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Notat fra møde om niveauet af angivelser i 
arbejdsbeskrivelser 
 

Kim Streuli fra Molio præsenterede strukturen for Molios beskrivelsesværktøj: 

- Alle arbejdsbeskrivelser er udviklet efter samme struktur. Det kræver abonnement at få tilgang til 
systemet 

- Arbejdsbeskrivelser består af en basisbeskrivelse og en projektbeskrivelse 
- Ved afvigelser fra basisbeskrivelsen, så er det den projektspecifikke beskrivelse, der gælder 
- Basisbeskrivelse medsendes ikke i udbud. Dog er ”Arbejdsmiljøbeskrivelse, grundlag for PSS” to-

spaltet, så hele teksten kommer med, da PSS skal fremgå i sin helhed 
- Udbudsmaterialet skal være entydigt, så det er meget vigtigt, at omfanget er beskrevet 
- Krav i forbindelse med sikkerhed og sundhed, samt udførelse af særlig farligt arbejde og/eller sær-

lige risici, som gælder for arbejdet, angives i arbejdsbeskrivelsen.  
- Hvis forholdene vedrører det generelle arbejdsmiljø på byggepladsen, skal dette angives i plan for 

sikkerhed og sundhed (PSS). Arbejdsmiljøbeskrivelsen er grundlag for PSS, men Molio anbefaler, at 
man også bruger den på mindre byggepladser, så man sikrer, at arbejdsmiljø er med i udbuddet 

- Byggesagsbeskrivelsen er en overordnet beskrivelse 
- Der er flere punkter, som omhandler arbejdsmiljø: 2.5, 3.8 og 4.13. Det kan give anledning til forvir-

ring, men er i virkeligheden udtryk for metodefrihed. 
- Man skal i projekteringsteamet beslutte – inden man går i gang med beskrivelserne, om man pri-

mært vil anvende kap. 3 (Generelle specifikationer) eller kap. 4 (Bygningsdelsbeskrivelse). Det er 
ikke meningen, at den samme information skal gentages flere steder. Under kap. 2 angives omfan-
get af ydelsen. 

- Det er den projekterende, som er ansvarlig for beskrivelsen. I 3.8 eller 4.13 stilles kravene 
- Man har valgt at slå Særligt farligt arbejde og Særlige risici sammen, da der er stor lighed i punk-

terne i de to bilag 1 i henholdsvis bek. 117 og 110 

 

Anne Marie Hinke fra EKJ lagde op til den videre diskussion af emnet: 

- Der er behov for fælles forståelse blandt arbejdsmiljøprofessionelle af niveauet for arbejdsmiljøan-
givelser. Det kan være med til at styrke vejledningen og samarbejdet med projekterende omkring 
udbudsmaterialet. 

- Det er ikke arbejdsmiljøkoordinatorens opgave, men vi agerer ofte som en arbejdsmiljørådgiver – 
formelt eller uformelt – over for de projekterende. 

- Ofte bliver fokus i drøftelsen med projekterende på procedurer, ansvarsfordeling og udbudsteknik, 
men Anne Marie vil gerne have fokus hen på forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer i stedet for. 
Det handler om, at de projekterende skal sikre, at arbejdet kan udføres forsvarligt på byggepladsen 

- Arbejdsbeskrivelser er vigtige for at få delt den viden, der er inden for den enkelte fagdisciplin. Det 
er godt, at der bliver refereret til normer og standarder, og at branchevejledninger kan blive for-
midlet igennem udbudsmaterialet  
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- Men udfordringen er, hvor detaljeret de projekterende skal beskrive det. Er det fx nok at henvise til 
en branchevejledning? 

- Og hvordan vi får viden ud på byggepladsen? Ofte er udbudsmaterialet ikke til stede på byggeplad-
sen, så de personer, som skal bruge informationerne, har dem faktisk ikke. På byggepladsen kom-
mer de oftest først frem, når der er juridiske tvister 

- Vi vil gerne fremstå professionelle over for bygherren, så derfor skal vi have en holdning til dette 
felt 

Casediskussion:  
Jens Riising fra Niras styrede casearbejdet, som omhandlede projektering af gipsarbejde indvendigt på 5. 
sal: 

- Først blev spurgt til hvilke arbejdsmiljøproblemer, der var i casen. Herefter skulle disse arbejdsmil-
jøproblemer/løsninger herpå placeres i Molios struktur på 2.5, 3.8 og 4.13 

- Der var enighed om arbejdsmiljøproblemerne i casen, og hvad der var det særlige, nemlig adgang 
til 5. sal, loftshøjden og rækkefølge af arbejder (se også s. 3) 

- Men der var delte meninger om, hvad der så skal beskrives i udbudsmaterialet, og i hvilke afsnit. 
Det er svært i praksis at differentiere mellem omfang, generelle krav og specifikke krav til bygnings-
dele. Der er forskellig praksis for, hvordan man anvender kapitlerne. 

- Der skal være en balance ift. at få tilstrækkelige informationer med, og at det ikke bliver for langt.  
- Hvis beskrivelsen er for lang, så bliver den ikke anvendt på byggepladsen 
- Man må også forvente, at entreprenøren kender gængse arbejdsmetoder, og entreprenøren har 

arbejdsgiveransvar ift at planlægge og tilrettelægge arbejdet.  
- Der er enighed om, at det er de projekterende, som skal udarbejde beskrivelsen, men der var en 

diskussion af, hvad arbejdsmiljøkoordinator (P)s rolle er i forhold til at samarbejde med projekte-
rende. Og hvor meget beskrivelse der skal til for at vise/sikre at arbejdet kan udføres arbejdsmiljø-
mæssigt forsvarlig. 

- Vi nåede ikke de andre cases. 
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Feedback til Arbejdsmiljøbeskrivelse, grundlag for PSS:  
- Det er godt, at PSS kan følge det øvrige udbudsmateriales struktur, men den er meget lang og ikke 

særlig operationel ude på byggepladsen 
- Arbejdsmiljøbeskrivelsen bliver brugt, når det er bygherrekrav, men de fleste vil helst bruge deres 

eget paradigme. 

Næste møde 
- Mandag d. 25/5 kl. 9-11 og tirsdag d. 16/6 kl. 9-11 afholdes næste møder, som vil være lancering af 

værktøjskasse til arbejdsmiljøkoordinator (P), som Videntjenesten har udarbejdet sammen med 
praktikere. Møder afholdes i Zoom Pro. 

- Der afholdes et opsamlende møde i MS Teams torsdag d. 18/6 kl. 9-10.30 
- Tilmelding sker på: https://byggeproces.dk/invitation-lancering-af-vaerktoejskassekasse-for-ar-

bejdsmiljoekoordinator-p/ 


