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FORORD

Projekterende og rådgivere har indflydelse på, at bygge- og anlægsprojekter kan gennemføres uden ulykker 
og nedslidning. Projekterende og rådgivere har en række arbejdsmiljøpligter efter Arbejdstilsynets bekendt-
gørelse nr. 110, om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø (https://at.dk/regler/
bekendtgoerelser/projekterendes-raadgiveres-pligter-110/). Forskning og erfaringer viser, at det betaler sig at 
forholde sig til arbejdsmiljøforhold allerede under projekteringen - også for bygherren. Som professionel part 
skal projekterendes og rådgivere rådgive bygherren om dennes ansvar og muligheder for at skabe et bygbart 
og driftbart projekt.
 
Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere i Byggeriets Arbejdsmiljøbus har på baggrund 
af aktindsigt i afgivne reaktioner efter bekendtgørelse udvalgt nogle typiske reaktioner og fremstillet dem 
anonymt som cases med uddybning af problemstilling og gode råd. Der er ikke afgivet reaktioner på baggr-
und af § 6, stk. 4 og 6, samt §9 i bekendtgørelsen, men disse er væsentlige paragraffer i forhold til at ind-
drage arbejdsmiljøkoordinator (P) og rådgive bygherren om nødvendige forundersøgelser.

Hvem er projekterende og rådgivere?
Den projekterende er den, som projekterer et bygge- og anlægsprojekt, der danner direkte grundlag for 
gennemførelsen af bygge- og anlægsarbejdet. Typisk er det ingeniør- og arkitektvirksomheder, men også 
entreprenører, leverandører, bygherre m.fl. kan være projekterende. 

Ved rådgivning forstås i bekendtgørelsen, en udtalelse eller erklæring om forhold, der har betydning for  
arbejdsmiljø, udgivet på opfordring og mod betaling. Projekterende og rådgivere har de samme pligter. I 
branchevejledningen www.byggeproces.dk kan man læse om, hvordan man kan overholde sit ansvar som 
rådgiver og projekterende.

Læsevejledning:
Hvert afsnit svarer til en paragraf i bekendtgørelsen om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov 
om arbejdsmiljø. I casene fremgår det, hvem der er projekterende.
Casene kan læses enkeltvis eller i deres helhed.

Der er udarbejdet spørgsmål til hver case, som med fordel kan anvendes i drøftelsen af håndtering af 
arbejds miljøforhold i projekteringen, fx som en del af kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Gratis oplæg:
Videntjenesten tilbyder gratis oplæg om projekterendes og rådgiveres arbejdsmiljøpligter. Book et møde på 
4080 1400 eller videntjeneste@bam-bus.dk. 

Organisationerne bag Byggeriets Arbejdsmiljøbus, samt Bygherreforeningen, Foreningen for Rådgivende 
Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder står bag Videntjenesten. Læs mere på: https://bam-bus.dk/vi-
dentjeneste-for-bygherrer-og-raadgivere

Version 1 (marts 2022)

(https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/projekterendes-raadgiveres-pligter-110/)
(https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/projekterendes-raadgiveres-pligter-110/)
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Case vedrørende § 2 i bekendtgørelse om projekterendes pligter:

DEN RÅDGIVENDE SKAL FOREBYGGE 
ARBEJDSMILJØRISICI OG  
BELASTNINGER

Hensynet til et sikkert og sundt arbejdsmiljø skal indgå i den rådgivning, der 
udføres i forbindelse med såvel bygge- og anlægsprojekter som projekter, der 
omfatter udvikling m.m. af produktionsanlæg og tekniske hjælpemidler eller 
fremstilling af farlige stoffer og materialer. Det forventes, at den rådgivende  
anvender sin viden og erfaring til at forebygge arbejdsmiljørisici og belastninger 
ved sådanne projekter. 

§ 2 i Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter uddyber dette forhold: 

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter tillige rådgivning om et konkret forhold, der har betyd-
ning for arbejdsmiljøet inden for de i § 1 nævnte områder.
Stk. 2. Ved rådgivning forstås i bekendtgørelsen, en udtalelse eller erklæring om forhold, 
der har betydning for sikkerhed og sundhed, udgivet på opfordring og mod betaling.

Rådgiveren kan fx være en bygherrerådgiver. På https://byggeproces.dk/bygherreraadgi-
ver-raadgivers-arbejdsmiljoekompetence/ kan du se yderligere beskrivelse af forventnin-
gerne til rådgivning. 
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Eksempel på hvad Arbejdstilsynet reagerer på:

Manglende oplysninger ved rådgivning om et 
konkret forhold vedrørende placeringer af  
ledningsføringer

En entreprenørvirksomhed var blevet påbudt, 
at sikre videregivelse af oplysninger, der viser 
naturgasledninger, så respektafstanden kan 
overholdes. Entreprenørvirksomheden skulle 
have foretaget nogle prøveboringer i jorden 
i området med naturgasledninger, og havde 
indgået en aftale med et prøveboringsfirma om 
at få det foretaget. I den forbindelse var der 
udleveret tegningsmateriale til prøveborings-
firmaet. Dette var dog mangelfuldt, da der ikke 
var angivet en tydelig og enslydende angivelse 
af naturgasledningens placering, så dennes re-
spektafstand kunne respekteres. Det medførte, 
at prøveboringen blev foretaget i en afstand på 
1,6 meter fra naturgasledningen, hvor sikker-
hedszonen ellers er sat til 5 meter på hver side 
af ledningen. Dette øgede faren for at ramme 
naturgasledningen under boringen og skabte 
dermed en livstruende situation, da der var fare 
for eksplosion.

Arbejdstilsynets vurdering
Arbejdstilsynet vurderer, at virksomheden er at 
betragte som projekterende og rådgiver på dette 
projekt, da de udleverer grundlaget for at gen-
nemføre opgaven (tegningsmaterialet). Virksom-
heden har ikke i tilstrækkelig grad rådgivet om 
konkrete forhold om arbejdsmiljø ved projektet. 
Desuden vurderes det, at virksomheden ikke 
har sikret at arbejdet kan udføres sikkerheds- 
og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da der 
ikke er angivet hvilke særlige risici (eksplosions-
faren), der er forbundet med at udføre opgaven.

Arbejdstilsynet henviser til §2, men lægger også 
i reaktionen stor vægt på §10 om, at den pro-
jekterende i projektmaterialet skal angive, hvilke 

særlige risici og andre særlige forhold, der er 
forbundet med det konkrete projekt og projek-
tets omgivelser - se mere senere om denne 
paragraf.

Pointer 
Vær opmærksom på, at selv om I kun er i 
bestillerens rolle, når I skal have et andet firma 
til at udføre en opgave for jer, kan I også blive 
omfattet af de krav, der er angivet i bekendtgø-
relsen om projekterende og rådgiveres pligter, 
når I udlever noget projektmateriale, der udgør 
grundlaget for at udføre opgaven. Overvej jeres 
forsikringsforhold i den forbindelse.

Du kan læse mere på Byggeproces.dk under 
”Projekterende – Forebyggelse og angivelser”. 

OVERVEJELSER:

• Hvilke aktiviteter håndterer I som 
virksomhed, der kan bringe jer i en 
lignende situation?

• Hvilke forholdsregler træffer I for at 
forebygge udlevering af mangelfulde 
projektmaterialer?

• Hvilke særlige risici vurderer I, at der 
skal angives i jeres projektmaterialer?

• Hvilken viden mener I, at man skal 
have, for at kunne træffe de rigtige 
beslutninger?

• Hvordan kan I styrke dette område?

https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-og-angivelser/
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Case vedrørende § 4 i bekendtgørelse om projekterendes pligter:

PROJEKTERENDES ANSVAR IFT. ROL-
LEAFKLARING OG DOKUMENTATION

Næsten 10% af Arbejdstilsynets reaktioner henviser til §4, stk. 3. Det beror ofte 
på manglende opfølgning og afklaring af arbejdsmiljøangivelserne i projekt- 
materialet i forbindelse med totalentrepriser og totalrådgivning.

Et væsentligt element i processen for at 
sikre et godt arbejdsmiljø under projekterin-
gen er, at der er klarhed over hvem der gør 
hvad. Det kan med fordel sikres i aftalerne 
mellem bygherren og de projekterende par-
ter således, så man allerede fra starten ved 
hvem, der skal have hvilken dokumentation 
og oplysninger og hvornår, det senest skal 

ske. Eksempelvis hvornår at projekterings-
lederen skal se dokumentation for arbejds-
miljøangivelser og at arbejdsmiljøkoordi-
natoren skal have information om særlige 
risici i delprojektet. Desuden skal de pro-
jekterende medvirke til, at afklare grænse-
flader mellem projekter eller projektdele.

§ 4 i Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter uddyber dette forhold:

§ 4. Hvis flere projekterende leverer et projekt, er hver ansvarlig for sin del af projektet.

Stk. 2. Hvor der er flere projekterende, skal den enkelte projekterende medvirke til, 
at eventuelle grænseflader til projekter eller projektdele, som andre projekterende er 
ansvarlige for, bliver klarlagt således, at overholdelsen af denne bekendtgørelse også 
bliver påset i grænsefladerne.

Stk. 3. En projekterende, der lader dele af et projekt projektere hos andre, skal sørge 
for, at det samlede projekt opfylder bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Stk. 4. En projekterende, der i sit projekt lader indgå genstande som nævnt i arbejds-
miljølovens § 30, stk. 1, eller systemer eller dele, der allerede er projekteret, skal sørge 
for, at indpasningen af genstandene, systemerne eller delene i det samlede projekt 
sker under opfyldelsen af §§ 6-13.



77

Eksempel på hvad Arbejdstilsynet reagerer på:

Mangelfulde angivelser i det samlede projekt 
forhindrer, at reglerne i arbejdsmiljøloven kan 
overholdes

I forbindelse med et renoveringsprojekt, der 
blev udført i totalentreprise, har Arbejdstilsynet 
afgivet to reaktioner. En til totalentreprenøren og 
en til ingeniørfirmaet. Afgørelserne vedrører §4, 
stk 3, men også §6, stk 1 - se mere om denne 
senere.

Renoveringsprojektet omfattede bl.a. arbejde 
med nedrivning af ydervægge i bygninger. Inge-
niørfirmaet havde udarbejdet det projektmateria-
le, der lå til grund for nedrivningsarbejdet. I den 
forbindelse havde ingeniørfirmaet ikke angivet 
tilstrækkelige anvisninger for afstivning eller an-
den sikring mod sammenstyrtning i forbindelse 
med nedrivning af et stuedæk og ydermuren i 
en gavl. 

Da nedrivningsfirmaet fjernede stuedækket, 
fjernede man også det meste af bagmurens un-
derstøtning. Efter nedrivning af ydermuren kom 
bagmuren til at stå så usikkert, at den styrtede 
sammen, da der ikke var blevet foretaget afstiv-
ning eller anden sikring mod sammenstyrtning.

Ingeniørfirmaet var via de eksisterende tegnin-
ger bekendt med, at bagmuren hvilede på stue-
dækket. Man skulle have foretaget en vurdering 
af dette, samt have angivet risikoen i projektma-
terialet således, at det var muligt at overholde 
reglerne i arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstil-
synet vurderede, at den manglende vurdering 
og angivelse var bagvedliggende årsag til, at 
bygningen kollapsede med fare for skade på liv 
og helbred, for de ansatte, der udførte nedriv-
ningsarbejdet.

I entrepriseaftalen mellem nedrivningsfirmaet og 
totalentreprenøren fremgik det, at der skulle ud-
arbejdes en afstivningsplan. Totalentreprenøren 
foranledigede dog aldrig, at denne blev udarbej-
det; heller ikke efter at nedrivningsfirmaet havde 
gjort opmærksom på, at stuedækket gik ind 
under bagmuren.

Arbejdstilsynet vurderede, at totalentreprenøren 
som hovedansvarlig for projekteringen, burde 
have indset, at der skulle foretages en nærmere 
beregning af bagmurens lasteevne efter nedriv-
ning af stuedækket. Det blev desuden vurderet, 
at der var tale om forhold, som for en totalen-
treprenør måtte være så åbenlyse, at de burde 
have givet anledning til nærmere undersøgelser 
uanset eventuelle forsømmelser fra en delpro-
jekterende virksomhed.

Arbejdstilsynets vejledning i påbuddet.
Arbejdstilsynet vejleder om, at den projekte-
rende generelt under projektering af fx konstruk-
tioner, skal foretage de nødvendige vurderinger, 
analyser og beregninger, samt udarbejde teg-
ninger og beskrivelser, som sikrer, at projektet 
kan gennemføres fuldt forsvarligt.

Der vejledes desuden om, at når man som 
totalentreprenør lader andre foretage delprojek-
tering, skal man sørge for, at de ovenfor nævnte 
projektdele bliver udarbejdet.
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Pointer 
Arbejdstilsynet reagerer pga. manglende efter-
levelse af to paragraffer i bekendtgørelsen om 
projekterende og rådgiveres pligter. Da hver 
aktør i projektorganisationen skal stå på mål 
for sit eget individuelle ansvar, er der afgivet to 
reaktioner: 
• Ingeniørfirmaet får en reaktion fordi, det ikke 

med sine angivelser har sikret, at arbejdsmil-
jølovens regler kan overholdes i forbindelse 
med projektets gennemførelse.

• Totalentreprenøren får en reaktion, fordi man 
som hovedansvarlig under projekteringen, 
ikke har sørget for, at det samlede projekt 
sikrer, at arbejdsmiljølovens regler kan over-
holdes i forbindelse med projektets gennem-
førelse. 

Totalentreprenøren skal som projekterende, der 
lader dele af projektet udføre af andre, sørge for 

at det samlede projekt sikrer, at arbejdsmiljølo-
ven kan overholdes. Dette overordnede ansvar 
kan totalentreprenøren ikke fraskrive sig ved at 
overlade delprojekter til andre. Der er værd at 
bemærke, at ansvaret omfatter alle, der lader 
dele af projektet udføre af andre. Det betyder, 
at en totalrådgiver også skal efterleve dette krav 
eller hvis man anvender en underrådgiver fx ved 
leverandørprojektering.

Projekteringslederen spiller en stor rolle i denne 
sammenhæng. Ved delt rådgivning er projekte-
ringslederen ansvarlig for identifikation af græn-
seflader og  angivelser mellem delprojekterne.
Han bør sikre sit ansvar ved, at se dokumenta-
tion fra sine leverandører for, at de med angivel-
serne i deres delprojekt har sikret, at arbejdsmil-
jølovgivningen kan overholdes under projektets 
gennemførelse.



99

I aftalen med underleverandøren kan det med 
fordel præciseres hvordan og i hvilket omfang, 
at dokumentationen skal forefindes.

I denne sammenhæng spiller professionsansva-
ret også ind. Det betyder, at hvis projekterings-
lederen ikke har den fornødne kompetence til, 
at tage stilling til underleverandørernes angi-
velser i fht. arbejdsmiljølovgivningen, må man 
skaffe sig den fornødne viden. Jf. ABR aftales 
det med bygherren, hvis der er brug for en 
specialist.

Se desuden byggeproces.dk om projekterings-
lederens arbejdsmiljøopgaver

Bygherren
Vær opmærksom på, at det skal aftales, hvor-
dan identifikation og håndtering af grænseflader 
samordnes, såfremt der ikke er en projekte-
ringsleder. Bygherren skal medvirke til, at der 
foretages afklaring af grænsefladerne.

