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Forord – Guide 5 
Denne Guide 5 omhandler udbud i såvel byggeri som anlægsprojekter og henvender sig bredt mod 

relevante aktørerne i design og projektering  

Guiden er et resultat af et udviklingsprojekt, med det formål at illustrere, hvordan man kan integrere 

arbejdsmiljøhensyn i design og projektering i bygge- og anlægsprojekter. Begrundelsen er behovet 

for at opnå en højere grad af sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen – og herigennem forebygge ar-

bejdsulykker. Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og udført i samarbejde med 

de rådgivende ingeniørvirksomheder Cowi og Niras og arkitektvirksomhederne Arkitema Architects 

og Gottlieb Paludan Architects.  

Konceptet består af 5 separate guides plus et separat bilag. Bilaget gennemgår arbejdsmiljøloggen i 

detaljer og systematisk gennemgår risikofaktorer i relation til arbejdsmiljø i projektering.  

 

Baggrunden for udviklingsprojektet er to DTU-rapporter ”Arbejdsmiljø i byggeprocessens designfase: 

En ABD-bog for arkitekter og ingeniører” (Jørgensen et al. 2009) og ”Processer og metoder i det fejlfrie 

byggeri: Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen”  (Jørgensen et al. 2013). 

Andre centrale bidrag er præsenteret i guide 1. Desuden henvises til hjemmesider og dokumenter 

fra Arbejdstilsynet (www.at.dk), Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (www.bar-ba.dk), Byg-

geproces og Arbejdsmiljø (www.byggeproces.dk/) samt håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg 

(www.haandbogen.info/).  

http://www.bar-ba.dk/
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5 UDBUD 
Bygherren bør have et strategisk mål for sikkerhed og sundhed for byggeriet eller anlægsprojektet, 

og bør eksplicit have formuleret sine krav til såvel de projekterende som til entreprenørerne. 

Bygherren kan ved udbud stille krav til entreprenørerne, om at sikkerhed og sundhed bliver integre-

ret i hele udførelsesprocessen sammen med krav om kvalitet. Formålet er at opnå et minimum af 

såvel skader på mennesker som fejl på selve bygge-/anlægsprojektet.  

Entreprenøren skal sikre, at de skal kunne udføre deres del af arbejdet sikkert med henvisning til 

bygherrens strategiske mål og tage højde for de specifikke risici, som projekteringen har vurderet 

skal løses i udførelsen. Desuden kan bygherren stille krav til processen og organiseringen, samt stille 

krav til entreprenørens ekspertise inden for sikkerhed og sundhed. 

Ved udbud bør hensyn til sikkerhed og sundhed være en integreret del af beskrivelsen på lige fod 

med hensyn til energi, kvalitet mv. jvf. afsnit 2.1.  

Kompetencer og organisering af udførelsen 
Bygherren kan samtidig sikre sig, at de der får opgaverne, også har de nødvendige kompetencer til 

at opfylde de fastsatte strategiske mål. Endvidere bør bygherren sikre sig, at sikkerhed og sundhed 

er en integreret del af udførelsesprocessen og at organiseringen og processerne understøtter byg-

herrens strategiske mål også for sikkerhed og sundhed såvel som kvalitet, tidsrammer og økonomi. 

Det handler om at sikre en organisering af udførelsesprocesserne med de nødvendige mødestruktu-

rer og kontrolforanstaltninger, som fx sikkerhedsmøder med alle underentreprenører, sikkerheds-

grupper og leverandører, men også fx gennemførelse af mønsterrunderinger, etablering af sikker-

hedskørekort eller introduktionsmøder til byggepladsen. Desuden kan man stille krav til entreprenø-

ren om at beskrive, hvordan denne vil organisere samarbejdet med underentreprenørerne og leve-

randørerne for at opnå et højt niveau for sikkerhed og sundhed ved projektets udførelse. 

