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Notat fra møder om reaktioner til de projekterende, 4/3 og 6/3 2019 
Møderne blev afholdt hos Niras i Aarhus og Byggeriets Arbejdsmiljøbus på Sjælland.  

Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus introducerede til dagens emne:  

- Der er søgt aktindsigt i reaktioner efter bek. 110 afgivet i perioden for Arbejdstilsynets nye byggepladstilsyn, ca. 1/11 2017-1/10 2018. 
- Reaktioner er givet til de projekterende og rådgivere, og det er både ingeniør- og arkitektfirmaer, entreprenører og bygherrer. Reaktionen gives til den, som projekterer eller rådgiver om et forhold, som har betydning for 

arbejdsmiljøet. Det er både små og store firmaer, som har fået reaktioner. 
- Reaktioner er strakspåbud eller afgørelse uden handlepligt. Sidstnævnte gives, hvis projekteringen vurderes ikke at kunne lave om.  
- Arbejdstilsynet tager udgangspunkt i konkrete arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen, og så kan de vælge at undersøge, om der er forhold i projekteringen eller rådgivningen, som er medvirkende til arbejdsmiljøproble-

met. Der vil derfor i langt de fleste tilfælde også være givet reaktioner til entreprenør og måske også bygherre. Det fremgår ikke af aktindsigten, medmindre det står i Arbejdstilsynets beskrivelse 
- Her fokuserer vi på de projekterendes pligter, men kan i drøftelse af løsningsmuligheder også pege på konkret håndtering under udførelsen. 

Gennemgang af reaktioner 
Herefter gennemgik vi grupper de anonymiserede reaktioner ud fra følgende spørgsmål:  

- Hvad er arbejdsmiljøproblemet? 
- Hvilke paragraffer i bek. 110 er anvendt? 
- Entrepriseformens betydning? 
- Hvad er løsningsmulighederne? I situationen eller hvad kunne man have gjort i projekteringen? 
- Hvilken læring kan vi tage med hjem? 

Kort beskrivelse af reaktion Reakti-
onstype 

Arbejdsmiljø-
problem(er) 

Para-
graf(fer) 

Entrepriseformens betydning? 
 

Hvad er løsningsmulighederne? I situationen eller 
hvad kunne man have gjort i projekteringen? 

Hvilken læring kan vi tage med 
hjem? 

På en ombygning skal tagetage og loftsrum renoveres. 
Der er varmerør beklædt med asbestholdigt kiselgur, 
men der er ikke lavet forundersøgelser, hvorfor der 
ikke er foretaget foranstaltninger. Asbest spredes 
rundt i ejendommen. 
 
Ingeniørfirma får reaktion for ikke at angive asbest 
som særlig risiko i projektmaterialet. 

Strakspå-
bud 

Asbest §10, stk 
1 i bek 
110 
 
 

Entrepriseform er ikke angivet, men er måske hoved-
entreprise. Det kunne være foregået ved flere entre-
priseformer. Der har nok været flere virksomheder, 
som er udsat for asbest, da asbesten er spredt i byg-
ningen 
 
  

Den projekterende skal rådgive bygherren om nød-
vendige forundersøgelser. Det er der dog ikke givet 
reaktion på. Det er vigtigt med tilstrækkelig forun-
dersøgelser. Der var fundet fliselim andetsteds i byg-
ningen.  
 
Asbestsanering før øvrig nedrivning med afgræns-
ning af arbejdet, samt personlige værnemidler. 
 
Man kan overveje, om entreprenøren har været 
klædt på til arbejdet, når de ikke har opdaget asbe-
sten ved påbegyndelse af arbejdet. 

Man kan overveje, om der har været 
en arbejdsmiljøkoordinator (P) på 
projektet, og om denne i så fald har 
været klædt godt nok på til at efter-
spørge forundersøgelser.  
 
Det er nødvendigt at de projekte-
rende inspiceret de eksisterende for-
hold. Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan 
deltage i dette efter aftale. 
 
Når arbejdet ikke er beskrevet til-
strækkeligt, så kan entreprenør ikke 
give retvisende pris.  

På et kraftvarmeværk er arbejde i gang med at lave 
grubbe til modtagelse af flis. Sliske til denne grube er 
under udførelse, herunder støbning af vægge. Slidsken 
har en hældning 50,9 grader og anvendes som ad-
gangsvej uden andre foranstaltninger end, at der er 
slået brædder på som en slags skrå stige.  
 