Se desuden byggeproces.dk om bygherrens 
rolle i denne sammenhæng  

Se desuden byggeproces.dk om grænseflader i 
projektet 

OVERVEJELSER:

• I hvilke sammenhænge anvender I underrådgivere i jeres projekter?
• I hvilke sammenhænge har I selv været underrådgivere?
• Hvordan vurderer I, at kommunikationen om arbejdsmiljø har fungeret i disse sam-

menhænge?
• Hvordan vurderer I mulighederne for, at kunne få dokumentation for arbejdsmiljøind-

satsen fra underrådgiverne?
• Hvordan vurderer I mulighederne for at kunne dokumentere arbejdsmiljøindsatsen i 

egne delprojekter? Kan risikovurdering være et godt værktøj i den forbindelse?
• Hvordan vurderer I mulighederne for at kunne vurdere om kvaliteten af angivelserne til 

overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen, er passende?
• Hvor tidligt i projekteringen vil I gøre jer overvejelser om disse forhold?
• Hvilken viden mener I, at man skal have for at kunne træffe de rigtige beslutninger?
• Hvordan kan I styrke dette område?

https://byggeproces.dk/tjekliste-for-projekteringslederens-arbejdsmiljoeopgaver/
https://byggeproces.dk/tjekliste-for-projekteringslederens-arbejdsmiljoeopgaver/
https://byggeproces.dk/projekterende-aftale-mellem-bygherre-og-flere-projekterende/
https://byggeproces.dk/projekterende-aftale-mellem-bygherre-og-flere-projekterende/
https://byggeproces.dk/projekterende-identifikation-af-graenseflader/
https://byggeproces.dk/projekterende-identifikation-af-graenseflader/
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Case vedrørende § 6, stk. 1 i bekendtgørelse om projekterendes pligter:

DEN PROJEKTERENDE SKAL SIKRE, 
AT ARBEJDSMILJØLOVGIVNINGEN 
KAN OVERHOLDES

Ca. 2/3 af Arbejdstilsynets reaktioner er afgivet med henvisning til § 6, stk. 1, 
som favner bredt, idet den stort set dækker alt, hvad der i øvrigt ikke er angivet i 
bekendtgørelsen.

§ 6. Den projekterende af et bygge- og anlægsarbejde skal med sine angivelser i 
projektet sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med 
projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse.

Paragraffen favner bredt idet, den stort 
set dækker alt, hvad der i øvrigt ikke er 
angivet i bekendtgørelsen. Der er altså en 
forventning om, at de projekterende har et 
indgående kendskab til reglerne i arbejds-
miljølovgivningen og har mulighed for at 
vurdere arbejdsmiljørisici og -løsninger. De 
projekterende skal også til et vist niveau 
kunne beskrive/angive disse.
De mange reaktioner indikerer, at de pro-
jekterende har behov for at få styrket deres 
viden om arbejdsmiljø og den systematiske 

tilgang, der sikrer kortlægning og vurdering 
af arbejdsprocesser og arbejdsmiljøforhold. 
Det anbefales, at man dokumenterer sine 
overvejelser således, at samarbejdspartnere 
m.fl. kan få et indtryk af hvilke tanker, man 
har gjort sig. Dokumentationen kan fx sikres 
ved at arbejde med en log (risikolog eller 
arbejdsmiljø-log), evt. i samarbejde med 
bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (P). 

På byggeproces.dk, kan du se eksempler på, 
hvordan projekterende har anvendt en log. 

https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-dokumentation-af-arbejdsmiljoeindsatsen/
https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-dokumentation-af-arbejdsmiljoeindsatsen/
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Eksempel på hvad Arbejdstilsynet reagerer på:

Mangelfulde anvisninger om afstivning af  
vægge 

En projekterende fik en reak-
tion, da Arbejdstilsynet vur-
derede, at den projekterende 
ikke har sikret, at arbejdet med 
opmuring med porebeton-
blokke i alle led kan udføres 
sikkerhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt. Det skyldtes, at den 
projekterende ikke havde an-
givet tilstrækkelige anvisninger 
for midlertidig afstivning af 6 m 
høje lejlighedsskel.

Ved Arbejdstilsynets besøg på 
byggepladsen, var en virk-
somhed i gang med at opmure 
vægge af multiplader (b x h x 
l = 120 x 400 x 600 mm) fra 
leverandøren H+H. Væggene 
havde en højde på hhv. ca. 6,1 m og 2,7 m og 
væglængde på ca. 9,50 m.

En ca. 6,1 m høj væg var afstivet med en lægte 
fastgjort med 2 skruer til henholdsvis vægfalsen 
og fundamentet. Lægten var fastgjort i væggens 
3/4 dels punkt. Arbejdstilsynet vurderede, at der 
var risiko for sammenstyrtning og væltning af 
vægge med betydelig fare for, at personer bliver 
ramt med alvorlig personskade til følge.

Det fremgik ikke af hovedprojektet, hvordan 
den midlertidige afstivning af væggene skulle 
foretages. Der var kun henvist til leverandørens 
anvisninger. Det fremgår af leverandørens ar-
bejdsinstruktion, at ved vægge højere end 2,6 m 
skal den midlertidige afstivning dimensioneres 
herefter. 

Arbejdstilsynets vejledning 
i påbuddet
Påbuddet kan fx efterkom-
mes ved, at der under pro-
jekteringen sikres, at midler-
tidige afstivninger af vægge 
vurderes og beregnes (antal 
og deres placering samt hvil-
ket materiel og dets fastgø-
relse til henholdsvis væg og 
terrændæk), således at den 
midlertidige stabilitet er sikret 
ind til bygningen har opnået 
sin endelige stabilitet.

Indklaget til Arbejdsmiljø-
klagenævnet
Arbejdstilsynets reaktion blev 

indklaget til Arbejdsmiljøklage-
nævnet. Virksomheden anførte i klagen, at det 
fremgår af projekteringen, at entreprenøren selv 
skal være bekendt med de generelle love, nor-
mer m.m., der har relevans for deres arbejde. I 
projekteringen er der henvist til leverandørens 
brugsanvisning, der har beskrevet, hvordan 
væggene skal afstives under arbejdet med 
opførelsen.

Virksomheden mener, at det dermed er den 
enkelte entreprenørs ansvar at sikre, at arbejdet 
udføres i overensstemmelse med leverandø-
rens anvisninger. 

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at virk-
somhedens anvisninger af, hvordan en sikker-
hedsmæssig forsvarlig midlertidig afstivning af 
6 m høje vægge skulle ske, ikke i tilstrækkelig 

Foto fra reaktion fra Arbejdstilsynet
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grad tager hensyn til, at projektet kan gennem-
føres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da 
den nødvendige dimensionering af afstivningen 
af væggene ikke var foretaget. 

Nævnet lægger vægt på, at det af projekte-
ringen fremgår, at underentreprenøren skal 
anvende porebeton fra leverandøren og at 
den skal opmures i henhold til producentens 
anvisninger. 

Nævnet lægger også vægt på, at der i leveran-
dørens arbejdsbeskrivelse alene er beskrevet, 
hvordan vægge med en højde indtil 2,6 meter 
og i bygninger indtil 2 etager (5,6 meter) skal 
afstives. Det fremgår, at ved højere vægge 
og bygninger over 2 etager skal afstivningen 
dimensioneres herefter.

Nævnet bemærker, at som udgangspunkt kan 
der henvises til leverandørens vejledning, hvis 
vejledningen er fyldestgørende for det arbejde, 
der skal udføres.

Da vejledningen fra leverandøren ikke var 
fyldestgørende i forhold til det konkrete ar-
bejde, som projekteringen vedrører, er det den 
projekterende virksomheds ansvar at sikre, at 
anvisningerne lever op til arbejdsmiljølovens 
krav. Der burde derfor have været foretaget en 
dimensionering af væggenes afstivning, så de 
kan stå sikkert, indtil huset er stabilt.

Arbejdsmiljøklagenævnet har derfor fastholdt 
Arbejdstilsynets afgørelse med påbud til 
virksomheden om, at den med sine angivelser 
i projektet skal sikre, at reglerne i arbejdsmiljø-
lovgivningen kan overholdes i forbindelse med 
projektets gennemførelse. Det skal sikres, at 
vægge af porebeton i lejlighedsskel og gavle er 
forsvarlig afstivet, indtil bygningen har sin ende-
lige stabilitet, så risikoen for sammenstyrtning 
er effektivt forebygget.

Pointer 
Vær opmærksom på at det er et meget vidtræk-
kende krav, når det kræves, at den projekte-
rende af et bygge- og anlægsarbejde med sine 
angivelser skal sikre at reglerne i arbejdsmiljø-
lovgivningen kan overholdes i forbindelse med 
projektets gennemførelse og det gennemførte 
projekts vedligeholdelse. 

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser i sin afgø-
relse bl.a. til reglerne i Bekendtgørelsen om 
arbejdets udførelse, idet den siger at: Det følger 
af reglerne om arbejdets udførelse, at der ved 
udførelsen af arbejdet skal sikres, at der er 
truffet effektive foranstaltninger til at forebygge 
risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning, sam-
menskridning, ulykker hidrørende fra elektrisk 
strøm, rystelser og lignende.

Arbejdsmiljølovgivningen omfatter omkring 200 
At-vejledninger og 140 bekendtgørelser. For 
at kunne efterleve kravet i §6 stk. 1, kan I med 
fordel skabe et overblik over, hvilke vejlednin-
ger og bekendtgørelser, der har betydning for 
jeres projekter. For at sikre jer, at I hele tiden 
er opdateret på dette område, kan I tilmelde jer 
nyhedsbrev på Arbejdstilsynets hjemmeside. I 
vil så modtage en mail, når der er nye regler, 
vejledninger m.m.

Se mere om dette på Projekterende – profes-
sionsansvar | byggeproces.dk.

Vær opmærksom på at der indgås klare aftaler 
om afstivning, fx ved projektering med porebe-
ton-elementer. Ved anvendelse af Anvisningen 
A113 Fordeling af projekteringsydelser og an-
svar ved leverance og montage af elementer af 
beton og letklinkerbeton, er det gennemgående 
princip, at montageentreprenøren planlæg-
ger og projekterer midlertidige afstivninger og 
understøtninger på byggepladsen. Montageen-
treprenøren får dermed projekteringsansvar i 
henhold til bekendtgørelsen om projekterende 
og rådgiveres pligter. 

http://byggeproces.dk
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Desuden skal den projekterende sikre, at 
understøtninger, afstivninger, fastgørelser 
mm. kan udføres i praksis ved at sørge for, at 
montageentreprenøren modtager oplysninger 
om eventuelle andre påvirkninger end vindlast 
alene, som de midlertidige afstivninger skal 
kunne modstå. 

A113 Anvisningen er ikke lovstof og forudsætter 
en aftale mellem parterne.

Detaljeringsgrad
Reaktionen og Arbejdsmiljøklagenævnets afgø-
relse er et billede på, at der stilles vidtgående 
krav til arbejdsbeskrivelsers detaljeringsgrad. 

OVERVEJELSER:

• Hvilke arbejdsmiljøproblemer burde have været vurderet under projekteringen?
• Hvor tidligt i projekteringen vil I gøre jer overvejelser om disse forhold?
• Hvilken viden mener I, at man skal have for, at kunne træffe de rigtige beslut-

ninger?
• Hvordan angiver I sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i arbejdsbeskrivel-

serne?
• Hvordan samarbejder I med arbejdsmiljøkoordinator(P) ved planlægning af 

denne type projekter?
• Har I tilstrækkelig viden om arbejdsmiljøpåvirkninger og Arbejdstilsynets regler 

til at, I kan efterleve kravet i bekendtgørelsens §6, stk. 1?
• Hvilke overvejelser gør I jer om professionsansvaret i forhold til arbejdsmiljø-

området?
• Hvordan kan I styrke dette område?
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Eksempel på hvad Arbejdstilsynet reagerer på:

Mangelfulde angivelser om arbejde i  
krybekælder

En projekterende, der også var totalrådgiver, fik 
en reaktion fra Arbejdstilsynet, fordi det udsend-
te projektmateriale ikke indeholdt angivelser af 
de særlige risici og andre særlige forhold, der er 
forbundet med arbejdet i ca. 3,2 km krybekæld-
re i forskellige højder og tilstand.

Der manglede bl.a. angivelser vedrørende 
arbejdets forsvarlige gennemførelse i forhold til 
plads- og adgangsforhold, redningsåbninger, 
krybekælderens underlag og biologiske stoffer 
og materialer fx fækalier og skimmelsvamp.

Før udbudsmaterialet blev udsendt, var der 
udarbejdet en miljøregistrering, der indeholdt 
følgende konklusion: ”I krybekældre er der fun-
det høje koncentrationer af skimmelsporer i luft, 
hvilket kombineret med gammel mineralulds-
isolering samt stedvist dårligt underlag og lav 
rumhøjde er udfordringer for arbejdsmiljøet ved 
rørudskiftning i krybekældre."

Resultaterne fra miljøregistreringen var ikke 
indarbejdet i projektmaterialet.

Arbejdsbeskrivelse – Byggeplads, angav anven-
delse af en miljøboks, men intet om årsagen til 
dette. I beskrivelsens afsnit vedrørende Særligt 
farligt arbejde og særlige risici var der intet 
angivet. 

Arbejdsbeskrivelse – VVS, afsnit om Sikkerhed 
og sundhed nævnte ikke noget om krybekælde-
ren, mens afsnittet om Arbejdsmiljø blot henvi-
ste til PSS og Arbejdstilsynets anvisninger. 

Projektmaterialet indeholdt en billedregistre-
ring af jævne adgangsveje. Dette var dog kun 
gældende ned midt i bygningen og ikke ud til de 
konkrete arbejdssteder.

Ved spørgsmål-/svarrunde i tilbudsfasen, hvor 
tilbudsgiverne spurgte ind til konkrete arbejds-
miljøforhold i krybekældrene, tog rådgiveren 
ikke stilling, men henviste derimod til en teg-
ning, hvor kun højder samt adgangslemmenes 
størrelse fremgik.

Ved Arbejdstilsynets besøg på pladsen, har der 
været udført arbejde af ansatte fra nedriver-
firma, kloakfirma, elektriker, VVS samt vicevært 
i ca. ½ år.

Arbejdstilsynets vejledning i påbuddet.
Den projekterende skal allerede under projekte-
ringen tage højde for de sikkerheds- og sund-
hedsmæssige forhold, der kan udgøre en fare 
for de udførende. Det kan gøres ved, at den 
projekterende forholder sig til, hvordan arbejds-
processerne kan udføres. 

Arbejdstilsynet henviser til branchevejlednin-
gen Arbejde i krybekældre, som blandt andet 
beskriver den projekterendes forpligtelser til 
undersøgelser og planlægning ved arbejde i 
eksisterende krybekældre.

Pointer 
Arbejdsbeskrivelsen (ARB) skal ikke henvise til 
Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), når der 
skal findes informationer om arbejdsmiljøforhold 
i fagentreprisen. Ved udarbejdelse af beskrivel-
serne, kan der med fordel tages udgangspunkt 
i, at forhold vedrørende den fælles sikkerhed på 
byggepladsen angives i PSS, mens forhold ved-
rørende sikkerhed og sundhed, der kun drejer 
sig om én entreprenør, beskrives i ARB.

Rådgiveren bør udvise samarbejdsvilje i ud-
budsfasen, således at gode og præcise svar 
kan medvirke til, at entreprenørerne får et bedre 
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grundlag til at planlægge, tilrettelægge og 
udføre deres arbejde sikkerheds- og sundheds-
mæssigt fuldt forsvarligt.

Rapporter vedrørende registrering af sund-
hedsskadelige stoffer m.m., skal tilgå den 
udførende, fx i udbudsmaterialet, således, at 
der kan planlægges med risikoreducerende 
foranstaltninger. Den manglende udlevering af 
en miljørapport kan betyde, at de ansatte ikke 
beskyttes mod eventuelle sundhedsskadelige 
påvirkninger. 

