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Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen
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Arbejdsmiljøkoordinering i projektering

› Koordinering af sikkerhed og sundhed

› Skriftlig dokumentation til bygherren/kunden 

herunder udarbejdelse af en journal som indeholder en liste over særlige forhold vedrørende de fremtidige arbejder

› Udarbejdelse af Plan for sikkerhed og sundhed til udbud



Tidskurve for (sikkerheds)påvirkning
I byggeriets projektperiode
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Arbejdstilsynets bekendtgørelser, der regulerer roller 
og ansvar i byggeprocessen 
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Eksempler på observationspunkter
Byggeprocesrettede
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› Metoder og risici

› Rækkefølgen i processen – kan det lade sig gøre?

› Adgangs og pladsforhold – Er der tilgængelighed?

› Brug af hjælpemidler – Er der plads, fundering, tid, økonomi?

› Transport og færden – muligheder og tilgængelighed?

› Logistik for materialer ind og affald ud?

› Renholdelse og ryddelighed – muligheder, plads, adgang?

› Afgrænsning til omgivelserne – trafik og færdsel?



Eksempler
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› Pudsning af ovenlysvinduer

› Udskiftning af lamper og belysning

› Eftersyn og vedligehold af 
antenne/vejrstation

› Faldsikring/rækværk på tag mv



COWI værktøjer og 

paradigmer
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COWI ARBEJDSMILJØ I PROJEKTERING9

Database over 
Særligt Farlige Arbejder

Paradigmer

Projektering (AMK-P)
Risikolog som omdrejningspunkt om:
- kortlægning/screening, 
- kontinuerlig log og dokumentation, 
- særligt farlige arbejder og journal 

Udførelse (AMK-B) og D&V
Centrale værktøjer/paradigmer:
- Opstarts- og sikkerhedsmøder
- Runderinger
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Overordnet inddeling, 

eksempler

Aktiviteter og 

arbejdsprocesser deles op i 

en række relaterede arbejder 

i hhv. udførelse og drift og 

vedligehold.

0. Organisering

1. Indledende arbejder

2. Nedrivning

3. Jord-, lednings-, afvandings - og stabiliseringsarbejder

4. Konstruktioner og betonarbejder

5. Vej- og Belægningsarbejder

6. Udstyr

7. Aptering/komplettering

8. Facade- og tagarbejder

9. Tekniske installationer

10. Landskab og udvendige arbejder

11. Afsluttende arbejder

12. Øvrige/diverse arbejder

13. Drift- og vedligeholdelsesarbejder
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Særlige risici og andre forhold

Risikovurdering og identifikation 

er baseret på den danske 

arbejdsmiljølovgivning og 

tilhørende bekendtgørelser, 

herunder bekendtgørelse 110 om 

projekterendes og rådgiveres 

pligter mv og bekendtgørelse 117 

om bygherrens pligter. 

Særlige risici (jf. bilag 1 til bek. 117):

Risiko for at blive begravet/synke 

ned/styrte ned

Kemiske eller biologiske stoffer og 

materialer

Ioniserende stråling

Højspændingsledninger

Fare for drukning

Brønde og tunneler samt underjordisk 

arbejde

Risiko for kvælning

Arbejde under vand med dykkerudstyr

Risiko for eksplosion i øvrigt

Tunge præfabrikerede elementer

Arbejde med sprængstoffer

Andre særlige forhold (jf. bilag 1 

til bek. 110):

Snævre rum eller særligt snævre 

pladsforhold

Svært tilgængelige rum og 

lokaliteter

Udsættelse for støv, støj eller 

vibrationer

Uhygiejniske forhold

Farlige mængder af statisk 

elektricitet

Andre særlige forhold i øvrigt

Risiko for sammenstød eller påkørsel 

(arbejde nær spor eller vej i drift)
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Sandsynlighed (S) og konsekvens (K) Sandsynlighed (S):

1 - Meget usandsynligt at hændelsen indtræffer i den relevante periode 

(næsten aldrig)

2– Sjælden: Hændelsen forventes ikke at forekomme i pågældende 

periode.

