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Præsentation

Ida Greisen

• Uddannet arkitekt i 1996

• Projekt- og projekteringsleder de sidste 25 år

• Ansat hos MOE A/S i 6 år med et kort ophold hos 

Per Aarsleff A/S

• Erfaring som bygherrerådgiver og projektleder, herunder 

projekteringsledelse på bl.a.

– Den Blå Planet, Danmarks nye akvarium

– Pandaanlægget, København ZOO

– DSB New Facilities - Godsbanegården, København

Katja Andersen

• Uddannet bygningskonstruktør i 2002

• Afdelingsleder i Arbejdsmiljørådgivning, 

Koncernkompetencechef for arbejdsmiljø og 

aut. arbejdsmiljørådgiver

• Ansat hos MOE A/S i 18 år

• Erfaring som projektleder, byggeleder, arbejdsmiljørådgiver 

og –koordinator på bl.a.

– Pandaanlægget, København ZOO
– ARC, Amager Ressourcecenter
– NOL, Ny Opgraderet Lagerfacilitet - Risø
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Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkoordinering – Aktørernes opgaver

Bygherre (AMK) iht. bek. 117 og 
Ydelsesbeskrivelser1+2

Bygherren skal ved ethvert bygge- og 
anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere 
forventes at være til stede på byggepladsen 
samtidigt, sikre at der udpeges en eller flere 
personer […] der skal koordinere for sikkerhed 
og sundhed under projektering […]

[…]

Med mindre andet er aftalt, varetager 
bygherren arbejdsmiljøkoordinering i 
projekteringsfasen og udarbejder grundlag for 
Plan for Sikkerhed og Sundhed samt journal.

Øvrige f.eks. Totalentreprenør 
iht. bek. 110 (og 2107)

Projekteringsleder iht. 
Ydelsesbeskrivelser1

Projekterende og rådgiver iht. 
bek. 110 og Ydelsesbeskrivelser1

Den projekterende af et bygge- og 
anlægsarbejde skal med sine angivelser i 
projektet sikre, at reglerne i arbejdsmiljø-
lovgivningen kan overholdes i forbindelse med 
projektets gennemførelse og det gennemførte 
projekts vedligeholdelse […]

[…]

Rådgiveren skal varetage sine forpligtelser som 
projekterende, jf. arbejdsmiljølovgivningen, og 
inden for eget ansvarsområde bidrage til 
udarbejdelse af grundlag for Plan for Sikkerhed 
og Sundhed samt Journal.

[…]

Projekteringslederen samordner rådgivernes 
ydelser, jf. arbejdsmiljølovgivningen.

Med bistand fra rådgiverne og byggelederen 
udarbejder projekteringslederen oplæg til 
byggepladsplan.

Projekteringslederen sikrer, at 
arbejdsmiljøkoordinatoren informeres om 
konstruktions- og installationsvalg, 
materialevalg, byggepladsplan, særligt farligt 
arbejde, tekniske hjælpemidler i byggefasen, 
afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger mv. 

Projekteringslederen udarbejder ydelsesplan 
og hovedtidsplaner […]

[…]

Projektmateriale og oplysninger til håndtering, 
planlægning og koordinering af arbejdsmiljø 
iht. aftale, herunder ofte f.eks.

• Hovedtidsplan for udførelse
• Byggepladsplaner i faser og etager

[…]

Arbejdsmiljørådgiver iht. bek. 110 

1 Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018
1 Ydelsesbeskrivelse for Anlæg 2019
2 Ydelsesbeskrivelse for Arbejdsmiljøkoordinering 2014
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Kan granske 
fagbeskrivelser