APV 
Der skal være krav til, at entreprenørerne/UE’ere/FE’ere har en arbejdspladsvurdering (APV) for de-

res opgaver. APV’en sikrer systematik i arbejdsmiljøarbejdet og er med til at forebygge ulykker og 

skader. Desuden kan der stilles krav til, at entreprenørerne/UE’ere/FE’ere skal deltage aktivt i sikker-

hedsarbejdet såvel som i kvalitetssikringen, herunder at opretholde en god orden, udbedring af egne 

fejl og i øvrigt indgå positivt i samarbejdet med de øvrige entreprenører om at opnå et godt resultat. 

Der bør desuden stilles krav til, at der udarbejdes en specifik APV for særlige forhold og risici ved det 

konkret projekt. Disse særlige risici og forhold bør fx fremgå af udbudsmaterialet eller af bygherrens 

plan.  
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5.1 ENTREPRISEFORMER 
Forberedelsen af udbud vil afhænge af udbudstypen og hvor tidligt i byggeprocessen udbuddet er 

lagt. For enkeltheden skyld skal her blot skitseres, hvad man kan gør inden for de tre almindelige 

udbudsformer; totalentreprise, hovedentreprise og fagentreprise. 

Totalentreprise 
Selvom en totalentreprise udbydes tidligere end de andre entrepriseformer, er der fortsat en række 

sikkerheds- og sundhedsforhold, der kan inddrages ved udbud. Sikkerhed og sundhed bør være en 

integreret del af beskrivelsen på lige fod med andre hensyn, fx energi, kvalitet mv., når der foreligger 

en ideskitse til bygge- eller anlægsprojektet og en første udbudsbeskrivelse (jvf. afsnit 2.1). Fx kan 

man allerede her på et generelt niveau angive krav til adgangsforhold, afgrænsning af byggepladsen, 

krav til orden og ryddelighed, krav til afskærmninger og tidlig etablering af sikkerhedsforanstaltnin-

ger, brug af materialer, der ikke er sundhedsskadelige og mål for logistik omkring transport af mate-

rialer ind og affald ud af pladsen. 

Erfaringerne fra en række forsknings- og udviklingsprojekter peger på, at både sikkerhed og kvalitet 

er afhængig af organiseringen af bygge-/anlægsprojektet. Det kan være hensigtsmæssigt allerede 

tidligt i projekteringen at etablere workshops, som målrettet involverer de udførendes kompetencer 

og fokusere på at etablere et godt samarbejdsklima, hvor parterne har tillid til hinanden. 

Hovedentreprise 
Ved udbud i en hovedentreprise, vil der foreligge et samlet projektmateriale, hvor man bør have 

tænkt sikkerhed ind i løsningmulighederne. Hvis dette er gjort, har de projekterende en viden om, 

hvilke risici, der ikke er elimineret i det projekterede og som hovedentreprenøren derfor skal tage 

hensyn til i sit tilbud. 

Disse risici bør fremgå af projektmaterialet og i udbudsmaterialet med et krav til hovedentreprenø-

ren om at dokumentere, hvordan denne vil klare udførelsesopgaven på en sikker og kvalitetsmæssig 

måde. Plan for sikkerhed og sundhed kan være et udgangspunkt, hvor bygherren kan bede entrepre-

nøren om at levere input, så entreprenøren kan dokumentere, at denne er i stand til at løfte opgaven. 

Fagentreprise 
I en fagentreprise står bygherren selv for organiseringen af udførelsesprocesserne og skal selv sikre 

en god udførelsesproces og en god koordination. Med en række forskellige fagentreprenører til stede 

på pladsen, må bygherren ikke undervurdere koordinerings- og styringsopgaven med at koordinerer 

sikkerhedsarbejdet på byggepladsens fællesområder i udførslen – en opgave, som varetages af ar-
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bejdsmiljøkoordinator(B). Det stiller en række krav til logistikken, fx dagligt at ajourføre byggeplads-

planer med adgangsveje osv. Eventuelt kan det konkrete sikkerhedsarbejde udbydes som en separat 

entreprise.  