3 – Mulig: Hændelsen kan indtræffe (muligt) i den relevante 

periode

4 – Sandsynlig: Hændelsen vil sandsynligvis forekomme i 

pågældende periode.

5 – Meget sandsynlig: Vil sandsynligvis forekomme flere gange i 

den relevante periode

Konsekvens: K

1 – Ingen/ meget lav - Let skade, arbejdet kan fortsættes

2 – Lav - Mindre skade, arbejdet stoppes, førstehjælp behandling 

er påkrævet

3 – Middel - Betydelig skade med sygefravær eller sygdom.

4 – Høj - Stor skade eller alvorlig sygdom med langtidsvirkninger

5 – Meget høj/omfattende - Invaliderende skade, død eller flere 

dræbte

Risikoindeks (I): Sandsynlighed x konsekvens 15 – 25   Høj risiko eller konsekvens – alvorlig. Anvend 

forebyggende foranstaltninger. Søg alternative løsninger. 

5 – 12   Medium risiko - bør undersøges yderligere. Anvend 

forebyggende foranstaltninger. Kun acceptabel, når alle 

nødvendige kontrolforanstaltninger er på plads.

1 - 4 Lav risiko – acceptabel, hvis alle rimelige 

kontrolforanstaltninger er på plads. 
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Forebyggelsesprincipper

1. Forhindring af risici

2. Evaluere risici, der ikke kan forhindres

3. Bekæmpelse af risici ved kilden

4. Tilpasse arbejdet til menneskene

5. Hensyntagen til den tekniske udvikling. 

6. Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt

7. Planlægning af helhedsorienteret forebyggelse både mht. teknik, tilrettelæggelse, 
arbejdsforhold, sociale relationer og øvrige påvirkninger. 

8. Prioritér kollektiv beskyttelse frem for individuel beskyttelse. 

9. Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne.

03-09-2018

COWI ARBEJDSMILJØ I PROJEKTERING



COWI ARBEJDSMILJØ I PROJEKTERING14



COWI ARBEJDSMILJØ I PROJEKTERING15



COWI ARBEJDSMILJØ I PROJEKTERING16



Plan for sikkerhed og sundhed til udbud

03-09-2018
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› Afgrænsning – hvem er ansvarlig for 
hvilke fællesforanstaltninger

› De særlige risici på arealet

› Byggepladsplan 

› Organisationsplan

› Tidsplan, indeholdende specifikke 
foranstaltninger vedrørende de 
særlige farlige arbejder



Byggepladsplan
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Byggepladstegningen skal vise, hvor der er: 

› eksisterende risici på arealet og hvilke risici, 

› adgangs-, transport- og flugtveje, 

› kran, hejs og stilladser, 

› afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere, 

› afsat plads til velfærdsforanstaltninger, 

› tilslutning til el, vand og kloak og 

› alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr. 



Byggepladsplan
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›Jernlageret



Tidsplan
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Grundlag for PSS

Tidsplanen skal angive: 

› hvornår den enkelte arbejdsgiver har 
arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget 
tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller 
arbejdsfaser og 

› i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som 
medfører særlig fare, jf. bilag 1. 

› fællesområder mellem de enkelte arbejdsgivere



Arbejdsmiljøkoordinering– i min optik?
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› Helhedsorienteret proces på tværs af de enkelte fag - arbejdsmiljøledelse

› Systematisk gennemgang af de arbejdsmiljøforhold og særlige risici, der påvirker de folk, 
der skal udføre arbejdet samt  koordinering mellem de forskellige fagområder

› Arbejdsmiljøhensyn integreres i både de arkitektoniske forhold, tekniske løsninger, 
tidsplanlægning og procesplanlægning

› Prioriteres på lige fod med øvrige discipliner

› Indgår tidligt i projekteringen

› Følges op og detaljeres i de efterfølgende projekteringsfaser, udbudsmaterialet og drift 
og vedligehold

› Dokumenteres i Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) samt i Journal for vedligeholdelse