Den projekterende får en reaktion, fordi der ikke i pro-
jektet er taget højde for i projektet, hvordan man skal 
udføre denne slidske og færdsel kan ske forsvarligt.  
 
Der skal laves en tilsvarende slidske, så der er mulig-
hed for at finde en bedre metode. 

Strakspå-
bud 

Ergonomi og ar-
bejdsstillinger 
 
Nedstyrtsfare 
og for at få ting i 
hovedet fra ar-
bejder højere 
oppe på slid-
sken 

§6, stk 1 i 
bek. 110 

Kender ikke entrepriseformen, men det er nok hoved-
entreprise. Der er afholdt en sikkerhedsworkshop, 
hvor projektet er gennemgået, og arbejdsmiljøkoordi-
nator (P) fra samme firma som projekterende har del-
taget.  

Der kunne have anvendt betonelementmontage i 
stedet for støbning, støbt i bestemt rækkefølge, 
samt etableret adgangsvej som trappe eller arbejd-
splatform. 
 
Man kan overveje, om projekterende har kendskab 
til egne pligter, siden de har regnet med, at entre-
prenøren løser problemet. Ligeledes om projekte-
rende og arbejdsmiljøkoordinator (P) har erfaring 
med tilsvarende projekter, siden de ikke har forholdt 
sig til problem ved sikkerhedsworkshop.  
 
De projekterende kunne have udbudt slidsken som 
funktionsudbud, så entreprenør blev både var pro-
jekterende og entreprenør og dermed skulle for-
holde sig til opbygning og adgangsvej 
 

Det er vigtigt at de projekterende for-
holder sig til, om der er noget særligt 
ved byggeriet, så der ikke kun risiko-
vurderes på generelle forhold. 
 
Det er vigtigt, at entreprenøren får 
stillet spørgsmål senest ved projekt-
gennemgangsmødet. Det kan også 
være arbejdsmiljøkoordinator (B) ved 
overdragelse af arbejdsmiljøkoordine-
ringen. 
 
Vi kan bruge denne reaktion over for 
projekterende for at forklare, at de 
skal tage stilling til arbejdsmiljøet un-
der projekteringen. 
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Ved et sygehusbyggeri står en håndværker uforsvarligt 
ved montering af kontaktstationer i kølecentral, fordi 
der er godkendt flytning af bygningsdele, således af 
søjlelift ikke kan nå op, samt kontakter ikke kan hånd-
teres i driftsfasen. Kølecentralen er projekteret som 
flere projekter, herunder noget i funktionsudbud, i for-
skellige tidsperioder. 
 
Den projekterende for det samlede projekt får en re-
aktion, fordi grænsefladerne i de enkelte projekt ikke 
er koordineret i forhold til hinanden. 

Strakspå-
bud 

Nedstyrtnings-
fare og dårlige 
arbejdsstillinger 

§4 i bek. 
110 

Entrepriseform er ikke angivet, men er nok fagentre-
prise. 
Udfordringen her er grænsefladehåndtering mellem 
projekter. 

Måske er det tidspres, som gør, at projekterende fra 
et projekt godkender flytning af bygningsdel, uden at 
overveje betydning for andre projekter i kølecentral. 
Der har manglet grænsefladehåndtering og –koordi-
nering og måske manglende viden om andres projek-
ter. 
 
AB18 giver strammere retningslinjer ift. håndtering 
af grænseflader. 

Projekteringslederens rolle og hånd-
tering af projektering og projektæn-
dringer er vigtig. 
 
Bygherren skal tage stilling til, om det 
er arbejdsmiljøkoordinator (P) eller 
(B), som er inde over projektændrin-
ger, og at de oplyses om disse. 
 
 
 

En bro skal udvides i siderne, og den forbindelse er der 
etableret spunsvæg og støbeform til bropille, således 
at der kun var efterladt en ca. 15 cm passage mellem 
armeringsjern og spunsvæg til bagkanten af konstruk-
tionen. Der skulle bagerst foregå arbejde, bl.a. i høj-
den, hvorved der ikke var plads til opstilling af tekniske 
hjælpemidler. 
 
Der er foretaget en projektændring, hvor spunsvæg er 
flyttet.  

Strakspå-
bud 

Pladsforhold 
 
Nedstyrtnings-
fare 

§ 6, stk 1 
i bek. 
110 

Det er en totalentreprise, hvilket burde have sikret en 
bedre kobling mellem projektering og udførelse. 