5.2 FORUDSÆTNINGER OG KRAV TIL UDBUD 
Grundlaget for at man kan stille krav til sikkerhed og sundhed i et udbudsmateriale er: 

 At bygherren har formuleret en strategisk målsætning for sikkerhed og sundhed, samt at denne 

målsætning er udmøntet i konkrete krav. 

 At udbudsmateriale og -beskrivelser har integreret krav og hensyn specifikt for såvel sikkerhed 

og sundhed som for kvalitet og andre mål. 

 At der stilles krav til entreprenørernes kompetencer inden for sikkerhed og sundhed. Desuden 

at der stilles krav til entreprenørens evner til at gennemføre udførelsesprocessen, så den under-

støtter samarbejde, tillid og troværdighed parterne imellem og at disse kompetencer også rum-

mer forståelse for krav til sikkerhed, sundhed og kvalitet. 

 At der i projekteringen er dokumenteret en viden om projektets sikkerheds og sundhedsrisici, fx 

gennem aktiv, løbende integration og granskninger med konceptet for arbejdsmiljørigtig projek-

tering. 

 At de risici, der ikke kan elimineres (restrisici) tydeliggøres relevante steder i udbudsmaterialet, 

så de udførende har en mulighed for at tage højde for disse risici. 

 At der stilles krav til de udførende om at tage højde for de risici, som de projekterende har fundet 

i projektet, samt eventuelt de risici som de udførende selv kan identificere, herunder at entre-

prenøren skal udpege og udarbejde tidsplan over særligt farlige arbejder. 

 At der stilles krav til arbejdets organisering mødestruktur og samarbejde, som understøtter den 

gode udførelsesproces, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS, deltagelse i sikker-

hedsmøder, medvirke ved mønsterrunderinger, anvende APV, deltage i introduktionsmøder mv. 

PSS 
Bygherrens Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), har det primære formål, at beskrive sikkerheden og 

arbejdsmiljøet for byggepladsen, såvel for entreprenørerne som for deres ansatte. Endvidere beskri-

ves, hvem der gør hvad og hvornår. Planen er en afgrænsning af, hvem der i praksis sørger for byg-

gepladsens fælles sikkerhedsmæssige foranstaltninger og omfatter fællesområder. Planen skal til en-

hver tid være tilgængelig for alle på pladsen. 

PSS udarbejdes af arbejdsmiljøkoordinator(P) og er et centralt sted at videreformidle projektets ud-

førelsesmæssige arbejdsmiljøforhold. Igennem projekteringen skal de projekterende levere inputs til 

bygherrens PSS. Kravet til PSS’en er, at den skal som minimum omfatte følgende: 

1. En organisationsplan. 

2. En byggepladstegning. 

3. En tidsplan. 
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4. En angivelse af færdselsområderne. 

5. En angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres 

ansatte. 

6. En angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne. 

7. En afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici. 

8. En procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventu-

elle særlige risici m.v. 

9. En angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af 

beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner. 

10. Specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde, jf. § 10, nr. 2, jf. bilag 1. 

Byggepladstegningen skal vise, hvor der er: 

1. Eksisterende risici på arealet og hvilke risici. 

2. Adgangs-, transport- og flugtveje. 

3. Kran, hejs og stilladser. 

4. Afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere. 

5. Afsat plads til velfærdsforanstaltninger. 

6. Tilslutning til el, vand og kloak. 

7. Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr. 

Tidsplanen skal angive: 

1. Hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der 

er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser. 

2. I hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare, jf. bilag 1. 

 

I praksis kan det være vanskeligt, at få indarbejdet arbejdsmiljøforholdene tilstrækkeligt i tidsplanen, 

fx at sikre adskillelse af arbejdsområder og arbejdsaktiviteter med farlige stoffer og materialer, støj 

eller vibrationer fra de øvrige aktiviteter. Så det er noget, man bør fokusere på, eksempelvis ved i 

udbud at bede entreprenørerne om at beskrive, hvordan det kan håndteres i praksis.  

