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Bygningsstyrelsens hovedopgaver

– Vi ejer og udlejer lokaler til statslige 
institutioner, fx: centraladministrationen, 
universiteter, politi, domstole (SEA)

– Vi planlægger, køber og sælger 
ejendomme og indgår aftaler om OPP 
og private lejemål på vegne af vore 
kunder (Geografisk flytning I + II)

– Vi er bygherrer i forbindelse med ny-, 
til-, ombygning, modernisering, 
vedligehold og energioptimering m.v. i 
statsejendomme

– Vi er i gang med at udbyde Facility 
Servicesopgaver for central-
administrationen i hele landet
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Byggeri og vedligehold – ca. 300 igangværende 
projekter med budget på ca. 12 mia. kr. 

22. oktober 2018

Bygninger til uddannelse 
og forskning, 10,118 mio. 

Bygninger til politi, 
domstole og ministerier, 

651 mio. Vedligeholdelsesprojekter, 
1,020 mio. 

Planlægning og energi, 
124 mio. 
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Igangværende projekter fordelt efter størrelse

22. oktober 2018

163 projekter under 1 
mio. kr.

94 projekter på 1 - 10 
mio. kr.

76 projekter på 10 -
100 mio. kr.

23 projekter over 
100 mio. kr.
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Arbejdsmiljø på vores byggepladser

- Som bygherre tager vi vores ansvar for arbejds-
miljøet meget alvorligt

- Vi har fokus på viden, kompetencer og praksis 
og på at forebygge arbejdsulykker i planlæg-
ningen og i indledende byggefaser 

- Vi vil IKKE have alvorlige ulykker, nogen former 
for påbud, bøder eller politianmeldelser

– Vi uddelegerer arbejdsmiljøopgaver til rådgivere 
og entreprenører, men vi uddelegerer ikke ansvaret 

– Roller og opgaver skal være klare – nye ydelses-
specifikationer til rådgivere og nye tjeklister 

22. oktober 2018
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KS-team i Center for Byggeri gransker 
kvaliteten af rådgivers projektmateriale   

KS-teamet består af 
specialister indenfor: 
- Totaløkonomi
- IKT (digitale 

bygningsmodeller mv)
- Tekniske løsninger
- Performancetest
- Arbejdsmiljø 
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Ansvaret for kvaliteten af projektmaterialet er 
stadig rådgivers 

– Ansvarsfordelingen ml. rådgiver og bygherre er 
uændret

– Rådgiver er ansvarlig for kvalitetssikring iht. YB

18-10-22
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KS-nedslagspunkter 

22-10-2018

Performancetest
AB92 aflevering

Kundeoverdragelse
Byggeprogram Projektforslag

For- og
Myndighed

sprojekt
Hovedprojekt Licitation

UdførelseDispositions
forslag

Performancetest
IKT
Totaløkonomi
Tekniske løsninger
Arbejdsmiljø

Performancetest
IKT
Totaløkonomi
Tekniske løsninger
Arbejdsmiljø

Performancetest
IKT

Tekniske løsninger
Arbejdsmiljø

Totaløkonomi

Arbejdsmiljø

- Kvalitetssikringen gennemføres i projekteringsfasen i forbindelse 
med faseafslutning 

- Vi hjælper også ved projektkonkurrencer og 
totalentrepriser 
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2.  Stikprøvekontrol 
bl.a. via tjeklister 

1. Projektmateriale fra 
rådgiver 

3. Input til PL KS-
møde med rådgiver

4. Rådgiver tilretter 
projektmaterialet

Systematisk kvalitetssikring (granskning) af 
projektmaterialet i Bygningsstyrelsen 

Erfaringer bringes 
videre til næste 
projekt
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Eksempler på typiske projekteringssvigt 

– Rådgiver leverer ikke alt, som er aftalt i kontrakten. Der 
mangler fx ændringslog, risikolog, arbejdsmiljøjournal, 
totaløkonomi, principsnit mv.

– Rådgiverne udfører og dokumenterer ikke egen granskning og 
kvalitetssikring. Grænseflader fag imellem er ikke koordineret.

– Installationer er ikke beskrevet, og der er ikke afsat den 
nødvendige plads i teknikrum, skakte og over nedhængte 
lofter.  

– Tidsplaner viser ikke kritisk vej eller sammenhæng mellem 
fagdiscipliner, indreguleringer, performancetest, aflevering mv. 

– Arbejdsmiljøkoordinator P er "usynlig".