Bidrager til 
udarbejdelse af 

byggesags-
beskrivelse

Sikrer 
arbejdsmiljøet 

for dem der 
skal anvende 

og drifte 
projektet

Leverer input 
til PSS og liste til 

Journal

Kan deltage i 
procesworkshop

Deltager i 
procesworkshop

Sikrer at 
BR18 kap. 7 
overholdes

Projekteringsleder

Projekterende

Kan deltage i 
møder

AMK
Kan holde 

møder med 
fagledere

Bidrager til 
udarbejdelse af 

byggeplads-
planer

Bidrager til 
ydelsesplan og 

hovedtidsplaner

Forslags-, projekterings- og udførelsesfasen samt opfølgning

Sikrer at 
arbejdsmiljø 

bliver 
håndteret af de 
projekterende

Faciliterer 
procesworkshop 

og indkalder 
AMK

Introducerer 
AMK til 

projektet og 
projektteamet

Tilser at de 
projekterende 

følger 
anvisninger fra 

AMK

Sikrer at de 
projekterende 
leverer input til 
PSS og Journal

Sikrer at 
projekter kan 
udføres efter 

reglerne i 
arbejdsmiljø-
lovgivningen

Orienterer 
bygherre om 

dennes pligter 
iht. arbejds-
miljøloven

Inddrager AMK 
hvis der sker 

ændringer med 
betydning for 

koordineringen

Kordinerer 
sikkerheds-

foranstaltninger 
i grænseflader 

mellem 
arbejder

Oplyser PRL om 
sikkerheds- og 

sundheds-
mæssige 

konsekvenser

Sikrer at AMK 
inddrages i 

projekteringen

Kan bidrage til 
arbejdsmiljø ved 
anvendelse og 

drift

Arbejdsmiljø
rådgiver

Koordinerer, at 
der tages 
hensyn til 

forebyggelses-
principper

Udarbejder bl.a. 
fagbeskrivelser 

og tegninger

Bidrager til 
udarbejdelse af 

byggeplads-
planer

Bidrager med 
og/eller indgår 

som faglig 
sparring eller 
kompetence

Deltager i 
møder

Udarbejder Plan 
for Sikkerhed og 
Sundhed samt 

Journal

Indarbejder
arbejdsmiljø og 
AMK i ydelses-

plan og i hoved-
tidsplan for 
projektering

Udarbejder 
byggeplads-

planer og 
inddrager 

AMK

Sikrer at 
arbejdsmiljø-

fagligheden er 
til stede på 
projektet

Bidrager til 
ydelsesplan og 

hovedtidsplaner

Angiver 
arbejdsmiljø-

relevante 
forhold i 

beskrivelser

Udarbejder 
byggesags-
beskrivelse

Indkalder 
AMK til 

projekterings-
og projekt-

gennemgangs-
møder

Udarbejder 
hovedtidsplan 

for udførelse og 
inddrager 

AMK

Sikrer at AMK 
får oplysninger 
om projektet

Samordner de 
projekterendes 

ydelser jf. 
arbejdsmiljø-

lovgivning

Totalentreprenør
Udarbejder 

hovedtidsplan 
for udførelse og 

inddrager 
AMK Udarbejder 

byggeplads-
planer og 
inddrager 

AMK
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Projektering - Forslags-, projekterings- og udførelsesfasen

• PRL sikrer, at arbejdsmiljøkoordinator og relevante arbejdsmiljøkompetencer (AMR) 

inddrages i projektet f.eks. ved deltagelse på projekteringsmøde eller projekt-

gennemgangsmøde (-r) med projekterende (varierer i forhold til projektets størrelse). 

Det vil bl.a. sige:

– Introduktion og præsentation af projektet (sikrer oplysninger til AMK). 

– Deltager på projekteringsmøder med mellemrum (udførelsesprojekt-fasen).

– Sikrer koordinering af opgaver mellem projekterende og AMK (særlige emnemøder).

• AMK (P) og AM fremgår af PRL’s detailtidsplan senest under i forslagsfasen, projektforslaget.

• AMK eller AMR kan holde 1:1 med faglederne hos de projekterende (gennemgang af særlige forhold, 

bygbarhed, rækkefølge, udførelse, reparation og vedligeholdelsesforhold).

• Fælles procesworkshop med fokus på rækkefølge.

Projekteringsleder
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Arbejdsmiljørelevante angivelser i dokumenter

Arbejds
beskrivelse
(ARB)

Bygningsdels
beskrivelse
(BDB)

Arbejdsmiljø
beskrivelse 
hhv. Plan for
Sikkerhed og
Sundhed 
(PSS)

Byggesags
Beskrivelse
(BSB)

Byggeplads
beskrivelse
(BPB)

Byggesagsbeskrivelsen 
indeholder ikke oplysninger om 
byggeplads eller sikkerhed og 
sundhed (arbejdsmiljø). 