Det er arbejdsmiljøkoordinator(P), der udarbejder PSS, men der kan fx skrives ind i PSS’en at ”entre-

prenøren skal medvirke ved sikkerhedskoordinatorens færdiggørelse og ajourføring af Plan for Sik-

kerhed og Sundhed”. 
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Eksempler på formulering, der kan indskrives i udbudsmateriale:  

”Arbejdsmiljøforholdene på byggepladsen prioriteres højt af bygherren. Byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinator vil 

generelt stille store krav til kvaliteten af alle forhold, der har betydning for et godt arbejdsmiljø.  

Entreprenørerne skal være indstillet på at indgå i et nært samarbejde med byggeledelsen om at opnå de bedst mulige 

arbejdsmiljøforhold på byggepladsen.  

Entreprenørerne skal bemande opgaven med personer, der kan tage det fornødne hensyn til byggepladsens forhold. 

Hvis en person gentagne gange ikke tager behørigt hensyn, vil byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinatoren kunne 

bortvise personen fra pladsen”. 

Krav til konkrete kompetencer 
Særlige aktiviteter i projektets udførelse stiller krav om særlige kompetencer, herunder certifikater 

fra specifikke uddannelser, fx stilladsopsætning, truckkørsel, arbejde med epoxy mv. Dette kan og 

bør være synliggjort i arbejdsmiljøloggen under procesforhold, hvor kompetencekrav bør afdækkes. 

Herudover kan der stilles krav til leverandørernes, entreprenørernes og underentreprenørernes ar-

bejdsmiljøprofil og dokumenterede kompetencer på arbejdsmiljøområdet. Dette kan sikre, at sam-

arbejdet omkring sikkerhed og sundhed kommer til at fungere lettere, fordi samarbejdspartnerne er 

udvalgt efter fastlagte kriterier, og fordi det kan forventes, at aktørerne forstår betydningen heraf. 

Hvis entreprenørerne selv prioriterer arbejdsmiljø i projektet, så bliver det en langt lettere opgave 

for byggelederen og arbejdsmiljøkoordinatoren (B) at lede og koordinere arbejdsmiljøet. 

Krav til leverandører 
I den udstrækning at bygningsdele detailprojekteres og leveres af eksterne leverandører, har leve-

randøren et ansvar for form og indhold af produkter og bygningsdele, herunder at udpege særlige 

risici og andre væsentlige arbejdsmiljøforhold. Derfor skal der formuleres krav til disse produkters 

kvalitet og arbejdsmiljø helt på linje med andre produkter og materialer i projektet. Herunder indgår 

også krav til leveringsrækkefølge, leveringsadresse og sted fx hvor på byggepladsen mv. 

Kontrolplan for udbud  
På baggrund af ovenstående og foregående faser kan man i udbudsmaterialet udarbejde en kontrol-

plan for de arbejdsmiljømæssige risici, man har kortlagt i projekteringen. Kontrolplanen kan planlæg-

ges på baggrund af restrisici for arbejdsaktiviteten noteret i arbejdsmiljøloggen. Samtidig kan man 

med en kontrolplan holde fokus på, at sikre det niveau man har fastsat for arbejdsmiljøet, hvilket skal 

hænge sammen med projektets generelle rammevilkår (økonomi, tid og kvalitet).  

Der udpeges en ansvarlig og en forventet dato for, at kendskabet til restrisici overleveret til entre-

prenøren, ligesom listen koordineres med arbejdsmiljøkoordinator(B), som givetvis er den, der vare-

tager denne opgave. 
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5.3 BESKRIVELSER 
Et konkret sted at synliggøre og videreformidler de arbejdsmiljøforhold og restrisici, man er blevet 

opmærksomme på under design og projektering, er i udbudsmaterialernes beskrivelsessystemer. Be-

skrivelsesstrukturerne er lidt forskellige for anlæg og byggeri, ligesom der til tider benyttes forskellige 

begreber og strukturer på tværs af projekter og virksomheder.  

