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Notat fra møde d. 11/12 2018 i Rambøll om 
afgrænsning af fælles- og arbejdsområder 
Eberhard Bechtle fra Rambøll introducerede til dagens tema omkring fæl-
les- og arbejdsområder: 

- Definitionen er jo egentlig let nok:  
o Arbejdsområde: En virksomhed til stede 
o Fællesområde: Flere virksomheder til stede 

- Det burde altså være enkelt, men det kan godt være udfordrende at finde ud af, fx ved:  
1. Indlejet arbejdskraft 
2. Tilsynsførende, fx fagtilsyn 
3. Besøgende 
4. Konstante ændringer i tidsplanen 
5. Ændringer i arbejdsmetoder 

- Det er en god ide at inddele arbejdsområder for at begrænse eksponeringen, men det er bare 
svært i praksis: 

1. Det er ofte kun, når arbejdsopgaven tilsiger det, at der er et reelt arbejdsområde, fx udlæg-
ning af epoxygulve  eller asbestarbejde med sluser o.l. 

2. Inddelingen bliver ofte heller ikke overholdt, fordi håndværkerne fx tager den korteste vej. 
3. Oftest er hele byggepladsen et fællesområde, når det kommer til stykket.  

- Eberhard oplever, at der er forskelligt blandt arbejdsmiljøkoordinatorer, hvor meget man går op i 
afgrænsningen. Nogle vil gerne have det meget detaljeret, og andre interesserer sig ikke så meget 
for det. Og så ønsker han at drøfte, om og hvordan man allerede under projekteringen kan tage 
hånd om afgrænsningen, så man laver en robust løsning, så det giver værdi og ikke bare skal laves 
om af arbejdsmiljøkoordinator (B). 

Herefter drøftede vi henholdsvis arbejdsmiljøkoordinator (B) og (P)’s rolle i afgrænsningen.  

Der var følgende overordnede pointer: 
- Man kan dele områder på byggeplads op i:  

1. Færdselsarealer (altid fællesområder) 
2. Områder hvor der arbejdes (kan være fællesområder) 
3. Arbejdsområde (ofte kun når opgave direkte forhindrer andre i at være i området) 

- Der er to tilgange til afgrænsning: 
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 Fordele  Ulemper Mulige løsninger 
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- Overskueligt for arbejdsmil-
jøkoordinator 

- Viser nok det mest reelle bil-
lede 

- Det bliver dyrt for bygherren, 
da han skal betale for de fæl-
les sikkerhedsforanstaltninger 
(eller også bliver det bare 
mere synlige omkostninger, 
end når det er indeholdt i pri-
sen på arbejdet) 

- Større krav til arbejdsmiljøko-
ordineringen, fx sikkerheds-
runderinger på hele pladsen 

- Fælles byggepladsentrepre-
nør, som tager sig af driften 
af byggepladsens fællesom-
råder 

- Kan 3D-modellen anven-
des? 
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- Harmonerer med de gene-
relle forebyggelsesprincipper 
om at undgå eksponering fra 
andre 

- Arbejdsgiveren har mulighed 
for bedre tilrettelæggelse og 
flow, hvis han har området 
for sig selv 

- Kræver at arbejdsmiljøkoor-
dinator er mere tilstede, så 
ændringer fanges. Afgræns-
ningen vil hyppigt skulle op-
dateres. Er en udfordring, 
hvis der ikke afsættes mere 
tid 

- For meget afgrænsning kan 
medføre, at de samme sik-
kerhedsforanstaltninger skal 
opsættes flere gange af de 
enkelte arbejdsgivere, fx ved 
elementmontage, rækvær-
ker på tag. Det giver flere ri-
sici ved op- og nedtagning, 
samt fordyrer processen 

- Lokationsbaseret planlæg-
ning, så det er synligt, hvem 
der er hvor hvornår 

- Kan 3D-modellen anven-
des? 

- Der er nok behov for at finde en mellemvej mellem de to tilgange. 

Pointer om arbejdsmiljøkoordinator (B): 
1. Definér opgaven for en 

arbejdsmiljøkoordinator 
(B) omkring afgrænsning 
af fælles- og arbejdsom-
råder  

- Fremadrettet fokus på særligt farligt arbejde, så det kan adskilles fra 
andet arbejde 

- Behov for forventningsafstemning med bygherren om, hvad der ligger i 
koordineringsopgaven 

- Behov for dialog med entreprenører, så der er enighed om, hvilken 
ydelse de skal levere omkring fælles sikkerhedsforanstaltninger 

2. Hvilke oplysninger har 
man brug for, og hvordan 
skaffes disse? Er der for-
skel på entrepriseformer, 
og organiseringen af ar-
bejdsmiljøkoordinerin-
gen? 