Der skal sikres 
overensstemmelse mellem 
arbejdsmiljøbeskrivelse/PSS 
samt arbejdsbeskrivelserne.

Byggesagsbeskrivelse og 
Arbejdsmiljøbeskrivelse/PSS 
hører sammen.

Arbejdsmiljøbeskrivelsen/PSS 
indeholder bestemmelser og 
forskrifter, der vedrører arbejdsmiljø 
gældende for flere arbejder.

I PSS angives oplysninger af 
orienterende karakter om særligt 
farligt arbejde og særlige risici fra 
arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser, 
i det omfang det har betydning for 
det fælles arbejdsmiljøarbejde på 
byggepladsen.

I orienteringen skal det alene fremgå 
hvilken risiko der er tale om, hvilke 
forholdsregler der skal tages samt 
hvem der er ansvarlig. Selve
udførelsen og ydelsen skal fremgå af 
arbejdsbeskrivelserne.

Bestemmelser og forskrifter, der kun 
gælder ét arbejde, angives i 
arbejdsbeskrivelserne.

Arbejdsbeskrivelsen skal indeholde fagspecifikke 
oplysninger om:

• Fagentreprenørens ydelser ift. byggeplads og 
sikkerhed og sundhed samt omfang af disse, 
herunder også krav til foranstaltninger.*

• Særligt farligt arbejde og særlige risici samt andre 
forhold med betydning for arbejdsmiljøet, 
herunder også krav i forbindelse med udførelsen.

Der henvises til PSS for orientering om emner af fælles 
karakter.

*Hvis der udarbejdes en arbejdsbeskrivelse for 
byggepladsen (Byggepladsbeskrivelse), så skal 
fagbeskrivelserne ikke også indeholde ydelser om den 
fælles byggeplads og de fælles sikkerheds-
foranstaltninger, der etableres under 
byggepladsentreprisen.

Ved hoved- eller totalentreprise, hvor denne har ‘det 
hele med’, skal det aftales hvor den fælles byggeplads 
og de fælles sikkerhedsforanstaltninger skal beskrives.

Bygningsdelsbeskrivelserne skal 
indeholde oplysninger om:

• Specielle arbejdsmiljømæssige 
forhold på bygningsdelsniveau, 
herunder forhold, hvor 
entreprenøren fx skal være 
opmærksom på begrænset 
plads, manuel håndtering eller 
andre begrænsninger og 
forhindringer’.

Byggepladsplaner

Hovedtidsplaner
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Totalentreprise – og forskydning mellem projektering og udførelse

Projekteringsperiode               1.                            2.  Overdragelse af PSS fra AMK (P) til AMK (B) 

Udførelsesperioden

Anlægsarbejder             Hovedkonstruktion

Forskudt projektering – særlige opmærksomhedspunkter for projekteringsleder

• Løbende inddragelse af AMK (P) i planlægning af byggepladsens indretning og rækkefølge af arbejder

• Løbende bidrag til opfølgning og opdatering af Plan for Sikkerhed og Sundhed 

• Input til opdatering af byggepladsplaner, når fællesområder på byggepladsen løbende ændrer sig 

• Revisioner til Arbejds- og Bygningsdelsbeskrivelser hvis der sker ændringer i de arbejdsmiljømæssige forhold

Grundlag for AMK (P)

• Totalentreprenør: Tidsplaner – og udførelsesplan for etapevis aflevering (rækkefølger og anskueliggørelse rækkefølgen)
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Totalrådgiver – Panda anlægget

Projekteringsperiode                

Udbud Overdragelse af PSS fra AMK (P) til AMK (B)

Udførelsesperioden

• PRL samler kommende byggeleder, AMK, Projektleder og PRL for koordinering af BSB’en, byggepladsplaner, 
udførelsestidsplan og PPS’en samt arbejdsbeskrivelser. Opgaverne koordineres med udbudsstrategi og aftaler.
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Tak