Ved projektændring skulle det samlede projekt være 
taget i betragtning.  
 
Måske kunne arbejdet være udført i en anden ræk-
kefølge, således at arbejder ved bagkanten af kon-
struktionen kunne være lavet tidligere. 
 
  

Det er vigtigt, at det er et tæt samar-
bejde mellem projekteringsledelse og 
byggeledelse ved projektændringer.  
 
Arbejdsmiljøkoordinator burde også 
have været inde over projektændring, 
hvis det er et fællesområde. 

En tidligere sølvvarefabrik skal ombygges til restau-
rant. Der er medarbejdere, som er blevet syge af op-
brydning af jord under gulvet på grund af jordforure-
ning. Forholdet er påpeget gennem længere tid pga. 
dårlig lugt. Der foreligger en miljørapport, men det er 
ikke angivet i arbejdsbeskrivelsen, hvordan man skal 
forholde sig til jordforureningen. Bygherren er desu-
den heller ikke oplyst om sit ansvar.  
 
Bygherrerådgiver får reaktion, fordi de ikke har rådgi-
vet bygherren om deres ansvar, herunder krav om PSS 
ved særligt farligt arbejde. 
 
Arkitektfirma får reaktion af samme grund, men også 
fordi de ikke har angivet i projektmaterialet, hvordan 
man skal forholde sig til jordforureningen, som hører 
under særlige risici.  

Afgørelse 
uden 
handle-
pligt 
 
  

Jordforurening 
 
 

§10 + 11 
i bek. 
110 

Det tyder på en fagentreprise, og at der er faldet no-
get mellem to stole. Der er udarbejdet forundersø-
gelse, men de er blot vedlagt udbuddet. Den projekte-
rende har ikke forholdt sig til resultatet af forundersø-
gelsen i sin projektering. Fagentreprise kræver god le-
delse fra bygherren. 

Der er brug for afgrænsning af arbejdet ift andre ar-
bejder, samt behov for personlige værnemidler ved 
opbrydning af gulvet, samt formentlig ventilation. 
 
Rådgiver og projekterende mangler måske viden om 
deres ansvar for angivelser i projektet, samt oplys-
ning til bygherren. Det kan også være et ressource-
spørgsmål. 
 
Arbejdsgiver burde også være opmærksom på for-
holdet, samt reagere på, at håndværkerne klager 
over dårlig lugt, samt bliver dårlige.  
 

Det er vigtigt at informere bygherren 
om hans ansvar, evt have et standard-
dokument, så det bliver ensartet in-
formation, og man kan bevise, at man 
har gjort det. 
 
Man kan bruge tjekliste til at huske 
oplysning til bygherren, plus overve-
jelser om jordforurening.  
 
Der skal være tydelighed om ansvars-
fordeling. Projekterende kunne have 
spurgt miljørådgiver om arbejdsmiljø-
mæssige foranstaltninger.  

Der foregår arbejde på tag ved opførelse af tilbygning. 
Taget er omkranset af murkrone på 50 cm, og der er 
flere arbejdsgivere på taget, bl.a. langs tagkant. Der er 
ikke etableret kollektive foranstaltninger, men arbejde 
med faldsikringsudstyr. Der mangler desuden flugt-
veje. 
 
Entreprenør som projekterende får reaktion, fordi de 
ikke har projekteret med kollektive sikkerhedsforan-
staltninger. 

Strakspå-
bud 

Nedstyrtnings-
fare 

§6 stk 1 
og 2 i 
bek. 110 

Projektet er udbudt i totalentreprise. 
Det fremgår ikke tydeligt, om der har været en ar-
bejdsmiljøkoordinator (P). 

Der skulle være opsat rækværk eller anden kollektiv 
sikring. Der skulle være etableret flugtveje. Bege 
dele skulle være vurderet under projekteringen og 
drøftet med arbejdsmiljøkoordinator (P) ift at få det 
med i PSS. 
 
Det virker ikke, som om arbejdsmiljøkoordinator (B) 
har afgrænset og koordineret arbejdet på taget.  

Byggeleder er også arbejdsmiljøkoor-
dinator (B), og man kan overveje, om 
arbejdsmiljø får det fornødne fokus. 
Bygherren skal gøre sig overvejelser 
om, hvem der bedst varetager ar-
bejdsmiljøkoordineringen, og hvor-
dan man undgår ”kasketforvirring”. 