Detaljeringsgrad
Reaktionen er et billede på, at der stilles 
vidtgående krav til arbejdsbeskrivelsers detal-
jeringsgrad. Den er således med til at danne 
en ramme for de forventninger, der stilles til de 
projekterendes angivelser. 

I reaktionen er der lagt vægt på, at det ikke er 
tilstrækkeligt at angive de særlige risici. Den 
projekterende skal også tage stilling til og an-
give hvilke foranstaltninger, der kan forebygge 
ulykker og sundhedsskader. 

Det fremgår af Arbejdstilsynets reaktion, at føl-
gende informationer fx skal fremgå af projekt-
materialet: 
•  Ved arbejde, hvor der er under 70 cm i 

arbejdsområderne, skal der beskrives en 
løsning, så sundhedsskadelige belastninger 
undgås. 

• Ved arbejde og færdsel, hvor der skal kravles 
over og under rør i 30 og 40 cm højde, skal 
der beskrives en løsning, så redning af tilska-
dekommen person kan udføres.

•  Ved arbejde og færdsel, hvor der er mere end 
15 meter mellem eksisterende redningsåbnin-
ger, skal der beskrives en løsning, således at 
redningsåbningerne bringes inden for forsvar-
lig afstand.

•  Ved arbejde og færdsel på ujævnt jordunder-
lag med sten, fugt og byggeaffald, skal der 
beskrives en løsning, således at de ansatte 
kan færdes forsvarligt.

•  Ved arbejde hvor de ansatte kan blive udsat 
for biologiske stoffer og materialer, såsom fæ-
kalier og skimmelsvamp, skal der beskrives 
en løsning, som sikrer, at ansatte ikke udsæt-
tes for sundhedsskadelige belastninger.

OVERVEJELSER:

• Hvilke arbejdsmiljøproblemer 
burde have været vurderet under 
projekteringen?

• Hvilke forundersøgelser vil I an-
befale bygherren at få foretaget i 
tilsvarende projekter?

• Hvor tidligt i projekteringen vil I 
gøre jer overvejelser om disse 
forhold?

• Hvilken viden mener I, at man skal 
have for, at kunne træffe de rigtige 
beslutninger?

• Hvordan angiver I sikkerheds- og 
sundhedsmæssige forhold i ar-
bejdsbeskrivelserne?

• Hvordan samarbejder I med ar-
bejdsmiljøkoordinator (P) ved plan-
lægning af denne type projekter?

• Har I tilstrækkelig viden om ar-
bejdsmiljøpåvirkninger og Arbejds-
tilsynets regler til at, I kan efterleve 
kravet i bekendtgørelsens §6, stk. 
1?

• Hvordan kan I styrke dette om-
råde?
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Eksempel på hvad Arbejdstilsynet reagerer på:

Adgangs- og flugtveje var ikke planlagt  
ordentligt på loftsrum i det færdige projekt
Arbejdsmiljøloven var ikke overholdt, da et 
arkitektfirma under projekteringen ikke havde 
forholdt sig til eller angivet forsvarlige adgangs- 
og flugtmuligheder i loftsrummet i forbindelse 
med vedligeholdelse af installationer.

Det resulterede bl.a. i, at det ved færdsel i 
loftsrummet var nødvendigt at bevæge sig 
udenfor gangbroens område, da filteranlæg 
flere steder ragede ind over halvdelen af gang-
broen. Færdsel mellem loftsrummets sektioner 
skulle foregå udenfor gangbroens område. 
Det skabte dermed fare for at falde gennem et 
ikke-bæredygtigt loftsbeklædning, bestående af 
gipsplader monteret på 25x100 mm forskalling. 
De utilstrækkelige pladsforhold indebar, at der 
skulle foretages mange vrid med kroppen for at 
passere filteranlæg og bevæge sig mellem loft-
sektioner. Endelig kunne flugt- og redningsveje 
være utilstrækkelige ved nødsituationer.

Arbejdstilsynets vejledning i påbuddet.
Arbejdstilsynet vejleder om, at en mulighed for 
at efterkomme påbuddet kunne være at udføre 
et såkaldt granskningsskema. Et gransknings-
skema skal indgå i forbindelse med kvalitets-
sikring af overdragelse af forprojekt til hovedpro-
jekt, da forprojekt har et stade, hvor der stadig 
er mulighed for justeringer af placeringer af 
tekniske installationer og valg af materialer. Her 
kan loggen også anvendes som værktøj.

Pointer
Arbejdsopgaver og adgangsforhold i forbindelse 
med vedligeholdelse af installationer, bør være 
genstand for tværfaglige vurderinger under pro-
jekteringen. Projekteringsledelsen kan med fordel 
gennem funktionskrav fastsætte kriterier fx bred-
der for gangveje, åbninger o.l. som skal anvendes 
under driften og det skal vurderes, hvad der skal 
transporteres af værktøj, filtre o.l. for at udføre 

opgaven. Vurderingen bør suppleres med en risi-
kovurdering af behov for flugtveje fra loftsrummet. 
Krav i Bygningsreglementet skal ligeledes tages i 
betragtning.

Bygherren
Påbuddet er et eksempel på, at den bygherre 
der ikke er opmærksom på beslutninger, der 
træffes under projekteringen, kan ende med at 
få et projekt, der vil lide under arbejdsmiljømæs-
sige problemer ved udførelse af de fremtidige 
vedligeholdelsesopgaver. Hvis bygherren har 
driftsfolk ansat til disse opgaver, får bygherren 
samtidigt et arbejdsgiveransvar for de arbejds-
miljømæssige mangler. Hvis bygherren har en 
bygherrerådgiver, skal denne have kompetence 
til at kunne gennemskue problemstillingen.

OVERVEJELSER:

• Hvor tidligt i projekteringen vil I gøre jer 
overvejelser om disse forhold?

• Hvilken viden mener I, at man skal 
have for, at kunne træffe de rigtige 
beslutninger?

• Hvilke fag i projekteringsorganisationen 
kan med fordel inddrages?

• Hvordan vurderer I, at de mangelfulde 
adgangs- og pladsforhold kan få betyd-
ning for kvaliteten af det vedligeholdel-
sesopgaver, der skal udføres – både 
i denne situation, men også i andre 
tilfælde?

• Har I tilstrækkelig viden om arbejdsmil-
jøpåvirkninger og Arbejdstilsynets regler 
til, at I kan efterleve kravet i bekendtgø-
relsens §6, stk. 1?

• Hvordan kan I styrke dette område? 
• Hvordan tror I, at bygherren vil reagere 

overfor denne mangel?
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Case vedrørende § 6, stk. 2 i bekendtgørelse om projekterendes pligter:  

DEN PROJEKTERENDE SKAL TAGE 
HENSYN TIL DE GENERELLE  
PRINCIPPER FOR FOREBYGGELSE

Næsten 20% af Arbejdstilsynets reaktioner henviser til § 6, stk. 2. 

Den projekterende skal i forbindelse med undersøgelse og udarbejdelse af et projekt til 
et bygge- og anlægsarbejde tage hensyn til de generelle principper for forebyggelse på 
området sikkerhed og sundhed, som er omhandlet i bilag 2 herunder navnlig:

1. i forbindelse med arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med 
henblik på planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som 
skal udføres samtidigt eller efter hinanden og

2. i forbindelse med vurderingen af den periode, som skal afsættes til udførel-
sen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser.

Arbejdstilsynets reaktioner i fht. § 6, stk. 2 
indikerer et stort behov for at styrke de pro-
jekterendes kompetencer til at identificere 
og vurdere arbejdsmiljøpåvirkninger samt 
at få indarbejdet en systematisk tilgang, der 
kan sikre, at de får kortlagt arbejdsproces-
serne, vurderet arbejdsmiljøforholdene og 
om nødvendigt, besluttet risikoreducerende 
foranstaltninger i projektet.

Det er Arbejdstilsynets udmelding, at den 
projekterende skal sikre, men ikke nød-
vendigvis beskrive en løsning. Der kræ-
ves altså under alle omstændigheder en 
aktiv tilgang fra den projekterende, der 
skal sikre, at et arbejdsmiljøproblem enten 
elimineres under projekteringen eller vur-
deres med henblik på, at næste led i byg-

geprocessen – de udførende – får en viden 
om arbejdsmiljøproblemet, der sætter dem 
i stand til at håndtere det, så der ikke sker 
arbejdsulykker eller belastninger.

Det er en forudsætning for reglerne, at de 
udførende på grundlag af projektmaterialet 
kan planlægge og tilrettelægge arbejdet, så 
det kan udføres arbejdsmiljømæssigt fuldt 
forsvarligt. Det gælder også, at der skal 
kunne anvendes egnede tekniske hjælpe-
midler til arbejdet, når det er nødvendigt for 
at overholde arbejdsmiljølovgivningen.

Du kan læse mere om dette på  
https://byggeproces.dk/projekterende-fore-
byggelse-og-angivelser/. 

https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-under-projekteringen/
https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-under-projekteringen/
https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-under-projekteringen/
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Eksempel på hvad Arbejdstilsynet reagerer på:

Manglende angivelser i forbindelse med arkitek-
toniske, tekniske og/eller organisatoriske valg

En virksomhed, der havde projekteringsansva-
ret i et anlægsprojekt, havde ikke lavet angi-
velser i projektmaterialet, med henblik på at 
forebygge arbejdsulykker.

De manglende angivelser vedrørte færdselsare-
aler for kørende materiel. Der skulle køres på 
dæmninger på en 9 km lange strækning, hvor 
der var skråninger på mere end 3 meters højde. 
Det var ikke angivet hvordan, der kunne sikres 
mod nedstyrtning af kørende materiel fx med 
passende værn eller anden forsvarlig løsning 
i forbindelse med projektets gennemførelse. 
Under arbejdet kørte en dumper af sporkassen 
og styrtede ned af skrænten.

Arbejdstilsynet vurderede, at projektet ikke har 
taget højde for forudsigelige risici  i forhold til de 
generelle forebyggelsesprincipper i arbejdsmil-
jølovgivningen. 

Arbejdstilsynet vurderede, at den manglende 
planlægning og de manglende angivelser i 
projektet for den kørende trafik på strækninger, 
hvor skrænterne var 8-10 meter høje og havde 
en hældning på 60 – 70 grader, var forbundet 
med betydelig fare for en nedstyrtning med 
dumperen, der kunne ende med en dødsulykke.

Der var udarbejdet tværsnit af banestræknin-
gen. Disse fremviste dog ikke færdselsarealer 
for kørende materiel på dæmninger med skrå-
ninger eller anden løsning.

Virksomheden oplyste, at det var bevidst, at ud-
budsmaterialet ikke indeholdt løsninger, da man 
ønskede at skærpe den frie konkurrence ved, 
at entreprenøren skulle have frie muligheder for 
egne løsninger.

Arbejdstilsynets vejledning i påbuddet
Arbejdstilsynet vejledte om, at den projekteren-
des opgave er at sikre, at arbejdsmiljølovens 
regler kan overholdes under projektets gen-
nemførelse. For at dette kan sikres, skal den 
projekterende tage hensyn til de generelle 
principper for forebyggelse i forhold til sikkerhed 
og sundhed i forbindelse med undersøgelse og 
udarbejdelse af et projekt til bygge- og anlægs-
arbejde.

Pointer
• Hensyn til de generelle forebyggelsesprin-

cipper er et grundlæggende princip for alt 
arbejdsmiljøarbejde. Filosofien er, at man 
skal undgå, at der er en fare til stede. Er det 
ikke muligt, skal man vurdere faren ift. den 
arbejdsmiljømæssige konsekvens og sand-
synligheden for, at faren bliver til en ulykke / 
belastning. Er der en risiko, der skal forebyg-
ges, er det en forudsætning ift. reglerne, at 
den angives i projektmaterialet, og at projektet 
er udformet på en sådan måde, at de udfø-
rende virksomheder kan planlægge og tilret-
telægge deres arbejde, så det kan udføres 
arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarligt på. Vær 
opmærksom på, at projekteringen skal ske, så 
de udførende virksomheder kan udføre arbej-
det på et højt forebyggelsesniveau og så vidt 
muligt uden brug af personlige værnemidler.

• Vær opmærksom på om I har den fornødne 
kompetence i organisationen. Arbejdsmiljø-
forhold i et byggeprojekt kan være forskellige 
fra et anlægsprojekt. Det er generelt en fordel 
af inddrage arbejdsmiljøkompetencer tidligt i 
projekteringen for at få et billede af, om der kan 
forventes nogle særlige arbejdsmiljømæssige 
udfordringer i projektet. Jf. ABR aftales det med 
bygherren, hvis der er brug for en specialist. 
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• Vær opmærksom på, at I også skal tage 
stilling til om arbejdsmiljølovens krav til byg-
gepladsens indretning, kan efterleves. I dette 
eksempel har den projekterende ikke med 
sine angivelser sikret hvordan, §50 i bygge-
pladsbekendtgørelsen kan efterleves: Veje 
og færdselsarealer for kørende materiel skal 
forsynes med passende værn, hvis de er hæ-
vet over tilstødende arealer med mere end 3 
meter høje skråninger eller mere end 1 meter 
høje lodrette spring. Det samme gælder ved 
mindre højde, hvis nedstyrtning på underlig-
gende arealer er forbundet med særlig fare. 

• Der kan med fordel udarbejdes en procesplan 
allerede under projekteringen. Procesplanen 
skal angive arbejdsopgaverne fra start til slut, 
herunder transport på byggepladsen og kan 
således medvirke til at få kortlagt hvilke sikker-
heds- og sundhedsmæssige forhold, der kan 
opstå i forbindelse med de enkelte aktiviteter. 
Herved får man en mulighed for at få synlig-
gjort og adskilt de mere banale sikkerheds- og 
sundhedsmæssige forhold fra de forhold, hvor 
der er behov for en nærmere vurdering fx kør-
sel med tungt materiel på en høj skråning. For 
sådanne aktiviteter kan der udarbejdes en risi-
kovurdering, der understøtter beslutninger om 
eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Denne 
viden skal bringes videre til entreprenøren gen-
nem udbudsmaterialet, således at han bliver 
bekendt med, hvilke risici der er forbundet med 
projektets gennemførelse. Dette giver entre-
prenøren frihed til at tage stilling til, hvilken 
sikkerhedsforanstaltning der vil være egnet.  

• Det skal understreges, at selv om Arbejdstil-
synet peger på, at der ikke er lavet en risiko-

vurdering under projekteringen, er dette ikke 
et lovkrav. Det er dog en anbefalelsesværdig 
metode, da den giver den projekterende et 
solidt grundlag til at eliminere eller reducere 
risikoen. Under alle omstændigheder giver det 
den projekterende mulighed for, at man med 
sine angivelser kan sikre, at arbejdsmiljøloven 
kan overholdes. Resultatet af risikovurderin-
gen kan med fordel registreres i en log og skal 
desuden tilgå bygherrens arbejdsmiljøkoor-
dinator (P) således, at det kan indarbejdes i 
Planen for sikkerhed og sundhed (PSS). 

• Der bør følges op på, hvordan entreprenø-
ren vil håndtere risikoen. Det kan fx være 
ved at kræve, at det beskrives i forbindelse 
med tilbuddet. Hvis det drejer sig om særligt 
farligt arbejde, er entreprenøren forpligtet til at 
udarbejde en skriftlig arbejdsmiljøvurdering for 
opgaven, før denne igangsættes. 

Du kan læse mere om procesplan på: https://
byggeproces.dk/procesplan/.

Detaljeringsgrad 
I dette eksempel var udførelsesfasen planlagt 
til at vare 2 måneder. Den korte periode æn-
drer ikke ved at ansvaret for overholdelse af 
bekendtgørelsen om projekterende og rådgi-
veres pligter fortsat er gældende. Kravet om 
forebyggelse og angivelser i forhold til at sikre at 
Arbejdsmiljøloven kan overholdes, er uændret.

