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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 bygherre og rådgivere

Byggeriets arbejdsmiljøbus



Erfaringer

• Byggepladslogistik  og indretning er ikke planlagt
• Rækkefølge og varighed (tidsplan) ikke realistisk
• Ikke muligt at anvende tekniske hjælpemidler
• Angivelser i projektmateriale er sparsomme
• Der har ikke været en reel arbejdsmiljøkoordinering i

projekteringsfasen
• Der mangler kommunikation mellem rådgiver og

entreprenør på pladsen
• Der er ikke taget stilling til støv og støj



Når arbejdsmiljø ikke er tænkt ind
under projekteringen…

Typisk bliver vi
kontaktet, når

problemet er opstået

• Påbud fra Arbejdstilsynet
• Uenighed på pladsen
• Nye forhold er opstået, fx bygningsforurening

Vi hjælper med

• Udrede årsager til problemet
• Skabe dialog mellem aktørerne på pladsen
• Finde brugbare løsninger og tekniske hjælpemidler



Tekniske hjælpemidler
Baggrund og problem
• 2800 vinduer i et større boligområde
• Vinduerne vejede 110 kg pr. stk
• Opstillede lette stilladser (klasse 3 stilladser) til opgaven
• Ingen PSS eller arbejdsmiljøkoordinator (B)
• Entreprenører fik påbud

Projektering
• Skal bygherre oplyses om ansvar og arbejdsmiljøkoordinering?
• Skal stilladsets funktionskrav eller indretning beskrives
• Hvad med tekniske hjælpemidler?
• Har den projekterende en rolle?



Tekniske hjælpemidler



Murere
Baggrund og problem
• Den projekterende ændrer projektet efter udbud med hensyn til

udseende og materialevalg
• Tidsplanen holder ikke
• Elementmontage foregår før murerne sætter legablokke
• Murerne får dårlige arbejdsstillinger

Projektering
• Hvilke beslutninger burde været taget allerede under

projekteringen?
• Hvordan involverer den projekterende sig i at finde en god løsning?



Murere



Vinterbyggeri
Baggrund og problem
• Offentligt byggeri i 4 etager
• Ikke planlagt vinterforanstaltninger
• På grund af overskredet tidsplan, foregår aptering i vinterperioden
• Udførte arbejde på ”åbne dæk” i frost og sne
• Påbud til entreprenøren

Projektering
• Hvordan har samarbejdet om tidsplan været med bygherren?
• Hvilke overvejelser skal der gøres om mulige vinterforanstaltninger

og interimslukninger?



Vinterbyggeri

Løsning
• Skabt dialog mellem bygherre, rådgiver og entreprenører
• totalinddækning med ”offshore net”. Fjerne fygesne og slagregn,

reduktion af vindbelastningen med op til 80-90 %. Dog ikke
opvarmning



Stilladser
Baggrund og problem
• Etagebyggeri til boliger
• Murerens stillads, opstillet til isolerings- og pudsearbejde, stilles til

rådighed for tømrer (tagarbejde m.m.)
• Aftale om ”fælles stillads” sker på første byggemøde. Ajourført i PSS
• Påbud til Tømrer & Murer

Projektering
• Hvornår skal den projekterende ”vælge” fællesforanstaltninger?
• Hvilken dialog har der været med arbejdsmiljøkoordinator (P) om

behov for fælles sikkerhedsforanstaltninger?



Stilladser



Rækkefølge og varighed
Baggrund og problem
• Stort renoveringsarbejde på boligblokke
• Meget nedbrydning og efterfølgende apteringsarbejde
• Tidsplan skrider p.g.a. miljøfremmede materialer (PCB, BLY)
• Nedbrydning og Aptering foregår tæt på hinanden
• Der er opstået en konflikt på grund af støv og støj

Projektering
• Er der foretaget de fornødne forundersøgelser på bygherres vegne
• Hvilken dialog har der været omkring tidsplanen? Hvorfor er der

ikke afsat tilstrækkelig tid?



Rækkefølge og varighed



Krandækning
Baggrund og problem
• Ingen krandækning eller anden fælles transport af materialer i

byggeperioden
• Tagdækkerne er nødt til at få alt materiale hejst op på en gang
• De skal flytte rundt med materialerne undervejs manuelt

Projektering
• Hvordan er transport af materialer tænkt ind i tagdækkerprojektet?
• Hvilken dialog har der været med arbejdsmiljøkoordinator (P) om

behov for fælles sikkerhedsforanstaltninger?



Krandækning



Rækkefølge og varighed
Baggrund og problem
• Stort byggeri i 5 etager
• Skal rammes pæle ned pga blød bund
• Støbes beton i umiddelbar nærhed
• Der er ikke afsat tid nok, da arbejder ikke kan foregå samtidigt
• Der er opstået en konflikt

Projektering
• Hvordan har den projekterende forestillet sig, at arbejdet skulle

foregå?
• Er bygherren rådgivet om ansvar og arbejdsmiljøkoordinering?
• Hvilken dialog har der været omkring tidsplanen? Hvorfor er der

ikke afsat tilstrækkelig tid?