18-10-22
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AM-granskning: Byggeprogram

– Arbejdsmiljøkoordinator P

– Arbejdsmiljømålsætning

– Arbejdsmiljøscreening

– Forundersøgelser

– (Arbejdsmiljø-) journal

– Hovedtidsplan

– Risikolog

22-10-2018
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AM-granskning: Dispositionsforslag

– Arbejdsmiljøkoordinator P

– Arbejdsmiljøscreening

– Opfølgning forundersøgelser

– (Arbejdsmiljø-) journal

– Ajourført hovedtidsplan

– Vurdering af byggepladsens størrelse

– Risikolog

22-10-2018
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AM-granskning: Projektforslag

– Arbejdsmiljøkoordinator P

– Arbejdsmiljøscreening

– Opfølgning forundersøgelser

– (Arbejdsmiljø-) journal

– Hovedtidsplan

– Risikolog

22-10-2018
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AM-granskning: Udbuds- / udførelsesprojekt

– Arbejdsmiljøkoordinator B

– (Arbejdsmiljø-) journal

– Resultat af forundersøgelser

– Hoved- / detailtidsplan

– Risikolog

– Udkast til PSS

22-10-2018
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Eksempler på mangler

– Angivelse af arbejdsmiljøkoordinator (P)

– Arbejdsmiljøscreening

– Redegørelse for gennemførte og planlagte forundersøgelser

– (Arbejdsmiljø-) journal

– Risikolog

– Tidsplan

22-10-2018
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Eksempler på granskningskommentarer

Paradigmer

– BYGST paradigmer skal anvendes både mht. struktur og 
indhold, da projektmaterialet ellers ikke vil være dækkende 
eller sammenhængende.

– Bilagsoversigten skal baseres på  "Bilagsoversigt for 
totalentreprisen af 30. november 2016". Bilag E.1-TE er 
forældet. Der mangler henvisning til væsentlige 
ydelsesbeskrivelser fx vedr. projektering, arbejdsmiljø, 
totaløkonomi, IKT og formkrav. Desuden mangler henvisning 
til væsentlige Bygst paradigmer fx PSS og arbejdsmiljøjournal.

22-10-2018
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Eksempler på granskningskommentarer

Arbejdsmiljøkoordinator (P)

– Organisationens parter skal fremgå med navns nævnelse og 
kontaktinformationer, dvs. også projekteringsleder og hvem 
der er arbejdsmiljøkoordinator (P) mv.

– Er arbejdsmiljøkoordinator (P) formelt udpeget af BYGST og 
er/bliver den pågældende inddraget i projekteringsprocessen 
fx i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet og KS 
af byggeprogrammet?

22-10-2018
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Eksempler på granskningskommentarer

Forundersøgelser

– Der burde være foretaget forundersøgelser på 
byggeprogramstadiet eller i det mindste være udarbejdet en 
liste over hvilke forundersøgelser som totalrådgiveren  anser 
relevante, at der foretages. De skal de jf. ydelsesspecifikation 
bilag E.1.2.

– Der burde være angivet risici fx i forhold til tidspunktet for de 
eksisterende bygningers opførelse som er 1983 = risiko for fx 
asbest, PCB/Klorerede paraffiner, bly i maling og materialer.

– Forundersøgelser bør (skal) udføres senest primo 
dispositionsforslag, da konstateringer / resultater af 
undersøgelser kan have konsekvenser for projektøkonomien 
og tilrettelæggelsen af arbejderne under udførelse.

22-10-2018
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Eksempler på granskningskommentarer

Byggesagsbeskrivelse

– Der ses at være overlap og gentagelser mellem BSB kapitel 4 
og Arbejdsbeskrivelse - Byggeplads. Formkrav til 
projektmateriale jf. bilag E.10 afsnit 2 ses ikke at være 
overholdt, og det øger risikoen for fejl og at noget falder 
mellem to stole eller glemmes. 

– Bør fx krav til og omfang af rækværker, belysning,  
byggepladsskure ikke stå i arbejdsbeskrivelsen for 
byggepladsentreprisen, så den kan prissættes ordentligt? 

– Hvorfor står kravene til teltværksteder i arbejdsbeskrivelsen, 
og ikke i BSB'en, når det ikke er noget der skal leveres af 
byggepladsentreprenøren, men er krav fælles for alle, hvis en 
entreprenør på pladsen ønsker teltværksteder.

22-10-2018
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Eksempler på granskningskommentarer

Plan for Sikkerhed og Sundhed

– Grundlaget for PSS'en kan i den foreliggende udgave ikke 
godkendes. Bilagene er en "rodebutik" bl.a. med dubletter i 
forskellige udgaver, og PSS-grundlaget har ikke været 
opdateret siden 27. februar 2017. Eksempelvis er bilag 5A, 
5D, 6B, 9 ikke opdaterede - særlig er dette kritisk mht. bilag 9.