Du kan læse mere på Byggeproces.dk under: 
”Projekterende – Forebyggelse og angivelser | 
byggeproces.dk”.  

https://byggeproces.dk/procesplan/
https://byggeproces.dk/procesplan/
https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-og-angivelser/
https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-og-angivelser/
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OVERVEJELSER:

• Hvilke arbejdsmiljøproblemer burde have været vurderet under projekteringen?
• Hvor tidligt i projekteringen vil I gøre jer overvejelser om disse forhold?
• Hvilken viden mener I, at man skal have for at kunne træffe de rigtige beslutninger?
• Hvilke erfaringer har I med at inddrage en arbejdsmiljørådgiver i projekteringen?
• Hvilke fag i projekteringsorganisationen kan med fordel inddrages?
• Har I tilstrækkelig viden om forebyggelse af arbejdsmiljøpåvirkninger og Arbejdstilsy-

nets regler til at, I kan efterleve kravet i bekendtgørelsens §6, stk. 2?
• Hvordan kan I styrke dette område?
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Case vedrørende § 6, stk. 3 i bekendtgørelse om projekterendes pligter:

DEN PROJEKTERENDE SKAL ANGIVE, 
HVORDAN DE ENKELTE ARBEJDER 
KAN KOORDINERES ARBEJDSMILJØ-
MÆSSIGT FULDT FORSVARLIGT I  
FORHOLD TIL HINANDEN

Mere end 10% af Arbejdstilsynets reaktioner henviser til § 6, stk. 3. 

På baggrund af vurderingen i stk. 1 
skal den projekterende af et bygge- el-
ler anlægsarbejde angive i projektet, 
af hensyn til det sikkerheds- og sund-
hedsmæssige ved de arbejdsproces-
ser, arbejdsmetoder, materialer, kon-
struktioner m.v., som foreskrives, eller 
som forudsættes anvendt, hvorledes 
de enkelte arbejder eller arbejdsfaser 
skal tilrettelægges i forhold til hinanden, 
så arbejdet kan foregå sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdstilsynets reaktioner i fht. § 6, stk. 
3 viser, at der er et stort behov for, at 
styrke de projekterendes kompetencer til 
at identificere og tage stilling til arbejds-
miljøpåvirkninger, samt, at få indarbejdet 
en systematisk tilgang, der kan sikre, at 
arbejdsprocesserne kortlægges, arbejds-
miljøforholdene vurderes og om nødven-
digt, at risikoreducerende foranstaltninger 
besluttes. 

Det indikerer, at Arbejdstilsynet har en 
forventning om, at den projekterende har 
viden om og forholder sig til, hvordan arbej-
det og arbejdsprocesserne kan udføres.

Det anbefales, at branchen øger sin ar-
bejdsmiljømæssige viden og styrker den 
systematiske tilgang, der sikrer kortlægning 
og vurdering af arbejdsprocesser og ar-
bejdsmiljøforhold.

Du kan læse mere om dette på https://byg-
geproces.dk/projekterende-forebyggelse-
og-angivelser/.

https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-og-angivelser/ 
https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-og-angivelser/ 
https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-og-angivelser/ 


2222

Eksempel på hvad Arbejdstilsynet reagerer på:

Det samlede projekt sikrer ikke, at montage af 
installationer i teknikskakte kan foregå i sund-
hedsmæssige fuldt forsvarlige arbejdsstillin-
ger og arbejdsbevægelser

En virksomhed fik som totalrådgiver en reaktion 
fra Arbejdstilsynet. Det skyldtes, at Arbejds-
tilsynet ved tilsyn på byggepladsen havde 
konstateret, at montagearbejdet med VVS- og 
ventilationsinstallationer i teknikskakte foregik 
i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og -be-
vægelser. Der pågik renovering af lejligheder i 
eksisterende boligblokke.

Arbejdstilsynet vurderede, at der ikke var udar-
bejdet en konkret tidsplan for montagearbejdet 
i teknikskaktene. Dette medførte, at arbejdet 
ikke var blevet tilrettelagt, så det kunne udføres 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. I teknikskak-
tene skulle der udføres betonboring, VVS, 
isolering og ventilationsarbejder.

Arbejdstilsynet konstaterede, at montagerække-
følgen var besluttet af totalrådgiveren. Monta-
gerækkefølgen indebar, at man havde monteret 

en faldstamme i åbningen ind til teknikskakten 
samt nogle ventilations-, vand og varmerør inde 
i skakten inden, at man havde færdiggjort de in-
derste installationer i teknikskakten. Der mang-
lede montage af fordelerrør i begge sider af 
skakten, brandisolering af ventilationsrør, samt 
opsætning og tilslutning af Genvexanlæg.

Adgangsforholdene til teknikskaktene var util-
strækkelige. Åbningen til teknikskakten målte 
1,96 x 0,6 m. Bredden var reelt reduceret til 
0,45 m på grund af, at der var placeret en 110 
mm faldstamme i åbningen og monteret vand-
rør på væggen. Inde i teknikskakten var der 
delvist monteret ventilationsrør i spirorør samt 
vand- og varmerør i Pex og stålrør. Gulvarea-
let i teknikskaktene var på 0,68 x 1,2 m. For at 
kunne komme til at montere og isolere VVS- og 
ventilationsinstallationer, var det derfor nødven-
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digt at kravle ind mellem faldstamme og vand- 
og varmerør. 

Den trange plads betød, at der skulle arbejdes i 
uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægel-
ser, ofte knæliggende med vrid i ryg og skuldre 
med deraf følgende risiko for skader og slid i 
bevægeapparatet. 

Arbejdstilsynet fik oplyst, at monteringstiden var 
på 5-6 timer pr. teknikskakt. Der var ved tilsyns-
besøget monteret 16 ud af i alt 96 teknikskakte.
Arbejdstilsynet påbød derfor, at byggeproces-
sen skulle ændres.

Pointer
• Vær opmærksom på om I har den fornødne 

kompetence i organisationen. Arbejdsmiljøfor-
holdene varierer mellem de forskellige fag-
grupper og arbejdsopgaver. Det er generelt en 
fordel af inddrage arbejdsmiljøkompetencer 
tidligt i projekteringen for at få lavet en ind-
ledende vurdering af, om der kan forventes 
nogle særlige arbejdsmiljømæssige udfordrin-
ger i projektet, fx trange pladsforhold. Jf. ABR 
aftales det med bygherren, hvis der er brug 
for en specialist. 

• I forbindelse med at kunne angive en sik-
kerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvar-
lig rækkefølge af de enkelte arbejder eller 
arbejdsfaser, er det en stor fordel at arbejde 
med en procesplan under projekteringen. 
Ved projektering af teknikskakte kan man ved 
hjælp af procesplanen identificere uhensigts-
mæssigheder i forhold til rækkefølge og plads 
til montagearbejdet. Metoden vil desuden give 
et godt input til udarbejdelse af tidsplanen.  

• Husk at sikre plads til at den tekniske isolering 
kan foretages i fuldt forsvarlige arbejdsstillin-
ger. Det kan være en udfordring, når kanaler 
m.m. placeres op mod en væg eller under et 
etagedæk.

Du kan læse mere om procesplan på: https://
byggeproces.dk/procesplan/.

Der kan med fordel laves en mock-up, så man 
får fx teknikskakten eller en del heraf i 1:1. 

Du kan finde branchevejledninger fra BFA 
Bygge & Anlæg på bfa-ba.

De indeholder anbefalinger til, hvordan forskel-
lige typer bygge- og anlægsarbejde kan udføres 
på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. 

Detaljeringsgrad 
Du kan læse mere på Byggeproces.dk under 
”Projekterende – Forebyggelse under projekte-
ringen.”

OVERVEJELSER:

• Hvilke arbejdsmiljøproblemer burde 
have været vurderet under projekte-
ringen?

• Hvor tidligt i projekteringen vil I gøre 
jer overvejelser om disse forhold?

• Hvilken viden mener I, at man skal 
have for at kunne træffe de rigtige 
beslutninger?

• Hvilke erfaringer har I med at ind-
drage en arbejdsmiljørådgiver i pro-
jekteringen?

• Hvilke fag i projekteringsorganisatio-
nen kan med fordel inddrages?

• Hvordan vurderer I jeres arbejdsmiljø-
viden for de enkelte faggrupper på et 
byggeri i forhold til, at kunne efterleve 
kravet i bekendtgørelsens §6, stk. 3?

• Hvordan kan I styrke dette område?

https://byggeproces.dk/procesplan/ 
https://byggeproces.dk/procesplan/ 
http://bfa-ba.
https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-under-projekteringen/
https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-under-projekteringen/
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Case vedrørende § 6, stk. 4 og stk.6 i bekendtgørelse om projekterendes pligter:

ARBEJDSMILJØKOORDINATOR (P)S  
ROLLE OG INDDRAGELSE
Der skal etableres et godt samarbejde mellem bygherrens arbejdsmiljøkoordina-
tor (P) og projekteringsorganisationen. 

Arbejdsmiljøkoordinatorens arbejde med 
at koordinere for sikkerhed og sundhed 
under projekteringen og udarbejde Plan for 
sikkerhed og sundhed (PSS), skal lægge 
grundlaget for at skabe en arbejdsmiljø-
mæssig forsvarlig bygge-/anlægsplads.
Arbejdsmiljøkoordinatoren skal endvidere 
udarbejde en journal for fremtidig repara-
tion og vedligehold af det færdige projekt, 
der med medvirker til at sikre forsvarlige 
arbejdsforhold for de personer, der skal 
udføre disse opgaver.

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal have ind-
sigt i projektets relevante dele og inddra-
ges i de projekterendes overvejelser, fx om 
hvilke særlige risici der er forbundet med 
projektet, for at arbejdsmiljøkoordinato-
rens opgaver kan løses på en forsvarlig og 
professionel måde jf. bekendtgørelsen om 
bygherrens pligter.

Den projekterende har et ansvar for at 
etablere og sikre et godt samarbejde med 
arbejdsmiljøkoordinator (P). Dette er angi-
vet i §6, stk. 4 + stk. 6 i Bekendtgørelsen 
om projekterende og rådgiveres pligter: 

Stk. 4. Den projekterende af et bygge- 
eller anlægsarbejde skal sørge for, at 
bygherrens koordinatorer for sikkerhed 
og sundhed under udarbejdelsen af 
byggeprojektet, jf. bekendtgørelsen om 
bygherrens pligter, inddrages i den pro-
jekterendes overvejelser og får adgang 
til de relevante dele af projektmateria-
let vedrørende stk. 1 - 3. Koordinator 
skal inddrages, når projekteringen efter 
aftale med bygherren igangsættes samt 
herefter i nødvendigt omfang under 
projekteringen.

Stk. 6. Den projekterende skal ved 
projekteringen tage hensyn til de an-
visninger, der kommer fra bygherrens 
koordinator.

På byggeproces.dk kan du læse om hvor-
dan, dette samarbejde bliver udmøntet i 
praksis i forskellige projekter. 

https://byggeproces.dk/projekterende-samarbejde-med-arbejdsmiljoekoordinator-p/
https://byggeproces.dk/projekterende-samarbejde-med-arbejdsmiljoekoordinator-p/
https://byggeproces.dk/projekterende-samarbejde-med-arbejdsmiljoekoordinator-p/
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Arbejdstilsynet har ikke afgivet reaktioner i  
forhold §6, stk. 4 + 6. 

Den projekterende skal oplyse bygherren om 
dennes ansvar efter arbejdsmiljølovgivningen i 
relation til projektets forventede karakter og om-
fang. Det skal understøtte, at bygherren sørger 
for, at der bliver udpeget en arbejdsmiljøkoor-
dinator under projekteringen ved alle projekter, 
hvor det forventes at være mere end en ar-
bejdsgiver til stede samtidigt på byggepladsen. 

Det er ved at være en almindelig praksis, at 
dette finder sted. De mange reaktioner Arbejds-
tilsynet har givet til de projekterende i forbin-
delse med fx manglende angivelser til sikring af, 
at arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes eller 
manglende stillingtagen til de generelle forebyg-

gelsesprincipper, tyder dog på, at det er beret-
tiget at sætte spørgsmålstegn ved, i hvor
høj grad arbejdsmiljøkoordinatoren egentligt
involveres i projekteringen.

I det efterfølgende, er der beskrevet nogle over-
vejelser vedrørende arbejdsmiljøkoordinatorens 
involvering i projekteringen. Overvejelserne 
tager afsæt i casene vedrørende andre para-
graffer i bekendtgørelsen.

På https://byggeproces.dk/projekterende-inddra-
gelse-af-arbejdsmiljoekoordinator-p/ 
kan du læse mere om projekterendes inddra-
gelse af arbejdsmiljøkoordinator (P).

https://byggeproces.dk/projekterende-inddragelse-af-arbejdsmiljoekoordinator-p/
https://byggeproces.dk/projekterende-inddragelse-af-arbejdsmiljoekoordinator-p/
https://byggeproces.dk/projekterende-inddragelse-af-arbejdsmiljoekoordinator-p/
https://byggeproces.dk/projekterende-inddragelse-af-arbejdsmiljoekoordinator-p/
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Overvejelser vedrørende samspillet mellem den 
projekterende og arbejdsmiljøkoordinatoren

Vedrørende §6, stk. 1 
Projektering af adgangs- og flugtmuligheder til 
områder, hvor der skal udføres vedligeholdelse 
og service af installationer i det færdige projekt, 
er et emne, hvor den projekterende skal sørge 
for at involvere arbejdsmiljøkoordinator (P). Det 
er bl.a. med henblik på at få drøftet om vedlige-
holdelse og service kan udføres på normal vis, 
eller om der kræves særlige tekniske hjælpe-
midler til serviceopgaven eller eventuel ud-
skiftning af anlægsdele. I så fald kan det være 
nødvendigt, at arbejdsmiljøkoordinator (P) får 
det med i journalen for fremtidig reparation og 
vedligehold af det færdige projekt.

Du kan læse mere på byggeproces.dk om den 
projekterendes rolle heri under ”Projekterende – 
Beskrivelse og liste ifm. fremtidige arbejder.” 

Vedrørende §6, stk. 2 
De projekterende bør uopfordret konsultere 
arbejdsmiljøkoordinator (P), når der identificeres 
særlige risici i projektet. Særlige risici fremgår 
af bilag 1 i bekendtgørelsen om projekterende 
og rådgiveres pligter. Hvis det fx konstateres, at 
projektet indbefatter arbejde eller færdsel i høj-
der, hvor der kan være nedstyrtningsfare, bør 
den projekterende drøfte emnet med arbejdsmil-
jøkoordinatoren.

Det skal dog understreges, at det er den projek-
terende, der efter arbejdsmiljølovgivningen har 
ansvaret for, at bygge- eller anlægsprojektet er 
arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at udføre. 

Du kan læse mere på byggeproces.dk om den 
projekterendes rolle heri under ”Projekterende – 
Forebyggelse og angivelser”. 

Vedrørende §6, stk. 3 
Projektering ved renoveringsopgaver kan inde-
bære særlige udfordringer pga. de eksisterende 
forhold fastlåser mulighederne for, at projektere 
tilstrækkelige pladsforhold til at arbejdet kan 
udføres i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. 

I  sådanne opgaver skal den projekterende in-
volvere arbejdsmiljøkoordinator (P), så angivel-
serne i projektet gør det muligt for  bygherren at 
overholde reglerne for bygherrens pligter under 
hensyn til de generelle principper for forebyg-
gelse af arbejdsskader og nedslidning.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) koordinerer og ud-
arbejder PSS på grundlag af de arkitektoniske, 
tekniske og/eller organisatoriske valg, som de 
projekterende foretager, samt til de projekteren-
des vurdering af, hvor lang tid der skal afsættes 
til de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som 
skal udføres samtidigt eller efter hinanden.

