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Arbejdsmiljø –
Overordnet opgavematrix iht. BYGST ydelsesspecifikationer E.1-2, E.1-3, E.1-4, E.1-5

x = Ansvar for opgave
o = Bistå

Projekteringsleder

Arbejdsmiljøkoordinator (P)

Byggeleder

Arbejdsmiljøkoordinator (B)

Udpegning / godkendelse af arbejdsmiljøkoordinatorer (P) og (B).

projektleder

x

Indkaldelse til og afholdelse af PSSoverdragelsesmøde mellem (P) og (B) i mobiliseringsperioden inden byggestart.

Definition af byggesagens arbejdsmiljømål.

BYGST

o

o

(Ajourført
og kvalitetssikret
PSSudkast)

(Granskning /
kommentering af
PSSudkast)

o

o

Risikolog: Løbende behandling, styring og
ajourføring af arbejdsmiljørelaterede risici.
Gælder også ved eventuel entreprenør- /
leverandørprojektering, projektering i mobiliseringsperiode, efter byggestart samt ved
projekt- og byggeprocesændringer i forhold til
udbudsmateriale.

x

o

Arbejdsmiljøjournal oprettelse, udfyldelse og
løbende ajourføring og kvalitetssikring samt
aflevering af endelig arbejdsmiljøjournal til
BYGST.

x

o

Arbejdsmiljøkoordinering under projektering /
projektændringer. Gælder også ved eventuel
entreprenør- / leverandørprojektering, projektering i mobiliseringsperiode, efter byggestart
samt ved projekt- og byggeprocesændringer i
forhold til udbudsmateriale.

o

x

Arbejdsmiljøscreening.

x

o

x

x

FRA OG MED IDÉFASE / BYGGEPROGRAM TIL OG MED AFRIGNING AF BYGGEPLADS EFTER AB92/ABT93AFLEVERING OG HVOR PROJEKTERINGSLEDER ELLER ARBEJDSMILJØKOORDINATOR (P) ER OPGAVEANSVARLIGE
o

o
(Før byggestart / i
mobiliseringsperiode og efter
byggestart.)
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o

o

x = Ansvar for opgave
o = Bistå

Anbefalinger til, plan for og gennemførelse af
forundersøgelser.

Projekteringsleder

Arbejdsmiljøkoordinator (P)

Byggeleder

Arbejdsmiljøkoordinator (B)

x

projektleder

o

o

o

o

x

o

o

o

o

x

Gennemføres der forundersøgelser efter
byggestart, inddrages tillige arbejdsmiljøkoordinator (B) i drøftelse af arbejdsmiljømæssige risikoreducerende tiltag, og byggeleder i
relation til ajourføring af byggeplads- og tidsplaner.
Faserne byggeprogram, dispositionsforslag,
projektforslag, for-/ myndighedsprojekt, hovedprojekt samt udbudsmateriale inkl. eventuel projektering, projekt- og byggeprocesændringer i mobiliseringsperioden og efter
byggestart:
Bl.a. processtyring f.eks. indkaldelse til og
afholdelse af møder mv. med inddragelse og
deltagelse af arbejdsmiljøkoordinator (P) og
de forskellige projekterende faggrupper mv.,
så der på lige fod med andre områder er
fokus på udarbejdelse og kvalitetssikring af
projektmateriale i relation til arbejdsmiljøområdet.
Tillige inddragelse af arbejdsmiljøkoordinator
(B) samt byggeleder i forbindelse med
granskning af udbudsmateriale, og hvis der
projekteres og / eller foretages projekt- og
byggeprocesmæssige ændringer før byggestart / i mobiliseringsperiode og / eller efter
byggestart, hvor løsninger / ændringer skal
implementeres på byggepladsen.
Plan for Sikkerhed og Sundhed - udbudsudkast:

o
(Granskning /
kommentering udbudsmateriale)

Oprettelse, udarbejdelse og kvalitetssikring.

Plan for Sikkerhed og Sundhed – ajourføring
af udbudsudkast frem overdragelsesmøde
mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)

o

x

Byggepladsplan(-er):

x

o

x

o

o

Oprettelse, ajourføring og udbudsplan(-er).
Tidsplan(-er):
Oprettelse, ajourføring og udbudsplan(-er).
Endelige evakueringsplaner for det færdige
byggeri.

x
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BYGST

x = Ansvar for opgave

leder

Arbejdsmiljøkoordinator (B)

projektleder

Anmeldelse af byggepladsen til Arbejdstilsynet i mobiliseringsperioden.

o

x

o

Arbejdsmiljøkoordinering på byggepladsen og
i forhold til byggepladsens nære omgivelser
fra overdragelsesmøde mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og arbejdsmiljøkoordinator (B)
dvs. i mobiliseringsperioden og efter byggestart.

o

x

Ajourføring af kontaktdata for beskæftigede
arbejdsgivere på byggepladsen, bemandingsoversigter, fælles velfærdsforanstaltninger
mv. i mobiliseringsperioden og efter byggestart

x

o

Byggepladsplan(-er):

x

o

x

o

o

x

Afholdelse af evakueringsøvelser i nødvendigt omfang.

o

x

Håndtering af eventuelle AT-påbud, arbejdsulykker o.lign. iht. BYGST beredskabsplan for
arbejdsmiljøkoordinator (B) og byggeleder
efter byggestart.

o

x

Andet: Generel styrkelse af kommunikation
omkring god adfærd på byggepladsen mv.

x

x

o = Bistå

Projekteringsleder

Arbejdsmiljøkoordinator (P)

Bygge-

BYGST

FØR BYGGESTART TIL OG MED AFRIGNING AF BYGGEPLADS EFTER AB92 /
ABT93 AFLEVERING OG HVOR BYGGELEDER OG / ELLER ARBEJDSMILJØKOORDINATOR (B) ER OPGAVEANSVARLIGE

Ajourføring inkl. evt. supplerende oprettelser
fra start af byggeledelsesopgave, efter
BYGST kontrahering med entreprenør(-er).
Tidsplan(-er):
Ajourføring inkl. evt. supplerende oprettelser
fra start af byggeledelsesopgave, efter
BYGST kontrahering med entreprenør(-er).
PSS mv. - fra overdragelsesmøde mellem
arbejdsmiljøkoordinator (P) og arbejdsmiljøkoordinator (B), dvs. i mobiliseringsperiode
og efter byggestart:

o

o

Løbende PSS-tilretning, koordinering og
ajourføring inkl. input fra arbejdsgivere, byggeleder m.fl., tillige ved eventuel projektering,
projekt- og byggeprocesmæssige ændringer.
Afholdelse af opstartsmøder, sikkerhedsmøder, sikkerhedsrunderinger mv.
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