Anlæg 
På anlægsområdet findes en række beskrivelsessystemer (fx Vejdirektoratet, Banedanmark mfl.), 

men da der ofte refereres til Vejdirektoratets paradigmer (Se Vejdirektoratets ”Håndbog for udbud”), 

er det udgangspunktet i det følgende. Der er en almen og en specifik del, samtidig med at beskrivel-

sesstrukturen er delt op i de tre hovedkomponenter; jura, teknik og økonomi, se Figur 16.  

Den almene del kan man ikke ændre i. Den indeholder almindelige betingelser og almindelige ar-

bejdsbeskrivelser og er standardmateriale/-dokumenter. 

Den særlige del beskrives af bygherren for den konkrete entreprise, og alle præciseringer og supple-

menter i forhold til de almindelige betingelser og almindelige arbejdsbeskrivelser beskrives. Det er 

her, erfaringerne fra de projekterende og arbejdsmiljøkoordinator(P) skal synliggøres. Det vil typisk 

være i de særlige arbejdsbeskrivelser (SAB), at bygherren specifikt videreformidler særlige forhold og 

risici. Dog kan det også tænkes, at man ønsker at fokusere på arbejdsmiljøforhold i de tekniske be-

skrivelser, i udbudskontrolplaner (UKP) og i det tekniske projektmateriale. 

SAB’en præciserer og supplerer den tilsvarende AAB, og foreligger for almindeligt forekommende 

fag/entreprisedele samt ”Styring” og samarbejde” og ”Arbejdsplads”. Alle disse er relevante i forhold 

til arbejdsmiljøforhold, og sammen med PSS’en er det her, man i særdeleshed har mulighed for at 

synliggøre restrisici og særlig forhold for entreprenørerne.  

De særlige arbejdsbetingelser (SB), der præciserer og supplerer specifikke juridiske forhold på bag-

grund af AB92, kan i enkelte tilfælde være relevant, fx hvis bygherren forbeholder sig ret til at på-

lægge entreprenøren en bod, eller der skal indføres arbejdsklausuler. 
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FIGUR 18: VEJDIREKTORATETS BESKRIVELSESSTRUKTUR (FRA VEJDIREKTORATETS ”HÅNDBOG FOR UDBUD”). 

Byggeri 
På byggeområdet refereres ofte til BIPS’ beskrivelsessystem, som derfor er udgangspunktet i det føl-

gende13F

14. Beskrivelsesstrukturen omfatter: 

                                                      
 

14 Se BIPS B1.000, Beskrivelsesanvisning – struktur 
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 Byggesagsbeskrivelsen (BSB), der er en fælles beskrivelse for alle entrepriser på en byggesag, og 

som adresserer generelle forhold og fastlægger de overordnede betingelser.  

 Én eller flere Arbejdsbeskrivelser (ARB), der fastlægger betingelserne for de enkelte arbejder, der 

skal udføres og adresserer det specifikke.  

Til en entreprise hører BSB samt én eller flere ARB. Som udgangspunkt bør en ARB ikke dække emner, 

der skal udføres af flere aktører.  Ved anvendelse af BIPS`s beskrivelsessystem er det fastlagt, hvor i 

arbejdsbeskrivelsen (ARB) at informationer om arbejdsmiljø kan beskrives. 

Beskrivelserne er alle sammensat af en basisbeskrivelse og en projektspecifik beskrivelse, se figur 17.  

 

FIGUR 19: BIPS' BESKRIVELSESSTRUKTUR  (BIPS B1.000,  SIDE 15). 

Basisbeskrivelser fungerer som fælles referencegrundlag, dvs. de er alment gældende og uafhængig 

af de enkelte projekter. Da de er ens for alle projekter medgår de (oftest) ikke i beskrivelsesmateria-

let, men fremstår som en de facto standard. 
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De projektspecifikke beskrivelser indeholder projektrelaterede forskrifter, samt tilføjelser/fravigelser 

fra basisbeskrivelser. Det er derfor også de projektspecifikke dele, der er relevante i forhold til at 

formidle de projektspecifikke arbejdsmiljøforhold.  