Du kan læse mere på byggeproces.dk under 
”Projekterende – Tilrettelæggelse af rækkefølge 
og varighed af arbejder/arbejdsfaser”.

Vedrørende §6, stk. 4 
Den projekterende skal være opmærksom på, 
at arbejdsmiljøkoordinator (P) bliver inddraget 
fra starten af projekteringen. Starter projekterin-
gen eksempelvis ved dispositionsforslagsfasen, 
skal projekteringslederen sørge for at tage kon-
takt til arbejdsmiljøkoordinatoren, inden denne 
fase starter.

Flere reaktioner fra Arbejdstilsynet tyder på, at 
der ikke er etableret et tilstrækkeligt samarbejde 
og organisatoriske rammer til, at arbejdsmiljøko-
ordinatoren kunne stille HV-spørgsmål til de be-
slutninger, der træffes i løbet af projekteringen. 

https://byggeproces.dk/projekterende-beskrivelse-og-liste-ifm-fremtidige-arbejder/
https://byggeproces.dk/projekterende-beskrivelse-og-liste-ifm-fremtidige-arbejder/
https://byggeproces.dk/projekterende-beskrivelse-og-liste-ifm-fremtidige-arbejder/
https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-og-angivelser/
https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-og-angivelser/
https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-og-angivelser/
https://byggeproces.dk/projekterende-tilrettelaeggelse-af-raekkefoelge-og-varighed-af-arbejderarbejdsfaser/
https://byggeproces.dk/projekterende-tilrettelaeggelse-af-raekkefoelge-og-varighed-af-arbejderarbejdsfaser/
https://byggeproces.dk/projekterende-tilrettelaeggelse-af-raekkefoelge-og-varighed-af-arbejderarbejdsfaser/
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Samarbejdet skal eksempelvis understøtte, at 
arbejdsmiljøkoordinatoren har en kontinuerlig 
indsigt i projekteringens fremdrift. Det kan bl.a. 
sikres ved, at arbejdsmiljøkoordinatoren har en 
stående indbydelse til deltagelse i alle projekt-
møder, tilpasset aftalen med bygherren.

Hvis arbejdsmiljøkoordinatoren skal kunne ud-
føre et kvalitativt stykke arbejde, er det nødven-
digt, at arbejdsmiljøkoordinatoren har en god 
relation til projektorganisationen.

Det er forudsat i reglerne, at arbejdet med at ud-
arbejde planen for sikkerhed og sundhed (PSS) 
og journalen sker i tæt tilknytning til projekterin-
gen. 

Samarbejdet skal resultere i, at projektmateria-
let, som er den projekterendes ansvar, og PSS, 
som er bygherrens ansvar, udformes på en 
sådan måde, at udførelsen kan ske forsvarligt. 

Det samme gælder forholdet mellem projektma-
terialet og journalen, hvor målet er, at arbejds-
miljøproblemer forbundet med fremtidig vedlige-
holdelse og reparation bortprojekteres. 

Vedrørende §6, stk. 5
Det er vigtigt, at de installationsmæssige fag 
under projekteringen involverer arbejdsmiljøko-
ordinator (P) under projekteringen. Deres pro-
jektdele kan indeholde mange særlige forhold i 
forbindelse med sikkerhed og sundhed, der bør 
tages hensyn til i forbindelse med eventuelle 
fremtidige arbejder, herunder reparation og ved-
ligeholdelse. Det kan dreje sig om installationer, 
der er placeret i højden fx på tagfladen, hvor ar-
bejdsmiljøkoordinatoren har behov for at spørge 
ind til hvilke tanker, den projekterende har gjort 
bl.a. om at etablere forsvarlige adgangsmulighe-
der til installationerne.
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Se også: ”Arbejdsmiljøkoordinator under projek-
tering (P) – Samarbejde med projekteringslede-
ren”. 

Vedrørende §6, stk. 6
Vær opmærksom på, at uanset hvordan at 
arbejdsmiljøkoordinator (P) er involveret i pro-
jekteringen, er det den projekterende, der har 
ansvaret for efterlevelse af bekendtgørelsen om 
projekterende og rådgiveres pligter.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) har ikke projekte-
ringsansvar og dermed ikke vetoret. Den projek-
terende skal dog lytte til arbejdsmiljøkoordinato-
rens input og være med til at sikre, at bygherren 
og arbejdsgiverne har mulighed for at overholde 
de regler, der gælder for dem.

Den projekterende skal tage hensyn til arbejds-
miljøkoordinatorens anvisninger på en sådan 
måde, at det bliver muligt at udarbejde en plan 
for sikkerhed og sundhed (PSS), herunder 
detailtidsplan, hvorefter entreprenørerne kan 
planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet 
arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Du kan læse mere på byggeproces.dk under 
”Projekterende – Arbejdsmiljøkoordinator (P)s 
anvisninger i byggeproces”. 

Vedrørende §7 
I tilfælde hvor der projekteres fx montagear-
bejde, kan den projekterende med fordel sparre 
med arbejdsmiljøkoordinator (P) med henblik på 
at vurdere, om manuel håndtering kan medføre 
en sundhedsskadelig påvirkning, og om der 
vil være behov for at angive et egnet teknisk 
hjælpemiddel.
Du kan læse mere på byggeproces.dk under 
”Projekterende – Tekniske hjælpemidler”.  

Vedrørende §8 
De projekterende bør uopfordret konsultere
arbejdsmiljøkoordinator (P), når projektet indbe-
fatter arbejde med sundhedsfarlige
materialer. Den projekterende bør drøfte

emnet med arbejdsmiljøkoordinatoren med 
henblik på substitution.

Dette vil for det første understøtte, at den pro-
jekterende tager hensyn til de generelle princip-
per for forebyggelse, men det vil også under-
støtte, at arbejdsmiljøkoordinatoren kan udføre 
sin opgave. 

Endelig skal arbejde med farlige stoffer og 
materialer angives i planen for sikkerhed og 
sundhed (PSS) i forbindelse med beskrivelse af 
særligt farligt arbejde.

Du kan læse mere på byggeproces.dk under 
”Projekterende – Substitution af stoffer og ma-
terialer”.

Vedrørende §10 
Det er vigtigt, at projekteringslederen, fagle-
derne eller de projekterende uopfordret konsu-
lenterer eller informerer arbejdsmiljøkoordinator 
(P), når der identificeres særlige risici i projektet. 
Det giver mulighed for at få særlige risici og/eller 
særligt farligt arbejde angivet i plan for sikker-
hed og sundhed (PSS).

Bemærk at bilag 1 hedder Liste over særlige 
risici og andre særlige forhold og er en udvidet 
liste i forhold til bilag 1 i bekendtgørelsen om 
bygherrens pligter.

Hvis der skal udføres særligt farligt arbejde, skal 
arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig vurdering 
for arbejdets udførelse. Vurderingen skal inde-
holde hvordan medarbejderne skal arbejde, så 
de ikke risikerer at blive udsat for ulykker eller 
sundhedsskadelige påvirkninger.
Du kan læse mere på byggeproces.dk under 
”Projekterende – Angivelse af særlige risici og 
andre særlige forhold”. 

Vedrørende §11 
Det kan ikke forudsættes, at bygherren har 
kendskab til arbejdsmiljølovgivningen. Derfor 
skal bygherren rådgives om dette. En del af 

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-samarbejde-med-projekterende/
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-samarbejde-med-projekterende/
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-samarbejde-med-projekterende/
https://byggeproces.dk/projekterende-arbejdsmiljoekoordinator-ps-anvisninger/
https://byggeproces.dk/projekterende-arbejdsmiljoekoordinator-ps-anvisninger/
https://byggeproces.dk/projekterende-tekniske-hjaelpemidler/
https://byggeproces.dk/projekterende-substitution-af-stoffer-og-materialer/
https://byggeproces.dk/projekterende-substitution-af-stoffer-og-materialer/
https://byggeproces.dk/projekterende-angivelse-af-saerlige-risici-og-andre-saerlige-forhold/
https://byggeproces.dk/projekterende-angivelse-af-saerlige-risici-og-andre-saerlige-forhold/
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denne rådgivning kan med fordel informere om 
den merværdi, bygherren får gennem en god 
arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen 
og på byggepladsen.

Du kan læse mere på byggeproces.dk under 
”Bygherrerådgiver – Rådgive om bygherrean-
svaret”.   

Pointer 
• Bygherren skal aftale med de projekterende, 

hvornår, hvordan og i hvilket omfang arbejds-
miljøkoordinator (P) skal inddrages under 
projekteringen. 

• Det er den projekterende, der efter arbejdsmil-
jølovgivningen har ansvaret for, at bygge- eller 
anlægsprojektet er arbejdsmiljøforsvarligt at 
bygge, og at reparationer og vedligeholdelse 
af det færdige byggeri kan planlægges, tilret-
telægges og udføres forsvarligt. Bygherren er 
ikke ansvarlig for projekteringen med mindre 
bygherren selv projekterer. 

• Arbejdsmiljøkoordinator (P)s opgave relaterer 
sig især til de arkitektoniske, tekniske og/eller 
organisatoriske valg, som de projekterende 
foretager, samt til de projekterendes vurdering 
af, hvor lang tid der skal afsættes til de for-
skellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal 
udføres samtidigt eller efter hinanden.

OVERVEJELSER:

• Hvilke erfaringer har I med samarbej-
det med arbejdsmiljøkoordinatoren 
under projekteringen?

• Hvilke aftaler bliver der indgået med 
bygherren vedrørende samarbejdet 
med arbejdsmiljøkoordinator (P) un-
der projekteringen? 

• Hvordan skelner I imellem arbejdsmil-
jøkoordinatorens rolle og jeres egen 
rolle under projekteringen?

• Hvordan sikrer I, at arbejdsmiljøko-
ordinatoren får indblik i de relevante 
projektdele?

• Hvordan organiserer I samarbejdet 
med arbejdsmiljøkoordinatoren under 
projekteringen?

• Hvilken merværdi har I oplevet, at 
arbejdsmiljøkoordinatoren tilfører til 
projekteringen?

• Hvordan kan I styrke dette område?

https://byggeproces.dk/bygherreraadgiver-raadgive-om-bygherreansvaret/
https://byggeproces.dk/bygherreraadgiver-raadgive-om-bygherreansvaret/
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Case vedrørende § 6, stk. 5 i bekendtgørelse om projekterendes pligter:

DEN PROJEKTERENDE AF HJÆLPE-
MIDLER OG PRODUKTIONSANLÆG 
SKAL SIKRE, AT ARBEJDSMILJØ- 
LOVGIVNINGEN KAN OVERHOLDES

§ 6, stk. 5. Den projekterende af et 
teknisk hjælpemiddel eller et produkti-
onsanlæg, skal med sine angivelser i 
projektet sikre, at reglerne i arbejdsmil-
jølovgivningen kan overholdes i forbin-
delse med projektets gennemførelse, 
det færdige produkt samt tage højde 
for forudseelige risici i forbindelse med 
driften heraf. 

Paragraffens ordlyd minder meget om §6, 
stk. 1, men den har den forskel, at den ret-
ter sig mod projektering af tekniske hjælpe-
midler eller produktionsanlæg. Der lægges 
vægt på, at den projekterende sørger for, 
at der indgår en vurdering af forudseelige 
risici i forbindelse med driften. Paragraffens 
indhold indikerer, at der er en forventning 
om, at de projekterende har et indgående 
kendskab til reglerne i arbejdsmiljølov-
givningen og har mulighed for at vurdere 
arbejdsmiljørisici og -løsninger.
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Eksempel på hvad Arbejdstilsynet reagerer på:

Virksomheden har ikke sikret, at arbejdsmiljø-
loven kan overholdes, idet der ikke er taget 
hensyn det gennemførte projekts fremtidige 
vedligehold og eftersyn 

Et arkitektfirmas angivelser i et projekt havde 
ikke sikret, at arbejdsmiljøloven kunne overhol-
des i det færdige projekt. Virksomheden havde 
projekteret 7 ståltrapper, der skulle anvendes 
til at passere hen over tekniske rørføringer til 
flere køleanlæg på taget. Trapperne kunne ikke 
anvendes arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarligt 
under fremtidig vedligeholdelse, servicering og 
eftersyn af diverse installationer på køleanlæg-
gene. Arbejdstilsynet anså køleanlæggene som 
et teknisk hjælpemiddel, da det var en del af 
en kølecentral. Adgangsvejene til de tekniske in-
stallationer på taget var en ingeniørydelse, men 
arkitektfirmaet får påbuddet, da det har designet 
trapperne over rørføringerne.

Arbejdstilsynet vurderede, at trappernes dimen-
sionering med en hældning på op til 70 grader, 
var uforsvarlig. Vinklen påkræver, at man skal 
gå baglæns ned ad trapperne og holde ved 
med begge hænder. Da driftspersonalet skal 
medbringe værktøj og materialer til opgaverne, 
er der stor risiko for fald. Dette er ikke forene-
ligt med kravet om, at driften i virksomheden 
som helhed skal kunne udføres sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt. En trappe var 
1,74 m høj. Selv om der var plads til, at trap-
perne kunne designes med en sikkerhedsmæs-
sig forsvarlig hældning på ca. 45 grader, havde 
man ikke valgt denne løsning.

Virksomhedens projektleder oplyste, at de ikke 
havde været opmærksomme på reglerne om 
adgangsveje i forbindelse med maskinanlæg.

Arbejdstilsynets vejledning i påbuddet
Arbejdstilsynet vejleder om, at det er vigtigt, at 
der ved planlægningen også tages hensyn til 
arbejdsmiljølovens særlige krav, bl.a. fordi det 
er i projekteringen, at de fleste valgmuligheder 
findes med hensyn til udformning, materialer, 
konstruktioner o.l. - både ud fra arbejdsmiljø-
mæssige og økonomiske betragtninger.

Det skal derfor ved projekteringen, så nøje 
som muligt klarlægges, hvilke aktiviteter der 
skal foregå på arbejdsstedet, herunder hvilket 
produktionsudstyr, arbejdsprocesser og arbejds-
metoder der vil blive anvendt og hvilke krav, 
der stilles hertil efter arbejdsmiljølovgivningen. 
Flere af de enkelte krav er nærmere beskrevet i 
At-vejledninger.

Projekteringen skal sikre, at arbejdsstedet kan 
dimensioneres og indrettes således, at driften i 
virksomheden som helhed kan udføres sikker-
heds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Bygningsdele, bedriftsindretninger, tekniske an-
læg, installationer o.l. skal i nødvendigt omfang 
være udstyret med forsvarlige adgangsveje og 
arbejdsplatforme, hvis de regelmæssigt eller 
tilbagevendende skal være tilgængelige for 
eftersyn, rensning eller justering.

Adgangsveje og arbejdsplatforme skal udfor-
mes, så værktøjer, materialer og tekniske hjæl-
pemidler kan medtages og bruges i det omfang, 
det er nødvendigt.
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Pointer
• Den projekterende skal ud over at tage hen-

syn til de almindelige bestemmelser i arbejds-
miljølovgivningen, bruge sin viden, erfaring og 
forudseenhed til at imødegå sikkerheds- og 
sundhedsmæssige risici.  

• Det er vigtigt at være opmærksom på, at selv 
om det der projekteres, kan betegnes som en 
bygningsdel, kan der godt være særlige krav, 
der skal iagttages i arbejdsmiljølovgivningen. 
Fx kan et teknisk hjælpemiddel eller et pro-
duktionsanlæg blive omfattet af Arbejdstilsy-
nets bekendtgørelse om indretning af tekniske 
hjælpemidler.  

