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Et fælles partsprojekt i Danmark

Mobil konsulenttjeneste

Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Giver praktiske råd og vejledning

Opsøgende overfor byggepladser og -virksomheder

Baseret på OK-aftale mellem organisationerne

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Byggeriets arbejdsmiljøbus



Hvad laver Videntjenesten?
Bygherreansvaret og arbejdsmiljøkoordinering, 

projekterendes pligter og konkrete arbejdsmiljøforhold

Projekter og indsatser

Møder og workshops

Vejledningsmaterialer

Faciliterer netværksdannelse og erfaringsudveksling på 
tværs af aktører

Finansieret af:



Tidligere online-spørgetime
• Generel https://byggeproces.dk/opsamling-online-

spoergetime-om-arbejdsmiljoekoordinering/
• Ramme- og prissætning https://byggeproces.dk/opsamling-

online-spoergetime-om-arbejdsmiljoekoordinering-2/
• Opstarts- og sikkerhedsmøder 

https://byggeproces.dk/opsamling-online-spoergetime-om-
arbejdsmiljoekoordinering-opstarts-og-sikkerhedsmoeder/

• Sikkerhedsrunderinger, tilstedeværelse og tilsyn 
https://byggeproces.dk/opsamling-online-spoergetime-om-
arbejdsmiljoekoordinering-opstarts-og-sikkerhedsmoeder-2/

• Arbejdsmiljølog til projektering 
https://byggeproces.dk/opsamling-online-spoergetime-om-
arbejdsmiljoekoordinering-arbejdsmiljoelog-i-projekteringen/



Kommende møder
Spørgetimer
• Journal for reparation og vedligehold
• Nye emner – forslag senere eller skriv i chatten?

Find datoer og tilmeld på: https://byggeproces.dk/invitation-til-
moeder/

• 27/2 kl. 9-12 Opstartsmøder i Interessegruppen for 
koordinatorer, Cowi Aalborg

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-
interessegruppens-moeder/ eller sim@bam-bus.dk



Program

• Velkomst
• Kort indledning om plan for sikkerhed og sundhed 

PSS
• Spørgsmål og erfaringsudveksling

Hvis der er mange spørgsmål, eller jeg ikke kan svare, 
så vender jeg tilbage.



Info bag
• Bek 117 om bygherrens pligter + At-vejledning om plan for sikkerhed og sundhed 

https://at.dk/regler/at-vejledninger/plan-sikkerhed-sundhed-25-6/
• Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Udarbejdelse af plan for 

sikkerhed og sundhed (PSS) https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-
udarbejdelse-af-plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss/

• Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Ajourføring af plan for sikkerhed og 
sundhed (PSS) https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b-ajourfoering-af-
plan-for-sikkerhed-og-sundhed/

• Branchevejledning om PSS https://byggeproces.dk/branchevejledning-om-
byggepladsens-plan-for-sikkerhed-og-sundhed-pss/1-indledning/

• Værktøjskasse for arbejdsmiljøkoordinator (P) 
https://byggeproces.dk/videntjenesten-om-arbejdsmiljoe-for-bygherrer-og-
raadgivere-vaerktoejskasse-til-arbejdsmiljoekoordinator-p/

• Erfaringer fra møder i Interessegruppen for koordinatorer 
https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-p-interessegruppens-moeder/
– 8. juni 2016
– 23. november 2020 (Beredskabsplaner og –øvelser)
– 17. maj 2021 (Udarbejdelse af tidsplaner under projekteringen)



Formalia om PSS
• Krav på store byggepladser og ved særligt farligt arbejde 

på små og mellemstore
• Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (P) 

udarbejder PSS under projekteringen – ligge færdig 
senest når byggepladsen etableres

• Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (B) 
ajourfører under udførelsen

• Overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til (B)
• PSS skal være tilgængelig på byggepladsen og være 

udformet, så de udførende virksomheder kan planlægge, 
tilrettelægge og udføre deres arbejde på byggepladsen 
sikkerhed- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt



Indhold i PSS
1. en organisationsplan,
2. en byggepladstegning,
3. en tidsplan, bl.a. med angivelse af perioder med ”særligt farligt arbejde”
4. en plan for færdselsområder,
5. en angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere 

arbejdsgivere og deres ansatte,
6. en plan for de fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne.
7. en plan for afgrænsning af de områder, hvor arbejdet giver særlige risici.
8. en procedure for løbende kontrol med installationer, 

sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici mv.
9. en plan for hvem, der står for en eventuel planlagt løbende kontrol og 

samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner
10.specifikke foranstaltninger om særligt farligt arbejde



Overvejelser om indhold
- Skal være dækkende, men ikke for lang

- Opslagsværk, når noget går galt
- Paradigme fra bygherre?
- Links i stedet for kopi af lovtekst mm

- Hvem er målgruppen? 
- Beregnere, entreprenører, håndværkere?
- Tegninger/piktogrammer/klar struktur

- Kort hovedtekst med bilag
- Nemmere at navigere i
- Nemmere af ajourføre
- Digital?

- Afklare hvor meget der står direkte i PSS og hvor meget der 
henvises til i projektmaterialet



Formål med arbejdsmiljø-
koordinering under projekteringen



Overvejelser om proces
• PSS skal laves som en sideløbende og integreret proces fra 

start af projektering til byggestart (ikke copy past)
• Afklare med projekteringsleder ift tids- og byggepladsplan
• Typisk med i udbud
• Hvor detaljeret undervejs i de enkelte faser af projekteringen 

og på udbudstidspunkt?

Projektering

• Hvem er involveret i udførelsesprojekt jf. AB18?
• Hvad med løbende projektering?Overdragelse

• Ajourføring – før forholdene ændrer sig!
• Afklare med byggeleder ift tids- og byggepladsplan
• Hvordan formidles forhold i PSS udover i selve planen:

• Opstartsmøde, sikkerhedsmøder
• Entreprenørens instruktion
• Aftaler og opfølgning

Udførelse



PSS for særligt farligt arbejde

• Det samme indhold, men kun for det særligt farlige 
arbejde

• Banedanmark: mini-PSS for små og mellemstore 
pladser https://byggeproces.dk/banedanmark-mini-pss-for-smaa-og-
mellemstore-byggepladser/

• Evt. Bygge op om entreprenørens skriftlige vurdering, 
hvis der ikke er en egentlig projektering

• Evt. lave ”fuld” PSS
• Jeres erfaringer?



Hjælp til ansvar og roller

• Forklaring af lovgivning
• Anbefalinger til hvordan man kan overholde
• Eksempler og værktøjer Få Videntjenestens 

nyhedsbrev + find 
møder og podcast



Find os på sociale medier
Videntjeneste for bygherrer og rådgivere - https://www.linkedin.com/showcase/videntjeneste/
Arbejdsmiljøkoordinering - https://www.linkedin.com/groups/4949241/

Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere - https://www.facebook.com/videntjeneste

Videntjeneste for bygherrer og rådgivere - https://twitter.com/Videntjenesten

Tilmelding til vores nyhedsbrev på www.byggeproces.dk



Ideer til nye spørgetimer
• Bilag til PSS, fx 

– Aftaler og afgrænsning af fælles sikkerhedsforanstaltninger
– Tidsplan
– Byggepladsplan

• Arbejdsmiljøkoordinators rolle ift. fælles- og 
arbejdsområde

• Samspil med projekterende
• Rollefordeling og samarbejde ift. entrepriseformer
• Overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til (B)
• Skabe engagement
• Digitale værktøjer, apps mm


