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Fokus på byggeprocessen => kortlægning af arbejdsmiljørisici



Fjern det farlige

• Fjernelse af risici

• Vurdér den risiko, der ikke kan fjernes

• Bekæmpelse af risici ved kilden, dvs. hvor den opstår

Særlige risici
• Blive begravet, synke ned eller styrte ned (> 5m)
• Blive udsat for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som 

udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed
• Arbejde i nærheden af højspændingsledninger. 
• Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde. 
• Montering og demontering af tunge præfabrikerede elementer. 

Særlige risici og andre særlige forhold, bilag 1 til BEK 110 Forebyggelsesprincipper, bilag 2 til BEK 110

Tilpas arbejdet

• Tilpasning af arbejdet til mennesket – indretning, 
metoder, hjælpemidler, maskiner, værktøj

• Udnyt mulighederne i den tekniske udvikling

• Udskift det, der er farligt med noget, der er ufarligt 
eller mindre farligt (substitution)

• Kombination af flere tiltag – teknik, organisering

Personfokus

• Kollektiv beskyttelse frem for individuel beskyttelse

• Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne – AM-
vurdering

Andre særlige forhold
• Arbejde i snævre rum eller under særligt snævre pladsforhold i øvrigt. 
• Arbejde i svært tilgængelige rum og lokaliteter. 
• Arbejde under forhold, der kan medføre særlig udsættelse for støv, 

støj eller vibrationer. 
• Arbejde under særligt uhygiejniske forhold. 
• Arbejde under forhold, der kan medføre udsættelse for farlige 

mængder af statisk elektricitet. 

Andre særlige risici
• Blive udsat for ioniserende stråling (telemaster) 
• Arbejde, der indebærer fare for drukning. 
• Arbejde i øvrigt under forhold, hvor der er risiko for kvælning. 
• Arbejde under vand, til hvilket der anvendes dykkerudstyr. 
• Arbejde i trykkammer. 
• Arbejde, som indebærer anvendelse af sprængstoffer. 
• Arbejde under forhold, hvor der er risiko for eksplosion i øvrigt. 
• Produktionsanlæg, hvori der anvendes eller kan udvikles stoffer og 

materialer, der kan indebære en brand- eller eksplosionsfare. 
• Produktionsanlæg, hvori der anvendes eller kan udvikles stoffer og 

materialer, der er sundhedsfarlige.

Vejledning
Særlige risici & forebyggelsesprincipper



Procesplan & udfyldelse af tjekskema 110 => input til beskrivelsens afsnit om arbejdsmiljø

Aflæsning på 
byggepladsen

Indtransport til 
arbejdssted

Opsætning af 
montagebeslag

Montage af 
radiator 

(ophængning 
på beslag)

Tilslutning af 
radiator



Tjekskema 110
Kortlægning af arbejdsmiljørisici

Plads og adgangsforhold for udførelse af arbejdet 
samt til materialer og tekniske hjælpemidler:
Underlag på gulv? Rør? Strøer? Kan gulv tåle 
belastning?

Plads til at komme rundt med radiatorvogn

Input til AMK(P):
Adgangsveje i bygningen

Grænseflader til andre bygningsdele, der udføres 
samtidig eller umiddelbart før denne bygningsdel:
Støv + støj ved montagearbejde
Maling af brystningsvæg og lægning af gulv 

inden radiator sættes op (byggetakt / tidsplan)

Input til AMK(P):

Maskiner og tekniske hjælpemidler der er 
nødvendige for arbejdets udførelse, jf. bilag 2: 
Til indtransport & montage kan anvendes 
radiatorvogn som f.eks. fra Spangkilde 
(www.bygergo.dk).
Lokal-sug på slagboremaskine (støv)

Input til AMK(P):
Ingen –men hvis på 1. sal evt. materialehejs

Materialer til arbejdets udførelse, substitution jf. 
bilag 2:
Radiator, vægt ca. 100 kg / 1,5x0,2x0,5 m
Ved større vægt / dimension, f.eks. 300-400 
kg bør opdeling overvejes a.h.t. teknisk 
hjælpemiddel. Kan montagebeslag limes på 
væg?

Input til AMK(P):

Personlige værnemidler der er nødvendige for 
arbejdets udførelse, jf. bilag 2:
Ved montagearbejder vil der forekomme 
kortvarige støjniveuaer over grænseværdien (85 

dB(A))

Input til AMK(P):
Små rum, radiatorer monteres enkeltvis => 
ingen støjpåvirkning af andre

Ydre forhold der har betydning for arbejdets udførelse:
Eksisterende væg - beton

Input til AMK(P):
Tilkørselsforhold (plane / tørre veje) + plads til 
aflæsning + adgangsvej til bygningen (logistik 

/ lev.)

