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Arbejdsmiljø- og procesleder

HP Byg A/S 

STOP OP – SIG FRA – TAG ANSVAR



Dagsorden

• Bekendtgørelsen som grundlag
• Udfordringer ved projekter
• Gruppearbejde: Hvor ansvaret ligger? herunder om 

arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen har været 
tilfredsstillende.



Bekendtgørelse 110 – Rådgivers pligter



Bekendtgørelse 117 – Bygherrens pligter



Vestre Fjordpark

- Aalborg kommune
- Storentreprise – levering og montering af 
filigrandæk

• Ingen erfaring ved rådgiver omkring 
håndtering. 

• Understøtninger var undervurderet. 
Tunge løft under håndtering og fald til 
lavere niveau under opstilling

• Mange skæve vinkler og huller =  
udfordringer omkring statik



Fakta eternitten

- Totalentreprise

• Fugning af betonsamlinger ved 
spunsvægge

• Eftersyn af betonsamlinger
8 m



Håndtering af plader

- Total-/hoved-/Fagentreprise

• Håndtering af vindplader
• Håndtering af facadeplader
• Fermacell (stabiliserende) og brandgips

• Generel udfordring med håndtering af 
store plader



ØH 3+9

- Totalentreprise – 145 ungdomsboliger

• Projekteret med mursten på svalegange i 
dispositionsforslag

• I tilbudsgivningen gav vi tilbud på 
sandwichelementer på svalegange

• Generelt problem ved svalegange.
Opmuring over skulderhøjde!



PON 111

- Totalentreprise – afd til Universitet

• Indvendige glaspartier til kontorer
• Udfordringer med håndtering af meget 

store stykker glas i en lukket bygning

• Dobbelt høje akustikvægge i gangarealer
• Blev udført fra stillads



PON 111

Opbygning af auditorietrappe/podie – Montering af Akustikpaneler – Montering af ventilation -
Montering af nedhængte lofter – Maling af overflader

Påbud på håndtering af 18 mm brandkrydsfiner til gulve



Kildevældet

- Totalentreprise – Leje og ejeboliger
• 4 lejligheder pr. etage

• Udfordring ved håndtering af indvendige 
hoveddøre med krav til lyd og brand

• Sættes i sent for at beskytte døre, men 
er svære at få ind i bygningen og 
håndtere

• Generelt udfordring ved indvendige 
trappe opgange og en lille elevator.



Gruppearbejde

• Hvor ligger ansvaret? Herunder om arbejdsmiljøkoordineringen under 
projekteringen har været tilfredsstillende.

• Hvad kunne projekterende og koordinator P have gjort anderledes under 
projekteringen?

• Forskel på entrepriseformer?

• 10 min x 6 emner i grupper (Signe styrer tiden)  

• Opsamling i plenum – er vi enige?