- Arbejdsmiljøkoordinatoren skal have fingeren på pulsen omkring æn-
dringer i projektet. Derfor er tilstedeværelse vigtig og et godt samar-
bejde med byggeledelsen 

- Ved fagentreprise skal detaljeringsgraden være størst, da der ikke er en 
entreprenør til byggestyring 

- Det er godt, hvis der anvendes lean i produktionen og lokationsbaseret 
planlægning. Det giver bedre planlægning, hvor de enkelte entreprenø-
rer bliver involveret i aftaler. Planlægningen er forudsætning for af-
grænsningen. Arbejdsmiljøkoordinator bør deltage på produktionsmø-
der 

3. Hvordan drøftes afgræs-
ningen på sikkerhedsmø-
der?  

- Det giver mening med daglige formandsmøder, hvor det aftales, hvem 
der arbejder hvor, og så på den baggrund lave afgrænsningen. Det kræ-
ver, at arbejdsmiljøkoordinator er dagligt på pladsen 
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- Entreprenører skal på sikkerhedsmøde melde planlagte aktiviteter ind. 
Det er grundlag for afgrænsningen 

4. Hvordan illustreres af-
grænsningen, og hvor tit 
er der behov for ajourfø-
ring? 

- PSS og byggepladsbeskrivelse er udgangspunkt for afgrænsningen 
- Afgrænsningen skal fremgå af byggepladsplanen. Det kan være hånd-

tegnede markeringer dag til dag 

5. Hvor meget tid anvendes 
typisk på denne del af ko-
ordinatoropgaven? 

- Selve afgrænsningen tager ikke så meget tid, men at skaffe oplysninger 
om planlagte arbejder kan tage tid 

- Der går tid med at dokumentere afgrænsningen på byggepladsplan og i 
PSS 

6. Hvilket fokus har entre-
prenører på afgrænsning 
af fælles- og arbejdsom-
råder? 

- Entreprenøren er mest interesseret i egne arbejder, så man skal kunne 
forklare, at afgrænsningen er nødvendig for at skabe fremdrift 

 

Pointer om arbejdsmiljøkoordinator (B): 

1. Definér opgaven for en 
arbejdsmiljøkoordinator 
(P) omkring afgrænsning 
af fælles- og arbejdsom-
råder 

- Det handler om at definere, hvilke opgaver, der ikke kan foregå samti-
digt, men ikke knyttet direkte an til tidsplanen, da den kan ændre sig 
mange gange, før et konkret stykke arbejde skal udføres 

- Det er også vigtigt at defineret særligt farligt arbejde, så det kan adskil-
les fra andet arbejde 

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal medvirke i fastlæggelsen af de væsent-
lige transportveje 

2. Hvilke oplysninger har 
man brug for, og hvordan 
skaffes disse? Er der for-
skel på entrepriseformer, 
og organiseringen af ar-
bejdsmiljøkoordinerin-
gen? 

- Det er mest enkelt ved hoved- og totalentreprise, da de har byggesty-
ring og som udgangspunkt alle ydelser omkring byggepladsen 

- Arbejdsmiljøkoordinator har brug for viden om, hvordan de projekte-
rende har tænkt projektet gennemført. Denne viden kan opnås ved pro-
cesgennemgange af konkrete arbejdsprocesser eller flow i byggepro-
cessen, fx på en workshop med projekterende. Bygherrer bør deltage. 

- Der er behov for at definere de omkostningstunge fælles sikkerhedsfor-
anstaltninger, fx om der skal bruges stillads, før afgrænsningen kan la-
ves endeligt 

- Arbejdsmiljøkoordinator skal bruge tid til at gennemskue projektet ift 
knudepunkter, samtidighed, udfordringer mm. 

- Overdragelsen mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) er essentiel ift 
at forklare om aftaler indgået under projekteringen 

3. Hvordan illustreres af-
grænsningen, og hvor de-
taljeret er det ved ud-
bud? 

- Projektets knudepunkter, samtidighed, udfordringer mm skal præsen-
teres i udbuddet 

- Der bør være en PSS med byggepladstegning med allerede under ud-
bud 

- Det er vigtigt, at de fælles sikkerhedsforanstaltninger bliver prissat og 
ansvaret fordelt allerede på udbudstidspunktet – såvidt muligt. 

4. Hvor meget tid anvendes 
typisk på denne del af ko-
ordinatoropgaven? 

- Selve afgrænsningen bruges der ikke lang tid på, men det tager lang tid 
at ”hale” oplysninger ud af projekterende og få et indblik i projektet 

5. Hvilket fokus har projek-
terende på afgrænsning 

- Meget lille fokus 
- Da projekterende skal sikre anvendelse af egnede tekniske hjælpemid-

ler, må de også forholde sig til transportveje, så teknisk hjælpemiddel 
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af fælles- og arbejdsom-
råder? 

kan komme frem til opgaven. Kan være argument for at skabe fokus 
blandt de projekterende 

 

Ønsker og ideer til udviklingsområder i 2019: 
- Kursus i AB18 – og at vi kan se, om det vil få positive konsekvenser for arbejdsmiljøområdet 
- Deltagelse i netværk om nedrivning 
- Møder på NFA om arbejdsmiljøemner og forskning 
- Grafisk facilitering 
- Besøg messer o.l., hvor leverandører af fx tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler delta-

ger 
- Møder i IDA, fx IDA Byg og IDA Arbejdsmiljø 
- Behov for at bringe forskningsresultater ud til praksis. 
- Mere fokus på kemi 
- Arbejdsmiljømodeller i BIM og VDC 
- Mere om lean og lokationsbaseret planlægning 
- Resultater fra forskningsprojekt om arbejdsmiljøøkonomi 

 

Næste møde:  
Afholdes onsdag d. 6/3 2019 kl. 13-16 

Sted: Sweco undersøger om de kan lægge hus til 

Emne: Reaktioner til projekterende fra ATs nye byggepladstilsyn 