Særlige risici eller andre særlige forhold der er forbundet 
med arbejdets udførelse, jf. bilag 1:
Montage af tunge præfab. elementer => særlig 
farligt arbejde => AM-vurdering udarbejdes af 

entreprenøren.

Input til AMK(P):
Tunge løft, støv, støj => AM-vurdering

Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, man skal være 
opmærksom på ved fremtidig vedligeholdelse eller 
reparation, input til AMK(P):
Udskiftning af radiator – hvordan?
Demontage, udtransport, indtransport og montage 
i.h.t. de fremtidige forhold i bygningen, dvs. 
adgangsforhold, plads til anvendelse af teknisk 
hjælpemiddel, foranstaltninger ift. støv / støj.



Ydre forhold & grænseflader
Tilkørselsforhold, plads til aflæsning, adgangsvej til bygningen.

Maling af brystningsvæg + gulv udført (byggetakt / tidsplan)

Input til beskrivelse Input til AMK(P)

Materialer, maskiner & tekniske hjælpemidler, plads & adgang
Adgangsveje i bygningen

Personlige værnemidler
Forudsat små rum og montage enkeltvis => ingen støjpåvirkning af 

andre

(I BIPS afsnit 4.13 i bygningsdelsbeskrivelsen)

Arbejdet omfatter tunge løft og er derfor karakteriseret som særlig farligt 
arbejde i.h.t. BEK 110, bilag 1. Entreprenøren skal derfor udarbejde en 
særlig arbejdsmiljø-vurdering inden arbejdet påbegyndes.

Til indtransport og montage af radiatorer kan radiatorvogn fra 
Spangkilde anvendes.
(NB! Forudsætter at gulv er udført og at gulvet kan tåle belastningen)

Ved montage af montagebeslag for radiator vil der forekomme 
støvudvikling og støjbelastning over grænseværdien. Der skal derfor 
anvendes egnet høreværn, og slagboremaskine skal forsynes med lokal-

sug. 

(I BIPS afsnit 2.5 i den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse)

Arbejdet omfatter generelt risiko for støv-, støj- og vibrationspåvirkninger 
samt skadelige ergonomiske påvirkninger. 
Følgende aktiviteter er desuden karakteriseret som særlig farligt arbejde 
i.h.t. BEK 110, bilag 1.
- Montage af VVB
- Føringsveje og installationer på tag
- Montage af radiatorer
Entreprenøren skal udarbejde en særlig arbejdsmiljø-vurdering inden 

ovenstående aktiviteter påbegyndes.

Noter
Input til beskrivelse & input til AMK(P)

Særlige forhold vedr. reparation & vedligeholdelse
Ved demontage, udtransport, indtransport og montage anvendes egnet 
teknisk hjælpemiddel, som f.eks. radiatorvogn fra Spangkilde. Der er 
adgang via bygningens hovedindgang. Der skal anvendes egnet høre-

værn ved montagearbejde, og boreværktøj skal forsynes med proces-sug.

Særlige risici & andre særlige forhold
Særlig farligt arbejde p.g.a. tunge løft samt støv og støj => AM-
vurdering. Radiatormontage skal fremgå / markeres på 

udførelsestidsplanen som særlig farligt arbejde.



Nu-situationen
Afsnit om arbejdsmiljø i arbejds- 
og bygningsdels-beskrivelser bliver 
stort set aldrig udfyldt => 
BEK110 ikke opfyldt & større 
risiko for projektet end 
nødvendigt!

Projekt ”110 i praksis”
Afsnit om arbejdsmiljø udfyldes i 
udvalgte arbejds- og bygnings-
delsbeskrivelser på udvalgte 
projekter i P&D =>
Den forbrugte tid betales af de 
udvalgte projekter = investering!

Efter-situationen
Afsnit om arbejdsmiljø i arbejds- 
og bygningsdels-beskrivelser bliver 
løbende tilpasset og udfyldt efter 
nærmere fastlagt procedure => 
BEK110 opfyldt + risiko lav & 
sparer tid = robust projekt!

Afsnit 4.13 Arbejdsmiljø
??

Afsnit 2.5 Sikkerhed og sundhed
??

Afsnit 3.8 Arbejdsmiljø
??

Arbejdsbeskrivelse

Bygningsdelsbeskrivelse

Afsnit 4.13 Arbejdsmiljø

Afsnit 2.5 Sikkerhed og sundhed

Afsnit 3.8 Arbejdsmiljø

Arbejdsbeskrivelse

Bygningsdelsbeskrivelse

Afsnit 4.13 Arbejdsmiljø

Afsnit 2.5 Sikkerhed og sundhed

Afsnit 3.8 Arbejdsmiljø

Arbejdsbeskrivelse

Bygningsdelsbeskrivelse

BEK110 ikke opfyldt / 
risiko høj!

Udvikling af metode & 
praksis = investering / 

risiko nedbringes!

Tilpasning & 
tidsbesparelse /

BEK110 opfyldt / 
risiko lav!
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