• Påbuddet henviser også til bekendtgørelsen 
om faste arbejdssteders indretning, § 14, stk. 
1 Bygningsdele, bedriftsindretninger, tekniske 
anlæg, installationer og lignende, som regel-
mæssigt eller tilbagevendende skal være til-
gængelige for eftersyn, rensning og justering, 

skal i nødvendigt omfang være udstyret med 
forsvarlige adgangsveje og arbejdsplatforme 
til brug herfor.

Bekendtgørelsen om faste arbejdssteders 
indretning er en af de vigtige bestemmelser i 
forbindelse med projektering af byggeri. 

Bekendtgørelser uddybes i flere tilfælde i en 
række AT-vejledninger fra Arbejdstilsynet. 

Alle bekendtgørelser og vejledninger kan findes 
på Arbejdstilsynets hjemmeside: www.at.dk. 

Arbejdsopgaver og adgangsforhold i forbindelse 
med vedligeholdelse og service af installationer, 
bør være genstand for tværfaglige vurderinger 
under projekteringen. Der kan med fordel fast-
sættes kriterier fx bredder for gangveje, åbnin-
ger o.l. som skal anvendes under driften og det 
skal vurderes, hvad der skal transporteres af 
værktøj, filtre o.l. for at udføre opgaven. Vurde-

http://URL www.at.dk. 
http://URL www.at.dk. 
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ringen bør suppleres med en risikovurdering af 
behov for flugtveje fra fx loftsrummet.

Der findes ikke en tjekliste der kan betragtes 
som en norm for sikkerhed og sundhed. Den 
projekterende og rådgivende må i forbindelse 
med arbejdet med opgaven selv gennemtænke 
sikkerheds- og sundhedsproblemerne med 
henblik på at eliminere eller håndtere disse. 
Brug arbejdsmiljøkoordinator (P) som sparrings-
partner. 

Vær opmærksom på om I har den fornødne 
viden i projekteringsorganisationen til at iden-
tificere og vurdere arbejdsmiljøforhold. Det er 
generelt en fordel af inddrage arbejdsmiljø-
kompetencer tidligt i projekteringen for at få et 
billede af, om der kan forventes nogle særlige 
arbejdsmiljømæssige udfordringer i projektet. 
Jf. ABR aftales det med bygherren, hvis der er 
brug for en specialist.

Bygherren
Påbuddet er et eksempel på, at den bygherre, 
der ikke er opmærksom på beslutninger, der 
træffes under projekteringen, kan risikere at få 
et projekt, der vil lide under arbejdsmiljømæs-
sige problemer ved udførelse af de fremtidige 
serviceopgaver. Hvis bygherren har driftsfolk 
ansat til disse opgaver, får bygherren samtidigt 
et arbejdsgiveransvar for de arbejdsmiljømæs-
sige mangler. 

Hvis bygherren har en bygherrerådgiver, skal 
denne have kompetence til at kunne gennem-
skue problemstillingen. Bygherrerådgivere har 
et professionsansvar. Det betyder, at man som 
rådgiver er forpligtet til at kende og anvende de 
regler og normer på arbejdsmiljøområdet, som 
er nødvendige for at rådgive om et projekt på 
en sådan måde, at det kan udføres og efterføl-
gende repareres og vedligeholdes arbejdsmiljø-
mæssigt forsvarligt.

Du kan se mere om professionsansvaret på 
https://byggeproces.dk/projekterende-professi-
onsansvar/. 

De færreste bygherrer forholder sig ikke til, hvad 
der kan forventes af projekterende og rådgivere, 
da bekendtgørelsens krav ikke retter sig mod 
bygherren. Bygherren kan dermed komme i den 
situation, at der betales for arbejdsmiljøydelser, 
der ikke leveres og få et – arbejdsmiljømæssigt 
– mindre godt projekt. 

OVERVEJELSER:

• Hvor tidligt i projekteringen vil I gøre 
jer overvejelser om disse forhold?

• Hvilken viden mener I, at man skal 
have for, at kunne træffe de rigtige 
beslutninger?

• Hvilke fag i projekteringsorganisatio-
nen kan med fordel inddrages?

• Hvordan plejer I at samarbejde med 
arbejdsmiljøkoordinatoren under 
projekteringen?

• Hvordan vurderer I jeres arbejdsmil-
jøviden vedrørende de arbejdsmiljø-
krav, der tilknyttet drift og vedligehold 
af et byggeri, teknisk hjælpemiddel 
eller produktionsanlæg i forhold til, at 
kunne efterleve kravet i bekendtgø-
relsens §6, stk. 5?

• Hvordan kan I styrke dette område? 
• Hvordan tror I, at bygherren vil rea-

gere overfor denne mangel?

https://byggeproces.dk/projekterende-professionsansvar/
https://byggeproces.dk/projekterende-professionsansvar/
https://byggeproces.dk/projekterende-professionsansvar/
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Case vedrørende § 7 i bekendtgørelse om projekterendes pligter:

DEN PROJEKTERENDE SKAL SIKRE, 
AT EGNEDE TEKNISKE HJÆLPE- 
MIDLER KAN BRUGES

Mere end 10% af Arbejdstilsynets reaktioner henviser til § 7. 

Den projekterende skal med sine angivelser i projektet sørge for, at egnede tekniske 
hjælpemidler kan bruges i forbindelse med håndtering af byrder under projektets gen-
nemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse, hvis en manuel håndtering af 
byrderne indebærer fare for sikkerhed og sundhed.

Arbejdstilsynet præciserer kravet på sin 
hjemmeside: De projekterende/rådgivende 
skal sikre, at de udførende virksomheder 
og deres ansatte kan bruge egnede tekni-
ske hjælpemidler, hvis manuel håndtering 
kan betyde fare i forhold til sikkerhed og 
sundhed. De projekterende/rådgivende 
skal også sikre, at man ved den fremtidige 
vedligeholdelse af bygningen kan anvende 
de nødvendige og egnede tekniske hjælpe-
midler.

Du kan læse mere på: Projekterendes og 
rådgivendes pligter og ansvar i forhold til 
virksomheder og bygherren - Arbejdstilsy-

net (at.dk). https://at.dk/brancher/bygge-
og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/
projekterende-og-raadgivendes-ansvar-og-
pligter/projekterendes-raadgivendes-plig-
ter-ansvar-til-virksomheder-bygherren/.

Paragraffens formål er at sikre, at projek-
tet er arbejdsmiljømæssigt bygbart. Den 
indikerer en forventning om, at de projekte-
rende ikke kun har et indgående kendskab 
til reglerne i arbejdsmiljølovgivningen om 
eksempelvis vurdering af manuel håndte-
ring, men også om hvilke egnede tekniske 
hjælpemidler, der kan anvendes i praksis 
ved den projekterede opgave. 

https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-an
https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-an
https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-an
https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-an
https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-an
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Eksempel på hvad Arbejdstilsynet reagerer på:

Angivelserne i projektet sikrer ikke, at egnede 
tekniske hjælpemidler kan bruges i forbindel-
se med håndtering af byrder under projektets 
gennemførelse

Et arkitektfirma fik en reaktion fra Arbejdstilsynet, 
fordi det i forbindelse med projekteringen af et 
renoveringsprojekt ikke havde sikret angivelser 
til at sørge for, at egnede tekniske hjælpemidler 
kunne anvendes i forbindelse med montage af 
altaner, vinduer og skydedøre, således at manuel 
håndtering kunne undgås. Skydedørspartier ve-
jede op til 178 kg, dobbeltvinduer vejede 95 kg, 
smalle vinduer vejede 49 kg. 

Desuden var der ikke projekteret arbejdsmil-
jømæssigt bygbart, idet der i udbudstidspla-
nen ikke var taget højde for, at der ikke kunne 
monteres altaner og vinduer samtidig med, at 
der var opstillet stilladser på facaderne. Det vil 
sige, at renoveringsprojektet ikke var projekteret 
færdigt, før udførelsen startede.

Den projekterende havde først langt inde i 
byggeprocessen, udfærdiget et tillæg til PSS, 
hvoraf det fremgik, hvordan altaner og vinduer/
skydedørspartier skulle monteres med tekniske 
hjælpemidler og en rækkefølge for arbejdets 
udførelse. Tillægget var ikke blevet præsenteret 
for hovedentreprenøren før i forbindelse med 
Arbejdstilsynets besøg, og det var på besøgs-
tidspunktet ikke blevet afklaret, hvorvidt denne 
fremgangsmåde kunne anvendes.

Arbejdstilsynet vurderede derfor, at der pro-
jekteringsmæssigt var foretaget en efterratio-
nalisering i forhold til altan-, vindues- og sky-
dedørsmontage efter projektets igangsætning, 
uden have gjort sig tanker om den var mulig at 
gennemføre indenfor projektets tidsplan.

Arbejdstilsynet havde ved tilsynsbesøg på byg-
gepladsen bl.a. konstateret, at der var ved at 
blive etableret facader til efterfølgende vindues-
montage, og at altanmontager var nært forestå-
ende.

Hovedentreprenørens projektleder oplyste bl.a., 
at det ikke fremgik af udbud/projektering sidste 
år, hvordan montagearbejdet var projekteret 
arbejdsmiljømæssigt bygbart, herunder ift. 
udbudte tidsplan. Det var ikke muligt at montere 
altaner og vinduer, når der samtidig var opstillet 
stillads til tagrenoveringsarbejde.

Arbejdstilsynets vejledning i påbuddet
Der henvises til branchevejledningen om 
renovering https://byggeproces.dk/branchevej-
ledning-om-renovering/, hvor det bl.a. fremgår, 
at projekteringen skal medvirke til at fastlægge 
renoveringsprojektet entydigt og sikre, at risici 
bliver identificeret og håndteret for at skabe et 
godt arbejdsmiljø på byggepladsen.

Om bygbarhed fremgår det, at projekteringen 
ikke kun skal have fokus på produktet, men 
også på byggeprocessen. Det er især nød-
vendigt i renoveringsprojekter, hvor man ofte 
er nødt til at tilpasse løsninger til eksisterende 
forhold, og hvor logistik og tilgængelighed ofte 
er kritisk for udførelsen. Dette kræver, at projek-
terende og rådgivere i høj grad forholder sig til 
de arbejdsprocesser, som entreprenørerne skal 
udføre, og at disse vurderes i forhold til arbejds-
miljørisici og bygbarhed.

https://byggeproces.dk/branchevejledning-om-renovering/
https://byggeproces.dk/branchevejledning-om-renovering/
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Hvis projektet ikke er ordentligt gennemarbej-
det, vil det afføde uafklarede spørgsmål fra en-
treprenører i tilbudsfasen eller medføre mangler, 
der vil kræve ændringer af projektmaterialet 
under udførelsen. Dette kan belaste både pro-
jektets tid og økonomi.

Projekteringen skal for at opnå et arbejdsmiljø-
mæssigt bygbart projekt tage hånd om:
• Forundersøgelser
• Identifikation af de enkelte arbejdsprocesser 

og vurdering af arbejdsmiljørisici forbundet 
hermed

• Identifikation af tidsforbrug til de enkelte ar-
bejdsprocesser og rækkefølge af disse (input 
til tidsplan)

• Byggepladsplan(er) og logistik
• Overvejelser om miljøsanering og uforudse-

elige forhold 

Projekteringen af renoveringsprojektet skal 
omfatte:
• Udbudsstrategi og prisstruktur
• Arbejdsmiljø og bygbarhed
• Udbudsmaterialets indhold Input til PSS og 

journal
• Byggepladsplan og logistik 
• Tidsplan

Find informationer om dette på: https://bygge-
proces.dk/branchevejledning-om-renovering/.

Pointer 
Den projekterendes mulighed for at efterleve 
dette krav i bekendtgørelsen, forudsætter viden 
om tre ting:
•  vægt, udformning og anvendelse af de projek-

terede byggematerialer,
•  hvornår en manuel håndtering af en byrde 

indebærer fare for sikkerhed og sundhed. Det 
indbefatter kendskab til vurdering af og krite-
rier for tunge løft og arbejdsstillinger. Du kan 
læse Arbejdstilsynets praksis for vurdering af 
løft, træk og skub på https://at.dk/regler/at-
vejledninger/loeft-traek-skub-d-3-1/,

•  viden om egnede tekniske hjælpemidler. Du 
kan finde eksempler på egnede tekniske 

hjælpemidler på Bygergo.dk - Gode tekniske 
hjælpemidler til byggebranchen https://www.
bygergo.dk/.

Den projekterende skal overveje, hvordan det 
tekniske hjælpemiddel kan komme frem til an-
vendelsesstedet, og om det er muligt, at opstille 
det på stedet, fx om underlagets bæreevne og 
pladsforholdene tillader det.

Det tekniske hjælpemiddel er ikke egnet, hvis 
det fx pga. pladsforhold, vægt etc., ikke kan 
anvendes i det pågældende område på byg-
gepladsen. Den projekterende skal derfor også 
tage hensyn til byggepladsens indretning og 
montagemetoden.

Du kan læse mere om dette på byggeproces.dk 
Projekterende – Tekniske hjælpemidler https://
byggeproces.dk/projekterende-tekniske-hjaelpe-
midler/.

Vær opmærksom på om I har den fornødne 
kompetence i projekteringsorganisationen. 
Det er generelt en fordel at inddrage arbejds-
miljøkompetencer tidligt i projekteringen for at 
få lavet en vurdering af, om der kan forventes 
nogle særlige arbejdsmiljømæssige udfordringer 
i projektet. Jf. ABR aftales det med bygherren, 
hvis der er brug for en specialist.

Detaljeringsgrad
Reaktionen er et billede på, at der stilles vidt-
gående krav til de projekterendes overvejelser 
vedrørende arbejdets udførelse. Det er ikke 
tilstrækkeligt, kun at projektere hvad der skal 
laves; det skal også overvejes hvordan det skal 
kunne lade sig gøre at udføre det på arbejdsmil-
jømæssig bygbar måde.

Angivelserne i projektmaterialet skal sikre 
informationer, der sætter den udførende i stand 
til at planlægge og tilrettelægge deres arbejde 
arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, ved at de kan 
vælge et egnet teknisk hjælpemiddel. Det kan 
bl.a. ske ved at beskrive byggematerialets 
dimensioner og vægt. Hvis den projekterende 

https://byggeproces.dk/branchevejledning-om-renovering/ 
https://byggeproces.dk/branchevejledning-om-renovering/ 
https://at.dk/regler/at-vejledninger/loeft-traek-skub-d-3-1/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/loeft-traek-skub-d-3-1/
https://www.bygergo.dk/
https://www.bygergo.dk/
https://byggeproces.dk/projekterende-tekniske-hjaelpemidler/
https://byggeproces.dk/projekterende-tekniske-hjaelpemidler/
https://byggeproces.dk/projekterende-tekniske-hjaelpemidler/
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vurderer, at byggematerialet har en vægt og et 
montageomfang, der indebærer, at Arbejdstilsy-
nets regler om tunge løft ikke kan efterleves ved 
manuel håndtering, skal angivelsen suppleres 
med et krav om, at der skal anvendes et egnet 
teknisk hjælpemiddel. Det overlades dermed 
ikke til den udførende at tage stilling til, om der 
skal bruges et teknisk hjælpemiddel eller ej. 

Vær opmærksom på, at den projekterende 
stadig har ansvaret for sin del af projektet og 
dermed for eventuelle manglende arbejdsmiljø-
mæssige angivelser. Sørg for at få en afklaring 
om disse forhold, med den der udbyder projek-
teringsopgaven.