Faser og ajourføring af PSS
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Udbud Efter udbud Udførelse

PSS Grundlag for PSS i 
udbudsmaterialet

Færdiggørelse af PSS Ajourføring af PSS

Organisationsplan Byggepladsens 
organisation

Færdiggøres efter valg 
af entreprenører

Ændringer, tilføjelser og 
behov for detaljering

Tidsplan Udbudstidsplan 
(samarbejde mellem 
bygherre og 
projekterende)

Tidsplan detaljeres i 
samarbejde med 
entreprenør

Revideres på baggrund 
af tilføjelser og 
detaljeringer



Link
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http://www.byggeproces.dk/


20-08-2014
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Arbejdsmiljølog til projektering
Koncept: Viden, værktøjer, proces
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www.byggeproces.dk

Proces

Viden: Risiko-oversigt Værktøj: Arbejdsmiljølog

http://www.byggeproces.dk/
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Plads

Forudgående

aktiviteter

Materialer

MaterielMandskab

Information

Aktivitet

Ydre forhold

$

1. Forudgående aktiviteter

2. Materialer (bearbejdning)

3. Information (ledelse, information)

4. Mandskab (Montage, uddannelse?)

5. Materiel (logistik mm)

6. Plads (Arbejdspladsens indretning)

7. Ydre forhold

Leanprincipperne - De 7 strømme

LEAN CONSTRUCTION OG ARBEJDSMILJØ

28. MARTS 2016
28
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29. MARTS 2016
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Formaliseret Overdragelse fra AMK(P) – (B)
Arbejde i højden: 
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Bygherrer: Formaliseret overdragelse
Overdragelsesmøde P til B 



Eksempler på årsager

Fald fra højde, fx fald fra tag, stillads, stiger eller platform og fald ned i udgravning/hul eller gennem huller, 
udsparinger, ovenlys mm. 

Eksempler på forebyggelse i projektudformning

Planlæg, så det er muligt at arbejde i højden og der er er plads til at sikre dette arbejde, fx:
• Brystværn eller barriere (tidlig afskærmning)
• Design, så der ikke er behov for stiger under udførsel samt D&V
• Planlæg arbejdssekvens (rækkefølge, logitik, bemanding), hvor permanente trapper bruges under udførsel
• Skab tilgængelighed og tilstrækkelig bæreevne af underlag og planlæg arbejdssekvens for mobile stilladser og 

platforme
• Vælg materialer, der kræver mindre vedligeholdelse og lav løsninger med sikker adgang for vedligeholdelse
• Design vinduer, så de kan rengøres fra indvendig 
• Overvej præfabrikation så delelementer kan samles på jorden og løftes sikkert ind på plads
• Design for permanent tilgængelighed fx ankerpunkter for faldsikring

Eksempler på forebyggelse i projekteringen
Arbejde i højden: 
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Eksempler på forebyggelse i projekteringen
Udskridning af materialer: 
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Eksempler på årsager

Blive begravet, f.eks. ved kollaps af udgravning.

Eksempler på forebyggelse i projektudformning

Lav strategi for arbejde i udgravninger samt afspærring/afdækning af udgravninger og 
adskillelse fra tung trafik.

Sikre, at der er tilstrækkelig information om jordbunds- og grundforholdene, jordens styrke, 
type, grundvand osv. Søg at undgå dybe udgravninger under uhensigtsmæssige forhold.



Eksempler på forebyggelse i projekteringen
Psykisk nedslidning:
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Eksempler på årsager

Arbejdsbetinget stress fx som følge af en presset bygge tidsplan, utryghed ved arbejde i utrygt miljø 
eller traumatiske hændelser og vold.  

Eksempler på forebyggelse i projektudformning

Planlæg tilstrækkelig tid til at udføre opgaver sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt og forsvarligt og 
med tilstrækkelig tid til at udføre byggeriet med den ønskede/foreskrev kvalitet. Dvs. planlæg for 
tidsmæssige og fysiske bindinger og interne og eksterne grænseflader. 

Minimer ene-arbejde. 