Den projektspecifikke BSB adresserer arbejdsmiljørelaterede forhold direkte eller indirekte i en 

række kapitler. I særdelehed i kapitel om ”Sikkerhed og Sundhed”, men delvis også kapitel om ”Byg-

geplads”, kapitel om ”Omgivende miljø”, kapitel om ”Kvalitetsstyring” og kapitel om ”Tidsstyring”. 

BSB bør indeholde en sammenfatning af de mål og værdier for sikkerhed og sundhed, som bygherren 

har angivet og de krav, som dette efterfølgende afføder og inden for de områder, der går på tværs af 

byggeprojektet. Tilsvarende bør den videreformidle informationen om risici ved udførelsen, som de 

involverede har identificeret i projektering.  

De projektspecifikke ARB’ere bør videreformidle informationen om risici ved udførelsen inden for de 

enkelte entrepriser, som skal håndteres af de udførende. Dette giver de udførende et grundlag for at 

overveje, hvilke foranstaltninger de skal medtænke i deres tilbud. Her kan arbejdsmiljøforhold indgå 

flere forskellige steder eksempelvis i de specifikke afsnit vedrørende arbejdsmiljø eller i forbindelse 

med bygningsdelsbeskrivelser, men også i forhold til procesrelaterede forhold som fx forudgående 

og efterfølgende arbejder.   

BIPS udgiver i den nærmeste fremtid nye reviderede paradigmer for byggesagsbeskrivelser, hvor me-

get vedrørende arbejdsmiljøforhold er flyttet over i en separat arbejdsmiljøbeskrivelse. Som den ene-

ste beskrivelse skal man for arbejdsmiljø både udsende basisteksten og den projektspecifikke tekst 

samlet, da det er afgørende, at en plan for sikkerhed og sundhed fremstår som ét dokument.  

Fremhæv særlige risici og særlige forhold 
Fælles for byggeri og anlæg er, at det ved udbud gælder om at få fremhævet de særlige forhold og 

risici forbundet med arbejdsmiljø på projektet. Herunder at synliggøre, at man har gjort en indsats 

også i planlægning og projektering. Samtidig har man mulighed for at signalere, at de udførendes 

sikkerhed og sundhed tages alvorligt og prioriteres af bygherren og dermed også forventes at blive 

prioriteret af de udførende. Her er beskrivelserne og/eller bygherrens udkast til PSS relevante, af-

hængig af risicienes karakter. Formålet er at sikre, at entreprenøren får viden og mulighed for at tage 

højde for de erkendte risici og som derfor stiller krav til udførelsen. Det er væsentligt, at alle krav til 

de udførende i arbejdsmiljøarbejdet præciseres i de specifikke beskrivelser og PSS, som herefter vil 

være et naturligt element i kontrakter og aftaler med de udførende. 
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Byggeproces.dk skriver bl.a. følgende:  

 ” Arbejdsbeskrivelserne er et vigtigt redskab til at formidle viden om restrisici videre til entreprenøren”. 

 ”Arbejdsbeskrivelsen er velegnet til at angive de farlige arbejdsopgaver indenfor et fagområde, så entreprenøren 

får de rette informationer. Beskriv hvilke særlige risici, der skal tages højde for ved udførelse af arbejdet, og om 

der er særlige arbejdsmiljøforhold forbundet med [bygnings]dele indenfor entreprisen”. 

 ”En arbejdsbeskrivelse kan også bruges til at gøre rede for, hvordan man ønsker en specifik opgave løst. Det kan 

for eksempel være etablering og drift af byggeplads”. 

Man bør forsøge at synligøre de specifikke forhold og de overvejelser, der er gjort i design og projek-

tering på et tilpasset niveau. Hvis der refereres for meget i generelle fraser til standardtekst i gene-

relle beskrivelser samt PSS, så signalerer man, at det har en lav prioritet. I nogle projekter kan det 

være hensigtsmæssigt at uddybe arbejdsmiljøforholdene nede i de specifikke arbejdsbeskrivelser. I 

andre projekter vil det være mere hensigtsmæssigt at have en mere fast struktur, hvor der henvises 

til specifikke arbejdsmiljøafsnit i beskrivelsesstrukturen.  Her er det imidlertid vigtigt, at de afsnit, der 

refereres til, synliggør de specifikke forhold og at det er prioriteret i projektet. 