Ved udarbejdelse af beskrivelser, kan der med 
fordel tages udgangspunkt i, at forhold vedrø-
rende den fælles sikkerhed på byggepladsen 
angives i Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) 
og angivelser af metoder, rækkefølge m.m. i 
forbindelse med arbejde i fagentreprisen, foreta-
ges i Arbejdsbeskrivelsen (ARB).

Årsagen til det utilstrækkelige projektmateriale 
kan bl.a. findes i en manglende systematisk 
tilgang, der vil kunne sikre kortlægning af 
arbejdsprocesserne og vurdering af arbejds-
miljøforholdene fx pladsforhold og tunge løft. 
Denne metodik ville have øget muligheden for 
at få skabt et acceptabelt projekt- og udbudsma-
teriale. 

Da det er væsentligt, at den projekterende kan 
redegøre for sine overvejelser om, hvordan 
opgaven kan gennemføres arbejdsmiljømæssigt 
forsvarligt, kan en risikolog med fordel anven-
des i forbindelse med projekteringen til at gen-
nemføre og dokumentere vurderingen.

Du kan læse mere på Byggeproces.dk under 
Projekterende – Forebyggelse og angivelser 
https://byggeproces.dk/projekterende-forebyg-
gelse-og-angivelser/ 

OVERVEJELSER:

•  Hvordan kan I styrke dette område?
•  Hvilke arbejdsmiljøproblemer burde 

have været vurderet under projekte-
ringen?

•  Hvor tidligt i projekteringen vil I gøre 
jer overvejelser om disse forhold?

•  Hvilken viden mener I, at man skal 
have for at kunne træffe de rigtige 
beslutninger?

•  Hvilke fag i projekteringsorganisatio-
nen bør især være opmærksom på 
denne problemstilling?

•  Hvordan plejer I at samarbejde med 
arbejdsmiljøkoordinatoren under 
projekteringen?

•  Hvordan plejer I at samarbejde med 
de udførende (fx totalentreprenøren) 
om valg af egnede tekniske hjælpe-
midler?

•  Har I tilstrækkelig viden om arbejds-
miljøpåvirkninger og Arbejdstilsynets 
regler til, at I kan efterleve kravet i 
bekendtgørelsens §7?

https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-og-angivelser/
https://byggeproces.dk/projekterende-forebyggelse-og-angivelser/
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Case vedrørende § 8 i bekendtgørelse om projekterendes pligter:

DEN PROJEKTERENDE SKAL SØRGE 
FOR, AT DE MINDST FARLIGE STOFFER 
OG MATERIALER ANVENDES

§ 8. Den projekterende skal sørge for, at der ikke i projektet foreskrives eller forudsæt-
tes anvendt et stof eller materiale, der kan være farligt for eller i øvrigt forringe sikker-
hed eller sundhed, hvis det kan erstattes af et ufarligt eller mindre farligt eller generen-
de stof eller materiale, jf. substitutionsbestemmelserne i bekendtgørelsen om arbejde 
med stoffer og materialer.

Paragraffen indikerer en forventning om, 
at de projekterende har kendskab til eller 
mulighed for at håndtere reglerne om stof-
fer og materialer.

Arbejdstilsynet angiver på sin hjemmeside, 
at, allerede i projektmaterialet skal de pro-
jekterende/rådgivende tænke på at udskifte 
farlige stoffer med mindre farlige stoffer. De 
projekterende skal overveje og undersøge 
mulighederne for, om man kan bruge ufar-
lige eller så lidt farlige stoffer og materialer 
som muligt i byggeprocessen. 

Vedrørende funktionsbeskrivelser og ud-
faldskrav, angiver Arbejdstilsynet, at Ved 
funktionsbeskrivelser og udfaldskrav må de 
projekterende ikke sætte kravene højere 
end det er nødvendigt. Overvej, om man i 
stedet kan sætte kravene ned og derved 
bruge mindre farlige stoffer. Normalt må den 
projekterende aldrig sætte kravene højere, 
end hvad der er det almindelige niveau i 

branchen - fx ved malerarbejde hvor man 
normalt skal følge udfaldskravene i Maler-
fagligt behandlingskatalog (MBK- systemet). 

Se ”Projekterendes og rådgivendes pligter 
og ansvar i forhold til forebyggelse, farlige 
stoffer og særlige risici – Arbejdstilsynet”.
https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/
bygherrens-ansvar-og-pligter/projekteren-
de-og-raadgivendes-ansvar-og-pligter/
projekterendes-raadgivendes-pligter-saerli-
ge-risici/. 
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 in  

Processbeskrivelse

1) Der etableres rækværk langs kant i
bunden af fordybningsområder, skraveret
med pink og grøn på plan. (Udklip 1)

2) Første række trapez monteres nedefra
i disse fordybninger fra saxlift ved hjælp
af kran og fastgøres hvor muligt.

3) Herefter træder montagefolk op på
trapezpladerne iført sele og faldtalje og
forsætter montagen mens den anden
montør forsat bruger liften.

4) Rækværk etableres langs fordybninger
i øvre dæk. (Udklip 2)

5) Første række trapez monteres nedefra
i det orange område fra saxlift ved hjælp
af kran og fastgøres hvor muligt.

6) Herefter træder montagefolk op på
trapezpladerne iført sele og faldtalje og
forsætter montagen mens den anden
montør forsat bruger liften.

6) Når et passende areal er monteret
stilles toppe og kæder 2 meter fra kanten.

7) Montagefolk kan nu træde op på
trapezpladerne via trappetårne og skruer
trapezpladerne færdigt.

NB: Montagefolk arbejder ovenpå
trapezpladedæk som er fastgjort, så
pladerne ikke kan skride. 

Udsparringer og tilpasning langs kant
klippes. Der før montage etableret
indgang til sikkert arbejdsområde.

1

2. HOSNORD - Trapezmontage - Halvmåner

Rækværk
Udklip 1

Udklip 2

15/02-22 aleand/thorma

https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-ansvar-og-pligter/projekterendes-raadgivendes-pligter-saerlige-risici/
https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-ansvar-og-pligter/projekterendes-raadgivendes-pligter-saerlige-risici/
https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-ansvar-og-pligter/projekterendes-raadgivendes-pligter-saerlige-risici/
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Eksempel på hvad Arbejdstilsynet reagerer på:

Virksomhedens projektangivelser sikrer ikke  
anvendelse af det mindst sundhedsskadelige  
produkt

Et arkitektfirma fik en reaktion i forbindelse med 
projektering af et hospitalsbyggeri. Arbejdstil-
synets reaktion skyldtes, at virksomheden med 
sine angivelser ikke havde sikret, at arbejdsmil-
jølovgivningen kunne overholdes i forbindelse 
med anvendelse af produkter under udførelsen 
af projektet. 

Virksomheden havde udarbejdet et notat til byg-
herren, hvori blybeklædning til vægge i røntgen-
rum blev anbefalet. Der kunne have været valgt 
Bariumsulfat-plader i stedet for. Notatet beskrev 
desuden hvilke sikkerhedsmæssige krav, der er 
forbundet med en forsvarlig anvendelse af bly.

Virksomheden havde rådgivet bygherren til at 
anvende bly til trods for, at der findes alternative 
produkter der ikke indeholder bly. Produkterne 
er certificerede og godkendt til anvendelse som 
stråledæmpning i røntgenrum. Virksomheden 
argumenterede for valget med, at anvendelse 
af bly ville øge sikkerheden for brugerne af 
røntgenrummet, da samlingernes tæthed kunne 
kontrolleres visuelt under montagen. Desuden 
vil anvendelse af Bariumsulfat-plader indebære, 
at bygherrens manøvre- og arealkrav ikke kunne 
overholdes, da væggene ville blive for tykke.

Ansatte der udsættes for blypåvirkninger, kan ri-
sikere skader på bl.a. nervesystemer og hjernen. 

Arbejdstilsynet konstaterede ved tilsynsbesøg, at 
der ikke blev båret de fornødne personlige vær-
nemidler i områder, hvor der var opsat bly. Dette 
skyldtes manglende vedligeholdelse af advar-
selsskilte og sprogbarrierer på byggepladsen.

Arbejdstilsynets vejledning i påbuddet
Arbejdstilsynet vejleder om, at den projekte-
rende med sine angivelser og anbefalinger skal 
sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan 
overholdes i forbindelse med projektets gennem-
førelse. Dette gælder også ved projektering eller 
anbefaling af et materiale, der kan være farligt 
for eller i øvrigt forringe sikkerhed og sundhed, 
hvis dette kan erstattes af et mindre farligt eller 
ufarligt materiale.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse
Arbejdstilsynets reaktion blev indklaget til Ar-
bejdsmiljøklagenævnet. 

Virksomheden anførte i klagen, at den som 
udgangspunkt projekterede med bariumsulfatpla-
der, men efter en møderække hvor bygherrens 
fysiker fastlagde kravene til afskærmning, havde 
bygherren lagt sig fast på vægge med bly.

Virksomheden anførte desuden, at et af de 
aspekter, der havde indflydelse på bygherrens 
valg af vægge med bly, var, at der i flere rum 
ad hoc skulle anvendes mobilt røntgenudstyr, 
hvorfor brug af bariumsulfatplader ville betyde en 
reduktion af m2 i rummene, hvilket ikke var for-
eneligt med bygherrens areal- og manøvrekrav.

Virksomheden oplyste, at baggrunden for nota-
tets udarbejdelse var en henvendelse fra bygge-
ledelsen, som sammen med arbejdsmiljøorgani-
sationen på byggepladsen ønskede spørgsmålet 
om materialevalget begrundet/belyst. Virksomhe-
den oplyste, at den valgte måde skete i loyalitet 
overfor bygherrens valg.
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Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsy-
nets reaktion og bemærkede, at ”Nævnet skal 
i forhold til virksomhedens oplysninger om, at 
notatet blev udarbejdet på bagkant af proces-
sen med valg af materiale og i loyalitet over for 
bygherrens valg, bemærke, at dette ikke kan 
føre til en ændring af nævnets vurdering, idet 
virksomheden som projekterende uden forbe-
hold har foreskrevet og forudsat anvendelse af 
bly i projektet.”

Pointer 
Materialevalget blev tilsyneladende underlagt 
bygherrens manøvre- og arealkrav. Hvis denne 
problemstilling skulle have været undgået, 
skulle området have været underlagt en gransk-
ning på et tidligt tidspunkt, i fx dispositionsfor-
slagsfasen. Herved ville man have kortlagt og 
vurderet hvilke arbejdsopgaver og hjælpemidler, 
der skulle henholdsvis udføres og anvendes i 
området, og hvilke pladskrav, det ville indebære. 

Vær opmærksom på, at ansvaret for mate-
rialevalget påhviler den projekterende uanset 
bygherrens ønsker.

Det betyder, at den projekterende skal have 
mulighed for at kunne vurdere, om der kan være 
sundhedsskadelige påvirkninger fra kemiske 
produkter. Desuden skal den projekterende 
også være i stand til at kunne vurdere mulighe-
der for at substituere farlige produkter. Det kan 
fx sikres ved at inddrage sagkyndige på områ-
det, sørge for at indhente gode producentop-
lysninger eller leverandørbrugsanvisninger med 
henblik på en vurdering af produktets indhold af 
sundhedsskadelige stoffer og have kendskab til 
mal-koder og Miljøstyrelsens klassifikationsbe-
stemmelser

Som projekterende er man forpligtet til, at lave 
substitutionsovervejelser for de materialer, der 
påtænkes eller forudsættes anvendt i projektet. 
Hvis det ikke er muligt at vælge et mindre farligt 

materiale /produkt, skal det kunne dokumente-
res, hvorfor et sådant ikke kan anvendes. Det 
kan fx være fordi, det ikke er teknisk egnet pga. 
særlige påvirkninger – slitage – under bygnin-
gens anvendelse.

Du kan læse mere om dette på byggeproces.dk 
https://byggeproces.dk/projekterende-substituti-
on-af-stoffer-og-materialer/.

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde 
Arbejdstilsynets vejledning Produktvalg til 
bygningsmalearbejde https://at.dk/regler/at-
vejledninger/produktvalg-bygningsmalearbejde-
c-0-10/, der angiver, hvordan man kan vælge 
produkter og materialer i overensstemmelse 
med arbejdsmiljølovgivningens krav.

OVERVEJELSER:

• Hvilke problemstillinger kunne med 
fordel have været vurderet under 
projekteringen?

• Hvor tidligt i projekteringen vil I gøre 
jer overvejelser om disse forhold?

• Hvilken viden mener I, at man skal 
have for at kunne træffe de rigtige 
beslutninger?

• Hvilke fag i projekteringsorganisatio-
nen kan med fordel inddrages?

• Hvilke erfaringer har I gjort jer i for-
bindelse med, at bygherren har stillet 
krav til materialevalg?

• Hvordan vil I reagere, hvis bygherren 
forlanger, at I skal projektere med et 
materiale, som I ved, er sundheds-
farligt?

• Har I tilstrækkelig viden om kemi-
ske påvirkninger og Arbejdstilsynets 
regler til at, I kan efterleve kravet i 
bekendtgørelsens §8?

• Hvordan kan I styrke dette område? 

https://byggeproces.dk/projekterende-substitution-af-stoffer-og-materialer/ 
https://byggeproces.dk/projekterende-substitution-af-stoffer-og-materialer/
https://byggeproces.dk/projekterende-substitution-af-stoffer-og-materialer/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/produktvalg-bygningsmalearbejde-c-0-10/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/produktvalg-bygningsmalearbejde-c-0-10/
https://at.dk/regler/at-vejledninger/produktvalg-bygningsmalearbejde-c-0-10/
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Case vedrørende § 10 i bekendtgørelse om projekterendes pligter:

DEN PROJEKTERENDE SKAL ANGIVE 
RISICI OG ANDRE FORHOLD, DER KAN 
HAVE BETYDNING FOR ARBEJDS- 
MILJØET

Mere end 10% af Arbejdstilsynets reaktioner henviser til § 10. 

Den projekterende skal i projektmaterialet angive, hvilke særlige risici og andre særlige 
forhold der er forbundet med det konkrete projekt, og som har betydning for sikkerhe-
den og sundheden i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte 
projekts vedligeholdelse, jf. bilag 1.

Bilag 1 er væsentligt, da den projekterende 
herved sørger for, at viden om de risici, der 
ikke kan elimineres under projekteringen, 
bringes fra projekteringen og ud på byg-
gepladsen samt til det færdige bygge- eller 
anlægsprojekt.

På den måde får henholdsvis entreprenø-
rer og driftsfolk mulighed for at tage højde 
for de særlige risici og andre særlige for-
hold ved planlægning og tilrettelæggelse af 
arbejdet.
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Eksempel på hvad Arbejdstilsynet reagerer på:

Virksomheden skal med sine angivelser i  
projektet sikre, at arbejdet i forbindelse med 
udskiftning af døre og vinduer med PCB fuger, 
kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

En reaktion fra Arbejdstilsynet blev begrundet 
med, at virksomheden ikke med sine angivelser 
ved en renoveringsopgave af flere boligblokke 
havde sikret, at arbejdsmiljølovgivningen kunne 
overholdes i forbindelse med projektets gen-
nemførelse. 

Renoveringsopgaven indebar bl.a. udskiftning 
af døre og vinduer med fuger indeholdende 
PCB og klorerede paraffiner. Virksomheden 
havde i projektmaterialet angivet, at fugerne 
kunne skæres fri med bajonetsav (hurtiggående 
værktøj), da flere af fugerne var meget hårde. 
Desuden blev det angivet, at der ikke var krav 
til respektafstand, da man gik ud fra de angivne 
grænseværdier i Asbestforeningens “gule” vej-
ledning om PCB.