En kommune har som projekterende projekteret et 
smalt teknikrum, hvor der ikke er forsvarlig plads til at 
foretage isoleringsarbejdet. 

Afgørelse 
uden 
handle-
pligt 

Dårlige arbejds-
stillinger 

§6, stk 1 
og 3 i 
bek. 110 

Entrepriseformen er ikke nævnt, men det kunne være 
sket i flere entrepriseformer. 
 
 

Man kunne have lavet arbejdet i en anden række-
følge. Man kunne have lavet inspektionslemme eller 
ventet med at lave væggen, indtil isoleringen var fo-
retaget. 
 
 

Nogle vurderede, at der mangler be-
grundelser for reaktionen. Det er fx 
uklart, om arbejdet er forceret ift 
tidsplanen, eller om den projekte-
rende har foreskrevet det forkert. 
Men det er vigtigt at gennemtænke 
rækkefølgen, og her kan arbejdsmiljø-
koordinator (P) spørger ind, fx på pro-
jekteringsmøder. 
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Man kan overveje, om kommunen 
har haft viden nok til at varetage pro-
jekteringen af dette byggeri.  

Der skal støbes supplerende bropiller under bro på 
grund af en fejlkonstruktion. Det er jernbane-stræk-
ning i drift på broen ovenfor arbejdsstedet, det er tæt 
ved skråning, som er mudret og indeholder fliser mm, 
samt der mangler plads, da der allerede er opsat an-
dre bropiller.  
 
Entreprenøren som projekterende får reaktion, fordi 
de ikke har anvist en eller flere metoder til at sikre de 
ansatte ved støbning af sokkel. Arbejdstilsynet vurde-
rer, at der er behov for præcise angivelser (tegnin-
ger/beskrivelse), fordi arbejdet er komplekst.  

Strakspå-
bud 

Pladsforhold 
 
Risiko for at få 
fliser mm i ho-
vedet 
 
Fare for skred 
(udgravning)  

§6 stk 1 i 
bek. 110 

Projektet er udbudt i totalentreprise. Det skulle have 
været projekteret ordentligt uanset entrepriseform. 
 
Det er lagt ud til formand at finde en løsning på trods 
af snævre pladsforhold og omgivelser. 
 

Projekterende skulle have besigtiget forholdene, så 
der kunne tage højde for udfordringerne. 
 
Man skulle være blevet enige om rækkefølge af ar-
bejder og nødvendige foranstaltninger. Der er behov 
for et tæt samarbejde mellem projekteringsleder og 
byggeleder, samt arbejdsmiljøkoordinator ved pro-
jektændringer. Beslutninger kan ikke lægges ud til 
formand. 
 
Der er tale om særlige risici ift jernbanen og udgrav-
ning, hvilket der burde være taget højde for under 
projekteringen 

De projekterende har ofte ikke den 
praktiske tilgang til, hvordan kon-
struktionen ser ud under konstruktio-
nen, samt omgivelser og forhold 
 
Fokus på niveau af projektering af de 
enkelte bygningsdele ift hvornår det 
overdrages mellem rådgiver og entre-
prenør som projekterende 

Der skal opsættes store fliser (op til 60 kg) på vand-
rette flader og loft ifm opbygning af station. Der er op-
sat stillads. Det er ikke muligt at anvende et teknisk 
hjælpemiddel til at få fliser fra stillads og monteret på 
væg pga stilladssøjler og diagonaler. Der løftes derfor 
manuelt af flere ansatte.  

Strakspå-
bud 

Løft og arbejds-
stillinger 

§7 i bek. 
110 
 

Projektet er udbud i totalentreprise, og totalentrepre-
nør udfører arbejdet gennem underentreprenører. 
Der har været fokus på at finde en løsning under pro-
jektering og opstart, men ikke fundet en egnet løsning. 

Man kan overveje, om det er den projekterende, 
som skal sikre en løsning. Der er formentlig bygher-
ren, som har besluttet designløsning, og hvor er fli-
seleverandørens brugsanvisning?  
 
Der skulle være fundet en løsning, så manuel løft og 
håndtering blev undgået, set ift andre opgaver. Stil-
lads virker ikke som en god løsning her, men måske 
kunne stilladsfirma have opsat det anderledes. Fx 
nævnes mulighed for at hejse fliser ned mellem væg 
og stillads, men afstanden er for lille. 