Arbejdsmiljøloggen er også et værktøj til at synliggøre restrisici fra design- og projektering. Arbejds-

miljøloggen kan bruges som dokumentation for overvejelser ved projektering, men også bruges til at 

formidler relevant viden om arbejdsmiljørisici videre til entreprenørerne. Arbejdsmiljøloggen er sam-

tidig også en risikovurdering, hvor man kan tage stilling til, hvad der er vigtigt at formidle til entre-

prenørerne.  

Nedenfor fremhæves et eksempel fra et af case projekterne: 

Er eksempel på en arbejdsbeskrivelse ses fra ét af case projekterne fra en arbejdsbeskrivelse vedrørende facadeluk-
ning.  En række punkter er bl.a. 
 

Under kapitel 2. Omfang - 2.5 Sikkerhed og sundhed:  
Efter en indledning med generelle henvisninger fremhæves en række specifikke punkter, fx arbejde med skadelige 
stoffer, hvor det fremhæves, at det skal undgås, og såfremt det ikke er muligt, så skal arbejdet udføres af personer 
med en relevant uddannelse ligesom adskillelse fra andet arbejde fremhæves. 
 
Under 2.5.3 risikospecifikation fremhæves de generelle risici på projektet:  
• Arbejder i højden  
• Arbejder på stilladser og arbejdsplatforme  
• Arbejder der foregår over hovedhøjde  
• Arbejde med håndtering af store emner der kræver tekniske hjælpemidler  
• Arbejder med tunge løft  
• Arbejder med risici for nedstyrtning gennem huller i dæk og facader  
• Arbejder under forhold, der medfører særlig udsættelse for dampe, støv, støj eller vibrationer  
• Arbejder som udsætter arbejdstagerne for kemiske eller biologiske stoffer  
• Arbejder med håndtering af skarpe genstande og materialer  
 
Under 2.8 Arbejdets planlægning  
Her skrives bl.a. ”Det påhviler entreprenøren nøje at gennemtænke de udførelsesmetoder, der påtænkes anvendt, 
og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret og uacceptable forhold i 
forbindelse med udførelsen udelukkes”. 

http://www.byggeproces.dk/Projekterende/Projekteringsfasen/Forebyggelse-i-projekteringsfasen#.VZUBPfntlBc
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Under kapitel 3. Generelle Specifikationer - 3.8 Arbejdsmiljø  
Her fremhæves bl.a. de arbejder og/eller materialer/produkter, der vurderes at indebære særlige sikkerheds- 
og/eller sundhedsmæssige risici.  
• Montage af store facadeelementer. Der skal anvendes tekniske hjælpemidler til løft og håndtering.
• Montage af store emner over hovedhøjde
• Montage af ovenlysmoduler over åbninger i tag dæk Der skal anvendes platforme og faldsikring samt afspærrin-
ger. 
• Arbejder i højden med længevarende montage
• Nedstyrtningsfare fra stilladser og arbejdsplatforme
• Montage af sternafdækninger fra dæk, tæt på kanter hvor værn er demonteret. Der skal anvendes faldsikring.
• Arbejder med fugemasser og lim
• Arbejder med isoleringsmaterialer (mikrofibre)
• Arbejder med håndtering af skarpe alu-plade-kanter

Entreprenøren skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de foranstaltninger der skal iværksættes 
for at sikre de sikkerhedsmæssige forhold. 