Hermed blev der ikke foretaget en angivelse af 
de områder, hvor arbejdet medførte særlig ri-
siko. De ansatte på byggepladsen kunne derfor 
blive udsat for sundhedsskadelige påvirkninger 
fra respirabelt støv og dampe fra fuger, der in-
deholdt PCB og klorerede paraffiner. Faren blev 
større ved, at der foregik arbejde og færdsel tæt 
på de steder, hvor der blev fjernet fuger med 
hurtiggående værktøjer. 

Arbejdstilsynet konstaterede på tilsynsbesøg, at 
det fremgik af tidsplanen/cyklogrammet, at fjer-
nelsen af de udvendige døre og vinduer skulle 
foregå samtidig med den indvendige renovering 
af boligblokkene. 

Arbejdstilsynets vejledning i påbuddet
Arbejdstilsynet vejledte om, at påbuddet blandt 
andet kunne efterkommes ved at koordinere en 
tidsmæssig og/eller geografisk adskillelse af de 
arbejdsprocesser, der medførte en særlig risiko.

Arbejdsmiljøklagenævnet
Arbejdstilsynets reaktion blev indklaget til Ar-
bejdsmiljøklagenævnet. 

Virksomhedens bemærkninger
Virksomheden anførte i klagen, at påbuddet 
ikke var konkretiseret i forhold til spørgsmålet 
om respektafstand, ligesom det ikke var baseret 
på en konkret vurdering af det udførte arbejde.

Virksomheden anførte desuden, at der ikke 
var taget stilling til de konkrete vurderinger af 
sikkerheds- og sundhedsfaren ved fjernelsen 
af fuger med PCB-indhold, som var foretaget af 
den projekterende, bygherren og totalentrepre-
nøren på arbejdsstedet.

Virksomheden var for langt hovedparten enig i 
de konkrete forhold, som var beskrevet i Ar-
bejdstilsynets bemærkninger og angivelsen 
af, at det på pladsen havde vist sig umuligt 
at anvende bajonetsav med HEPA-filter som 
foreskrevet i arbejdsbeskrivelsen udarbejdet af 
virksomheden.

Virksomheden havde dog anført, at det væsent-
ligste og springende punkt i sagen var spørgs-
målet om kravet til respektafstand og den af Ar-



4343

bejdstilsynet angivne “0-tolerance” i forbindelse 
med forarbejdning af PCB- holdige fuger.

Virksomheden havde endvidere anført, at det 
ikke var muligt standardmæssigt at montere et 
udsugningsapparat på den i samarbejde med 
entreprenøren valgte bajonetsav, men at det 
var muligt for entreprenøren at foretage udsug-
ning via støvsuger stående under skæring af 
fugerne.

Virksomheden havde anført, at det baseret på 
en konkret risikovurdering blev vurderet, at kon-
centrationen af det konstaterede PCB-indhold 
ikke medførte krav om respektafstand.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse
Arbejdsmiljøklagenævnet henviste til, at Ar-
bejdstilsynet oplyste, at der i forhold til PCB-

støv ikke kunne lægges grænseværdier til 
grund, idet disse omfattede koncentrationer 
af stoffet PCB i luften, som kunne indåndes. 
Arbejdstilsynet havde oplyst, at den påvirkning, 
der bl.a. sker under arbejde med PCB, og som 
arbejdet skal planlægges efter at undgå, er 
hudkontakten.

Arbejdstilsynet oplyste endvidere, at de, der ar-
bejder med PCB, skal bære personlige værne-
midler, mens andre, der befinder sig i området, 
slet ikke skal være der eller være så langt væk, 
at det vurderes, at der ikke kan ske hudkontakt 
med stoffet. Det fine PCB-støv lægger sig nem-
lig på overflader, hvorved andre ansatte, som 
rører ved overfladerne, hvorpå der er PCB-støv, 
bliver udsat for dette.
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Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsy-
nets reaktion og bemærkede, at ”Nævnet skal i 
den forbindelse bemærke, at PCB er sundheds-
skadeligt og kan selv i små mængder være 
kræftfremkaldende. Der er derfor ingen nedre 
grænse for den påvirkning, man må udsættes 
for, når påvirkningen kan undgås.”

”Nævnet skal i den forbindelse bemærke, at når 
der bruges mekanisk/elektrisk skæreværktøj til 
at fjerne PCB-holdigt fuge, skal værktøjet være 
forsynet med afsug for at være effektiv. Nævnet 
skal hertil bemærke, at en støvsuger ikke kan 
betegnes som effektiv udsug.

Virksomheden har således angivet en me-
tode, der ikke kan anvendes sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der 
sker spredning af PCB-støv uden at angive 
en afstand, hvor det vurderes, at der ikke vil 
være risiko for, at andre ansatte bliver udsat for 
indånding af støv indeholdende PCB-støv og 
hudkontakt dermed.”

Pointer 
Bilag 1 til bekendtgørelsen om projekterende og 
rådgiveres pligter, kan med fordel gennemgås 
på projektmøder, fx ved start af projekteringen. 
Derefter kan bilaget anvendes som tjekliste for 
status på forebyggelse af de særlige risici under 
projekteringen, fx ved faseskift.

Et væsentligt formål med at identificere særlige 
risici er at angive dem i udbudsmaterialet, i 
det omfang de ikke er elimineret under projek-
teringen. Arbejdsmiljøklagenævnet angiver i 
sine bemærkninger i forbindelse med en anden 
afgørelse om manglende angivelse af asbest-
forekomster, i relation til §10, at 
• ”Når man intet angiver i projektet, får de ud-

førende entreprenører den opfattelse, at der 
ikke er noget, de skal være opmærksomme 
på og tror, at de rørføringer, de skal nedbryde, 
er undersøgt og fundet fri for asbest.” 

• ”Hele formålet med bekendtgørelsen om 
projekterende og rådgivere er at forebygge, 
så udførende entreprenører kan træffe sine 

forholdsregler, inden arbejdet påbegyndes, 
men også allerede inden bud afgives. Det 
sidste for at undgå, at entreprenører, der ikke 
kan eller vil håndtere asbest, giver bud.”

• ”Projekteringsreglerne er forebyggelsesregler, 
hvor man må gå meget langt for at sørge for, 
at alle de forhold, der kan medføre sikker-
heds- og sundhedsrisiko er oplistet i projekt-
materialet.”

Sæt jer nøje ind i Arbejdstilsynets eventu-
elle regler for arbejdsopgaver, der indebærer 
særlige risici – i dette tilfælde PCB. Vær især 
opmærksom på, at der ikke er nogen nedre 
grænse for den påvirkning, man må udsættes 
for, når påvirkningen kan undgås.

Valg og angivelse af værktøj fx til fjernelse af 
PCB-holdige fuger, skal overvejes grundigt. Fx 
om der er mulighed for at etablere en effektiv ud-
sugning fra arbejdsprocessen. Det kan eventuelt 
foretages i samarbejde med det udførende firma.

Du kan læse mere om dette på byggeproces.
dk under ”Projekterende – Angivelse af særlige 
risici og andre særlige forhold”. https://bygge-
proces.dk/projekterende-angivelse-af-saerlige-
risici-og-andre-saerlige-forhold/.

OVERVEJELSER:

• Hvilke problemstillinger kunne med 
fordel have været vurderet under 
projekteringen?

• Hvor tidligt i projekteringen vil I gøre 
jer overvejelser om disse forhold?

• Hvilken viden mener I, at man skal 
have for at kunne træffe de rigtige 
beslutninger?

• Hvilke fag i projekteringsorganisatio-
nen kan med fordel inddrages?

• Har I tilstrækkelig viden om Arbejds-
tilsynets regler til at, I kan efterleve 
kravet i bekendtgørelsens §10?

• Hvordan kan I styrke dette område? 

https://byggeproces.dk/projekterende-angivelse-af-saerlige-risici-og-andre-saerlige-forhold/
https://byggeproces.dk/projekterende-angivelse-af-saerlige-risici-og-andre-saerlige-forhold/
https://byggeproces.dk/projekterende-angivelse-af-saerlige-risici-og-andre-saerlige-forhold/
https://byggeproces.dk/projekterende-angivelse-af-saerlige-risici-og-andre-saerlige-forhold/
https://byggeproces.dk/projekterende-angivelse-af-saerlige-risici-og-andre-saerlige-forhold/
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Case vedrørende § 11 i bekendtgørelse om projekterendes pligter:

DEN, DER LEVERER ET PROJEKT TIL 
ET BYGGE- ELLER ANLÆGSARBEJDE, 
OPLYSER BYGHERREN OM DENNES 
FORPLIGTELSER IFØLGE ARBEJDS-
MILJØLOVGIVNINGEN

Næsten 10% af Arbejdstilsynets reaktioner henviser til § 11. 

Den, der leverer et projekt til et bygge- eller anlægsarbejde, oplyser bygherren om den-
nes forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen i relation til projektets forventede ansvar 
og karakter. 

Arbejdstilsynet angiver på sin hjemme-
side, at ”de projekterende/rådgivende skal 
fortælle bygherren om de forpligtigelser 
efter arbejdsmiljølovgivningen der gælder 
for bygherren, herunder at bygherren skal 
fastlægge rammerne for de opgaver, som 
arbejdsmiljøkoordinatorerne skal udføre.”
Du kan læse mere på ”Projekterendes og 
rådgivendes pligter og ansvar i forhold til 

virksomheder og bygherren. https://at.dk/
brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-
og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-an-
svar-og-pligter/projekterendes-raadgivendes-
pligter-ansvar-til-virksomheder-bygherren/
 
Det drejer sig primært om, at bygherren 
skal oplyses om sine pligter efter bekendt-
gørelsen om bygherrens pligter. 

https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-ansvar-og-pligter/projekterendes-raadgivendes-pligter-ansvar-til-virksomheder-bygherren/
https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-ansvar-og-pligter/projekterendes-raadgivendes-pligter-ansvar-til-virksomheder-bygherren/
https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-ansvar-og-pligter/projekterendes-raadgivendes-pligter-ansvar-til-virksomheder-bygherren/
 https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-a
 https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-a
 https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-a
 https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-a
 https://at.dk/brancher/bygge-og-anlaeg/bygherrens-ansvar-og-pligter/projekterende-og-raadgivendes-a
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Eksempel på hvad Arbejdstilsynet reagerer på:

Manglende oplysning om bygherrens pligter 

Et byggerådgivningsfirma og et projekterende 
firma modtog begge en reaktion fra Arbejdstil-
synet. 

Byggerådgivningsfirmaet fik reaktionen pga. 
manglende rådgivning om bygherrens pligter. 
Det projekterende firma fik reaktionen både pga. 
manglende rådgivning om bygherrens pligter, 
men også pga. manglende angivelser af særlige 
risici. Firmaerne oplyste til Arbejdstilsynet, at de 
ikke var vidende om, at de i fht. bekendtgørelse 
om projekterende og rådgivendes pligter mv., 
havde en oplysningspligt overfor bygherren.

I forbindelse med et ombygningsprojekt, var der 
blevet konstateret en stærk jordforurening af 
trichlorethylen. Projektet indebar bl.a. etablering 
af nyt terrændæk samt jord- og kloakarbejde 
i det berørte område. Omfanget af jordforure-
ningen og jordforureningstypen fremgik ikke 
af projektmaterialet. Det blev ej heller nævnt i 
hverken entreprenørmødereferater eller sikker-
hedsmødereferater. 

Arbejde med forurenet jord vurderes som sær-
ligt farligt arbejde, men der var der ikke udarbej-

det en Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og 
der var ikke udpeget en arbejdsmiljøkoordinator. 
Det medførte, at arbejdet ikke var planlagt, 
koordineret og afgrænset. Den manglende Plan 
for sikkerhed og sundhed betød, at bygherren 
også modtog en reaktion fra Arbejdstilsynet. 

Der var fare for udsættelse for sundhedsskade-
lige og kræftfremkaldende stoffer, da de ansatte 
ikke anvendte personlige værnemidler i forbin-
delse med håndtering af den forurenede jord, 
da de var uvidende om forureningen. Flere af de 
ansatte var blevet syge og dårlige i forbindelse 
med arbejdet. Arbejdstilsynets grænseværdi for 
trichlorethylen var kraftigt overskredet. 

Arbejdstilsynets vejledning i påbuddet.
I sin vejledning henviser Arbejdstilsynet til be-
kendtgørelse om projekterende og rådgivendes 
pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø. 

Desuden henvises der til Arbejdstilsynets 
vejledning om arbejde i forurenet jord, da der 
i denne er særlige regler for projekterende og 
rådgiveres pligter og ansvar ved jordarbejde i 
forbindelse med et projekt, bl.a. at projekt- og 
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udbudsmaterialet skal angive, hvilken art forure-
ning der er tale om og, hvilke særlige risici for 
sundhedsskadelige påvirkninger der er forbundet 
med arbejdet i den forurenede jord. De skal også 
oplyse om resultatet af eventuelle undersøgelser 
af forureningen.

Pointer 
Reaktionen er et billede på, at Arbejdstilsynet 
forventer, at projekterende og rådgivende firmaer 
er vidende om det ansvar, de har i henhold til be-
kendtgørelsen om projekterende og rådgiveres 
pligter. Man kan ikke fritage sig for ansvaret ved 
at påberåbe sig uvidenhed.

Bygherrerådgiveren er ofte den aktør, der møder 
bygherren først. Det er en helt naturlig opgave 
for bygherrerådgiveren at orientere bygherren 
om sine arbejdsmiljømæssige pligter i relation 
til projektets karakteristika og omfang. Bygher-
rerådgiveren har derfor en stor betydning for at 
få arbejdsmiljøkoordinatoren udpeget rettidigt – 
d.v.s. fra projekteringens start.

Når projekteringen starter skal den projekterende 
involvere bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. 
Hvis der ikke er udpeget en arbejdsmiljøkoordina-
tor, kan det være et tegn på, at bygherren ikke er 
blevet oplyst om sine pligter. Den projekterende 
bør afklare dette med bygherrerådgiveren eller 
skal tage initiativ til at oplyse bygherren om dette.
Det kan ligeledes være relevant at orientere 
bygherren om andre forhold i arbejdsmiljølovgiv-
ningen. Det kan fx dreje sig om arbejdsmiljøet 
ved anvendelsen af det færdige projekt, hvor 
nogle bygherrer bliver arbejdsgivere fx for de 
kommende brugere og servicefolk.

Med henblik på at sikre, at bygherrens interes-
ser bliver varetaget forsvarligt under projekterin-
gen, kan bygherrerådgiveren hjælpe bygherren 
med at opstille kompetencekrav, udfaldskrav og 
dokumentation for en god projektering. På denne 
måde kan det sikres, at bygherrens arbejdsmiljø-
forventninger indarbejdes i projektet. 

Du kan læse mere om dette på byggeproces.
dk under ”Projekterende – Bygherrens ansvar.” 
https://byggeproces.dk/projekterende-bygher-
rens-ansvar/ 

OVERVEJELSER:

• Hvilke erfaringer har I gjort jer i forbindelse med at orientere bygherren om sine plig-
ter?

• Hvordan vurderer I mulighederne for at kunne dokumentere, at I har orienteret byg-
herren? 

• Hvor tidligt i processen vil I gøre jer overvejelser om disse forhold?
• Hvilken viden mener I, at man skal have for at kunne give bygherren en tilstrækkelig 

orientering?
• Hvilke andre arbejdsmiljømæssige forhold kan man med fordel orientere bygherren 

om?
• Hvordan kan I styrke dette område?
• Hvordan vurderer I, at bygherren vil reagere ved at få en reaktion fra Arbejdstilsynet, 

fordi bygherren ikke er blevet rådgivet om sit ansvar?

https://byggeproces.dk/projekterende-bygherrens-ansvar/
https://byggeproces.dk/projekterende-bygherrens-ansvar/
https://byggeproces.dk/projekterende-bygherrens-ansvar/
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FOR BYGHERRER OG RÅDGIVERE


