

Bygherre

Projekterende

Entreprenør 
Leverandør

Kilde: FRI



Flowdiagram

• Ansvarsfordeling og anbefalinger vedr. adgangsveje

• Udgangspunkt

– Arbejdsmiljølovgivningen

– Branchevejledninger

– Ydelsesbeskrivelser

– AB18



Hvor står der noget om 
adgangsveje?
• Intet direkte i bek. 110

• Bek. 117 §11: Færdsel forsvarligt og 
tekniske hjælpemidler skal kunne 
anvendes

• Bek. 1989 om bygge- og anlægsarbejde, 
særligt kap. 6
– Det sikres – hvem? 

• Ligger implicit i det at skabe et godt 
arbejdsmiljø på byggepladsen

• Branchevejledning fra BFA Bygge & 
Anlæg



Byggepladsplan

• Tegning(er), beskrivelse og arbejdsbeskrivelse, som 
er udformet så detaljeret, så entreprenøren kan give 
en pris på etablering, vedligeholdelse og fjernelse af 
adgangsveje på bygge- og anlægspladsen. 

• Molio B.2.100 kan anvendes. 

• Ofte brug for flere tegninger, fx udvendigt, indvendigt 
af etager og/eller etaper/stadier.



Bygherren

- Overordnet ansvar for arbejdsmiljø

- §11: Færdsel forsvarligt og tekniske hjælpemidler skal kunne anvendes

- ”Bygherren skal med bistand fra sin koordinator inden byggepladsen 

etableres og herefter løbende sørge for, at det er afgrænset hvor, samt 

hvornår på byggepladsen, der vil være flere virksomheder beskæftiget 

samtidigt, og bygherren skal træffe aftale med de enkelte arbejdsgivere 

om, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne de 

forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne.” Bek. 117, § 13. 

- Behov for at anføre viden i byggeprogram og projektmateriale med 

relevans for adgangsforhold, fx grænseflader til andre projekter og 

eksisterende anlæg/bygninger, beboere som færdes i området eller 

placering nær trafik



Bygherren

- Ved flere byggepladser, der grænser op til hinanden, skal det aftales, 

hvordan adgangsveje koordineres

• Anbefaling: Sørg for at opgaver ift. adgangsveje og byggepladsplan er 

fordelt gennem aftalen med henholdsvis projekterende og entreprenør.



Bygherrerådgiver

- Rådgive bygherren om ansvar

- Inddrage arbejdsmiljø i risikoanalyse
(https://www.frinet.dk/media/2560/ydelsesbeskrivelse-for-bygherreraadgivning-2019.pdf afsnit 0) 

• Anbefaling: hvis der er særlige forhold omkring adgangsveje, så inddrages 
dette i rådgivning af bygherren, fx logistik, flow og fremkommelighed. 
Dette har også betydning for tidsplanen.

https://www.frinet.dk/media/2560/ydelsesbeskrivelse-for-bygherreraadgivning-2019.pdf


Projekterende

- ”Projekteringsleder samordner rådgiveres ydelser, jf. 

arbejdsmiljølovgivningen” (https://www.frinet.dk/media/2561/ydelsesbeskrivelse-for-anlaeg-

2019.pdf)

- ”Den projekterende af et bygge- og anlægsarbejde skal med sine 

angivelser sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i 

forbindelse i projektets gennemførelse”
(https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/projekterendes-raadgiveres-pligter-110/)

- ”Den projekterende skal med sine angivelser i projektet sørge for, at 

egnede tekniske hjælpemidler kan bruges i forbindelse med håndtering af 

byrder under projektets gennemførelse og det gennemførte projekts 

vedligeholdelse, hvis en manuel håndtering af byrderne indebærer fare for 

sikkerhed og sundhed” (https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/projekterendes-raadgiveres-

pligter-110/), herunder at det tekniske hjælpemiddel kan komme frem til 

arbejdsstedet på egnede adgangsveje (https://byggeproces.dk/projekterende-tekniske-

hjaelpemidler/)

https://www.frinet.dk/media/2561/ydelsesbeskrivelse-for-anlaeg-2019.pdf
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/projekterendes-raadgiveres-pligter-110/
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/projekterendes-raadgiveres-pligter-110/
https://byggeproces.dk/projekterende-tekniske-hjaelpemidler/


Projekterende

- ”Den projekterende skal i projektmaterialet angive, hvordan adgangs- og 

transportveje skal dimensioneres, så de kan klare den trafik- og 

vejrbelastning under byggeriet, der er forventelig.” (https://www.bfa-

ba.dk/media/5375027/faerdsel-paa-bygge-og-anlaegspladsen-print.pdf)  

- ”Med bistand fra rådgiverne og byggelederen udarbejder 

projekteringslederen oplæg til byggepladsplan”
(https://www.frinet.dk/media/1584/ybl-2018-final.pdf) 

• Anbefaling: Den projekterende overvejer og beskriver de overordnede rammer for 

byggepladsen i projektmaterialet, fx fælles adgangsveje og stilladser

• Anbefaling: Inddrag entreprenøren i udførelsesprojekt

https://www.bfa-ba.dk/media/5375027/faerdsel-paa-bygge-og-anlaegspladsen-print.pdf
https://www.frinet.dk/media/1584/ybl-2018-final.pdf


Arbejdsgiver/entreprenør

• Arbejdsgiveransvar for at planlægge og tilrettelægge, samt instruere 
medarbejdere

• Alle relevante biydelser, herunder adgangsveje regnes ind i tilbud 
https://www.frinet.dk/media/1584/ybl-2018-final.pdf (§5 punkt 2 
https://trafikstyrelsen.dk/da/Byggeri/Byggeriets-regler/Byggeriets-aftalevilkaar---AB-systemet#

• ”Den enkelte arbejdsgiver på byggepladsen skal sørge for, at de 
foranstaltninger for fællesområderne, som er aftalt med bygherren eller de 
andre arbejdsgivere, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter, iværksættes 
og vedligeholdes, samt føre et effektivt tilsyn hermed”
(https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-1989/), Det vil sige: Etablere, 
vedligeholde og føre tilsyn med fælles adgangsveje efter anvisning i PSS

• Kan få projekteringsansvar

https://www.frinet.dk/media/1584/ybl-2018-final.pdf
https://trafikstyrelsen.dk/da/Byggeri/Byggeriets-regler/Byggeriets-aftalevilkaar---AB-systemet
https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/bygge-anlaegsarbejde-1989/


Opnå gode adgangsveje på 
byggepladsen

Strategisk

• Hvilket arbejdsmiljøniveau vil vi have?

• Vision/politik

Taktisk

• Hvordan griber vi det an?

• Udbud, projektmodel, projektledelse

Operationelt

• Hvad gør vi konkret?

• Udlægger asfalt, køreplader, vander, dræner mm



Kort refleksion

• Hvad er en god adgangsvej?



Erfaringsudveksling

• Hvem tager hånd om (eller burde tage hånd om) 
adgangsveje under projekteringen?

• Hvordan bliver adgangsveje beskrevet / defineret i 
udbud? 

• Hvilken rolle har arbejdsmiljøkoordinatoren i at sikre 
gode adgangsveje?
– Arbejdsmiljøkoordinator (P)?

– Arbejdsmiljøkoordinator (B)?

• Hvilke argumenter kan man bruge i forhold til at få 
projekteret og etableret gode adgangsveje?



Næste møder

• 23. august 2021 kl. 9.00-12.00 – (Jylland). 

– 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)