Man kan overveje, hvilken rolle ar-
bejdsmiljøkoordinator (P) har haft ift 
at spørge ind til en løsning hos de 
projekterende. Og om bygherren har 
haft fokus på at udpege og ramme-
sætte arbejdsmiljøkoordineringen un-
der projekteringen, når det nu er en 
totalentreprise. 

Arbejdstilsynet undersøger en ulykke, hvor kontra-
vægt fra elevator er brudt igennem underliggende 
dæk i elevatorskakten. Der er kælderetage under ele-
vator. Elevator er projekteret af elevatorleverandør, 
og dækket projekteret af anden projekterende. Eleva-
torleverandør har stillet krav til dækket, men det er 
ikke medtaget i projektering af dækket, hvorfor det 
udføres som et let dæk. 
 
Projekterende for det samlede projekt får reaktion, 
fordi de ikke har sikret, at det samlede projekt lever 
op til bek. 110 

Strakspå-
bud 

Ulykkesrisiko §4 i bek. 
110 

Entrepriseform fremgår ikke, men i stort set alle entre-
priseformer vil elevator blive projekteret af leveran-
dør. 

Projekteringsleder skulle have været opmærksom på 
grænsefladen mellem elevatorleverandør og projek-
terende af dæk under elevator. Bek. om indretning 
af elevatorer burde være taget i anvendelse. Græn-
sefladekoordinering kan ske på projekteringsmøder. 
 
Elevatormontører burde have set på forholdene, før 
de gik i gang. Det burde have modtaget tegninger og 
dermed blevet opmærksom på, at der var projekte-
ret med let dæk. Kunne være taget op på opstarts-
møde med arbejdsmiljøkoordinator (B). 

Flere nævnte, at de ikke ville have 
fanget denne som arbejdsmiljøkoor-
dinator (P), da man tager elevator for 
en afgrænset bygningsdel. Men det 
kan tilføjes tjekliste, så man fremad-
rettet husker at spørge ind.  
 
I AB18 stilles større krav til projekte-
ringslederen og håndtering af græn-
seflader. 

 

Opsamling   
- Det er godt, at Arbejdstilsynet også forholder sig til de projekterendes og rådgiveres pligter.  
- Afgørelse uden handlepligt er kun en løftet pegefinger og gul smiley. Deltagerne kunne godt ønske sig større konsekvens overfor de projekterende. Det vil være svært at forestille sig, at rådgiveren får en bøde, selv om der 

gives flere reaktioner om samme type arbejdsmiljøproblem 
- Vi kan som arbejdsmiljøkoordinator bruge reaktionerne i vores dialog med de projekterende om vigtigheden af, at de tænker arbejdsmiljø ind under projekteringen, samt ifm projektændringer.  

o Flere har succes med at sætte fokus på bygbarhed, da det klinger bedre hos de projekterende.  
o Nogle vil samle projekterende afdelinger og gennemgå de reaktioner, som er specifikke for fx konstruktionsingeniører 
o Der skal gives tid fra topledelsen til formel videndeling og en anerkendelse af, at det ikke kun er projekternes problem, men et fælles virksomhedsansvar at overholde arbejdsmiljølovgivningen 
o Virksomheder med ledelsessystem kan lægges problemområder ind i tjeklister til de projekterende 

- Det er vigtigt, at der er åbenhed i virksomheden, hvis man får en reaktion fra Arbejdstilsynet, så man kan lære af den 
- Det er godt at påklage reaktion, hvis man ikke finder den rigtig, da den så kan blive afprøvet i Arbejdsmiljøklagenævnet 
- Deltagere, som er autoriserede arbejdsmiljørådgivere, kan bruge viden i rådgivning af bygherren, så der også fra bygherrens side stilles krav til de projekterende 
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- Der er fortsat usikkerhed om arbejdsmiljøkoordinator (P)s rolle, og det gør det svært at fastholde pres på projekterende. Der er behov for rammesætning fra bygherre, men også at arbejdsmiljøkoordinator efterspørger 
rammer hos bygherren 

Næste møder 
 Jylland Sjælland 
Dato Mandag d. 27/5 kl. 9-12 Tirsdag d. 4/6 kl. 13-16 
Sted Kan vi være hos dig? Sweco 
Forslag til emner - Detaljeringsgrad af arbejdsbeskrivelser – 

også ift funktionsudbud 
- Projekteringslederen og arbejdsmiljøko-

ordinator (P)s samspil 
- Journal og logbog 

- Har du et forslag? 

 