Under kapitel 4. Bygningsdelsbeskrivelser – 4.x.10 udførelse og 4.x.13 Arbejdsmiljø 
Her beskrives udførselsmæssige forhold for den enkelte bygningsdel. 4.x.13 referer tilbage til 2.5 og 3.8 

Det generelle billede er, at arbejdsmiljø gennemsyrer materialet og adresseres, hvor det er relevant. De efterfølgende 
aktører, der skal anvende beskrivelserne, vil umiddelbart få det indtryk, at arbejdsmiljø er noget, der prioriteres. Det 
betyder at der generelt er fokus på at sikre bygbarhed og gode forhold. 

Det kunne fremhæves, at materialet trods alt følger rimeligt standardiserede måder at fremstille projektmaterialet på, 
men at arbejdsmiljø indgår på udvalgte steder og hvor det er relevant.  

5.4 DRIFT OG VEDLIGEHOLD 
Som for udførelsesprocesserne bør viden om risici og belastninger i arbejdsmiljøet, der er relevante 

for drift og vedligehold, kommunikeres videre til driftsorganisationen. Det er vigtigt, at driftsorgani-

sationen får kendskab til relevante risici og belastninger og derfor kan planlægger en forebyggende 

indsats gennem anvendelse af tekniske hjælpemidler, organisering etc. Omfanget af relevant infor-

mation kan være betydeligt, hvilket kræver en systematisk indsamling og formidling. 

Særlige risici ved eventuelle fremtidige arbejder, herunder reparation og vedligeholdelse, skal være 

indeholdt i journalen.  

Om journalen 

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse 117 af 5. februar 2013 står der bl.a.: 

§ 10 Stk. 3. ”Bygherren skal sørge for, at den eller de koordinatorer, der er udpeget til at koordinere for sikkerhed og

sundhed under projektering af bygge- eller anlægsprojektet udarbejder en journal, som er tilpasset bygningen eller 

anlæggets karakteristika, og som indeholder en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der 

bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder. Hvor der ifølge bekendtgørelse om projekte-

rende og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø er krav om, at den projekterende skal udarbejde en liste 

over de særlige forhold, der skal iagttages i relation til sikkerheden og sundheden ved fremtidige reparations- eller 

vedligeholdelsesarbejder, kan journalen indgå i den liste, der udarbejdes af den projekterende”. 
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I At-vejledning 25.3 - Oktober 2014 – om bygherrens ansvar ved store byggeprojekter står der bl.a.: 

”Det er bygherrens ansvar – gennem planlægning og koordinering af sikkerhed og sundhed – at sikre grundlaget for, 

at arbejdet på byggepladsen kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det indebærer ved byggepro-

jekter på store byggepladser, at det er bygherrens ansvar at sikre”: 

 ”At koordinatoren under projekteringen udarbejder en journal for eventuelle fremtidige arbejder, herunder re-

paration og vedligeholdelse af det færdige byggeri eller anlæg”.

 ”At koordinatoren under bygge- eller anlægsarbejdet løbende ajourfører planen for sikkerhed og sundhed samt

i nødvendigt omfang ajourfører journalen om eventuelle fremtidige arbejder, herunder reparation og vedlige-

holdelse”.

Det er altså arbejdsmiljøkoordinator(P), der koordinerer og udarbejder journalen og arbejdsmiljøko-

ordinator(B), der ajourfører. Den projekteringsansvarlige skal levere en beskrivelse af bygningens el-

ler anlæggets karakteristika (konstruktion, udformning, foreskrevne materialer m.v.), hvis det har 

betydning for sikkerhed og sundhed ved arbejde med vedligeholdelse eller reparation af den pågæl-

dende bygning eller anlæg.  
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Guide 5: 

Denne guide er et element i den praksisrettede del af et forskningsprojekt, der har udarbejdet 

et koncept til at integrere arbejdsmiljøhensyn i design og projektering i bygge- og anlægspro-

jekter, for at opnå en højere grad af sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen – og herigennem 

forebygge arbejdsulykker.  

Denne Guide 5 omhandler integrationen af arbejdsmiljø i projektet ved udbud i såvel byggeri 

som anlægsprojekter og henvender sig bredt mod relevante aktørerne i design og projektering. 
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