– At PSS'en ikke har været opdateret - betyder det, at 
totalrådgiver ikke har overholdt sin pligt mht. løbende 
inddragelse af arbejdsmiljøkoordinator (P) under projektering?

– Det præciseres, at det ikke er arbejdsmiljøkoordinator (B)'s 
(eller hovedentreprenørens) opgave at udarbejde et 
fyldestgørende grundlag for PSS'en. Dette er 
arbejdsmiljøkoordinator (P)'s opgave.

22-10-2018
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Eksempler på granskningskommentarer

Plan for Sikkerhed og Sundhed (fortsat)

– Det er jo ikke sandt, at der i forbindelse med projektering ikke 
er konstateret behov for forundersøgelser - der er jo lavet 
forundersøgelse både geotekniske undersøgelser og 
miljøundersøgelser. Dette skal fremgå af PSS'en i dette afsnit. 

– Se BYGST PSS-paradigme mht. hvordan afsnittet skal 
udfyldes. Det skal angives, hvilke forundersøgelser der er 
foretaget, og hvilke der forventes at skulle foretages under 
udførelse. Af miljørapporten fremgår, at der tre steder er 
forhøjede niveauer samt, at der må påregnes at skulle 
foretages flere jordundersøgelser under udførelse.

– Det anbefales i øvrigt, at miljørapporten vedlægges PSS'en til 
fælles orientering på byggepladsen.

22-10-2018
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Eksempler på granskningskommentarer

Grænseflader

– På arbejdsmiljøområdet gøres opmærksom på, at det ikke er 
arbejdsmiljøkoordinator (B)'s opgave at foretage 
revisioner/opdateringer af byggepladsplaner henholdsvis 
tidsplaner eller at udgive dem. Dette er byggeledelsens 
opgave.

– Se BYGST ydelsesspecifikation E.1-4 om 
arbejdsmiljøkoordinator (B)'s opgaver mht. tidsplaner og 
byggepladsplaner henholdsvis bilag E.1-5 Arbejdsmiljø -
Byggeledelse.

22-10-2018
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Eksempler på granskningskommentarer

Tidsplaner

– Der er angivet røde markeringer - er dette et udtryk for 
perioder med særlig farligt arbejde etc.? Der spørges ind til 
dette da fx arbejde med "Byggegrube" indebærer særlig farligt 
arbejde - fx nedstyrtningsfare.

– Husk angivelser af særlig farligt arbejde, arbejde med særlig 
risici og andre særlige forhold i detailtidsplanerne gennem alle 
led i kæden, og den løbende opdatering i forhold til hvad der 
foregår, og skal foregå, på byggepladsen.

22-10-2018
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Eksempler på granskningskommentarer

Byggepladsplaner

– Hvor er byggepladstegningerne både for udendørs og 
indendørs arbejder? - Hvor placeres skurby og oplagsplads? 
Hvilke områder er værnemiddel påbudte områder og hvor skal 
der benyttes sikkerhedsvest, hjelm, sikkerhedssko? Hvor er 
førstehjælpsudstyret? I hvilke områder er der risiko for 
forurenet jord iht. Miljørapport? I hvilke områder er der risiko 
for blød bund, sammenstyrtningsfare iht. geoteknisk rapport? 
Hvor må der køres, og hvor må der gås? Hvor placeres 
sikkerhedsforanstaltninger osv. osv.? 

– Formkrav til projektmateriale jf. specifikation bilag E.10 skal 
overholdes.

22-10-2018
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Eksempler på granskningskommentarer

Byggepladsplaner (fortsat)

– Der skal være mulighed for at gå ad en gåvej, hvor der ikke er 
påbud om værnemidler, til skurbyen, hvor man kan iføre sig de 
nødvendige værnemidler.

– Der skal arbejdes videre med byggepladsplanen som er 
meget overordnet. Kan man i praksis håndtere og håndhæve 
adskillelse mellem køre- og gåvej i området med 
affaldscontainere, der hvor en gåvej krydser kørevejen?

– Det vil i øvrigt være hensigtsmæssig på de forskellige tegniger
at anføre perioden for, hvornår byggepladsen ser ud som den 
gør. Hvornår er fx perioden for byggeriets fase 2? Jo flere 
relevante oplysninger der er på tegningerne, jo lettere er det 
for de beskæftigede på byggepladsen at orientere sig, og det 
bidrager til at øge sikkerheden på pladsen.

22-10-2018


