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Gode råd til projekterende om arbejdsmiljø 
 

1 Projekteringsledelse – tag ansvar for 
arbejdsmiljøkortlægning og -løsninger. Det gavner 
bygbarheden 
 

Overholdelse af arbejdsmiljøpligter er en del af projekteringsydelsen, og det er pålagt 
projekteringsledelsen at samordne disse ydelser.  
 
Det fremgår af ydelsesbeskrivelser fra FRI og Danske Arkitektvirksomheder og gøres 
bedst ved at få kortlagt potentielle arbejdsmiljøproblemer og grænseflader, fx på 
projekteringsmøder, og drøfte mulige løsninger. Det medvirker til et bedre planlagt 
projekt – og dermed mere bygbare løsninger. 
 
Man kan bruge en arbejdsmiljølog til dette formål, fx 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoelog-til-projektering/. Aftal med 
arbejdsmiljøkoordinator (P), hvem der er pennefører. 
 
Hvordan ser du projekteringsledelsens rolle i forhold til arbejdsmiljøpligter? 
 

2 Projekterende – skab en god relation til 
arbejdsmiljøkoordinator (P) og forventningsafstem 
om rollefordeling. 
 

Byd arbejdsmiljøkoordinator (P) velkommen i projekteringsteamet. 
Arbejdsmiljøkoordinator (P) er bygherrens m/k, men også en sparringspartner omkring 
arbejdsmiljø.  
 
Et godt samarbejde starter med en forventningsafstemning. 
 
Erfaringsmæssigt er det godt at få etableret fælles forståelse af arbejdsmiljøpligter. 
Brug arbejdsmiljøkoordinator (P)s viden på området og hør, hvad dennes rolle er, og 
hvad han/hun bidrager med. Bliv enige om spilleregler for samarbejde og retningslinjer 
for kommunikation, så I ved, hvad I kan forvente af hinanden. 
 
Hvis du kender en god arbejdsmiljøkoordinator (P), så tag/nævn vedkommende i 
kommentarfeltet! 
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Du kan finde inspiration til et godt samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator (P) på: 
https://byggeproces.dk/projekterende-samarbejde-med-arbejdsmiljoekoordinator-p/  

3 Overvej under projekteringen hvordan bygge- og 
anlægsprojektet kan udføres – og hvilke 
arbejdsprocesser, der vil kunne anvendes. Det er 
vejen mod et arbejdsmiljømæssigt bygbart projekt! 
 

Det er nødvendigt, at du som projekterende forholder dig til, hvordan arbejdet / 
arbejdsprocesserne kan udføres. 
 
På den baggrund kan man nemlig kortlægge potentielle arbejdsmiljøproblemer i 
udførelsen. Fx er der forskel på arbejdsmiljøproblemerne ved betonelementmontage i 
forhold til in situ-støbning. 
 
I projekteringsteamet kan man identificere arbejdsprocesser gennem udarbejdelse af 
en procesplan – se drejebog på https://byggeproces.dk/procesplan/  
 
Projekteringslederen kan spørge, om arbejdsmiljøkoordinator (P) vil deltage. 
 
Har du deltaget i et procesplan-møde/workshop – og hvad fik I ud af det? 
 

4 Hug hovedet af krokodillen – er et synonym for at 
eliminere arbejdsmiljøproblemer allerede under 
projekteringen 
 

Hvis man hugger hovedet af krokodillen, så udgør den ikke længere en risiko. 
 
På samme måde kan projekterende igennem arkitektoniske, tekniske og 
organisatoriske valg medvirke til, at arbejdsmiljøproblemer elimineres allerede under 
projekteringen. 
 
Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer under projekteringen kan fx være: 
- at opdele store vinduespartier i mindre, som kan håndteres med et teknisk 
hjælpemiddel 
- placere brønddæksler i fortovet i stedet for på vejen eller 
- vælge præfabrikerede badekabiner, som kan kranes på plads. 
 
Kom med dine forslag til, hvordan man kan forebygge arbejdsmiljøproblemer under 
projekteringen! 
 
Book Videntjenesten til et møde om projekterendes arbejdsmiljøpligter og få input til, 
hvordan I bliver bedre til at kortlægge og forebygge arbejdsmiljøproblemer 
på videntjeneste@bam-bus.dk 
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5 Har du som projekterende brug for en livline, så tag 

fat i Videntjenestens hotline eller brug 
branchevejledninger fra BFA Bygge & Anlæg 

Projekterende har et professionsansvar. 
 
Det betyder, at man som projekterende er forpligtet til at kende og anvende de regler 
og normer på arbejdsmiljøområdet, som er nødvendige for at projektere et projekt på 
en sådan måde, at det kan udføres og efterfølgende repareres og vedligeholdes 
arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. 
 
Du er altid velkommen til at ringe til Videntjenestens hotline på 4080 1400, hvis du har 
spørgsmål om arbejdsmiljø. Vi hjælper med input om mulig løsning og indarbejdelse i 
projektmaterialet. 
 
Branchevejledningerne fra BFA Bygge & Anlæg, som du finder 
på https://buff.ly/3afa1oM indeholder anbefalinger til, hvordan forskellige typer 
bygge- og anlægsarbejde kan udføres på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. 
 
Hvad mangler du svar på? 
 

6 Entreprenører og bygherrer kan også være 
projekterende – og skal i så tilfælde også overholde 
bekendtgørensen om projekterendes plgiter 
 

En opgørelse af Arbejdstilsynets reaktioner viser, at fx totalentreprenører, 
totalrådgivere og bygherrer også omfattet af bekendtgørelsen – og får påbud. 
 
Opgørelsen over reaktioner til projekterende efter bek. 110 om projekterende og 
rådgiveres pligter er udarbejdet af Videntjenesten, og der vil senere på året komme 
med information om denne. 
 
I mellemtiden så start med at afklare rollefordelingen i projektteamet, så I er skarpe 
på, hvilket ansvar de enkelte aktører skal overholde. Det er et godt udgangspunkt for 
samarbejdet. 
 
Se denne korte film, som præsenterer roller og ansvar i bygge- og 
anlægsprojektet: https://buff.ly/2Lvr6Ar 
 
Hvilken rolle / roller har du typisk i bygge- og anlægsprojekter? 
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7 Få som projekterende kortlagt kommende 
reparations- og vedligeholdelsesopgaver allerede 
under projekteringen – det er lovkrav og hjælper 
desuden bygherren i driftsfasen 

Der er god mening i at få styr på driftsfasen, som er meget længere end 
udførelsesfasen, men det sker i flere tilfælde ikke. 
 
Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal udarbejde en journal for særlige forhold ved 
kommende reparation og vedligehold med input fra projekterende igennem en liste, 
som de skal udarbejde. 
 
Reparations- og vedligeholdelsesopgaver kan fx være reparation af ventilationsanlæg, 
udskiftning af pærer på svært tilgængelige steder, boring i blyholdige vægge, samt 
reparation af huller i vejen. 
 
Bygherrens driftsfolk besidder ofte relevant viden og erfaringer, som kan indarbejdes i 
projektet. De har måske også en holdning til, hvordan journal og liste kan udformes, så 
det kan inddrages i deres udarbejdelse af APV’er, når bygningen/anlægget står færdigt. 
 
Nævn en reparation- og vedligeholdelsesopgave som typisk bliver overset? 
 

 

 
 


