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Bekendtgørelse 117 af 5. februar 2013 vedrører byghe rrens pligter og pålægger 
BYGST som bygherre en række ansvarsområder på arbejd smiljøområdet. Be-
kendtgørelsen gælder, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde af 
mindst to virksomheder (CVR / RUT nr.) samtidigt på b yggepladsen. Størsteparten 
af BYGST projekter vil derfor skulle efterleve denne  bekendtgørelse.  

Herudover er bekendtgørelse nr. 1516 om bygge- og an lægsarbejde af 16. decem-
ber 2010 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 1 181 om samarbejde om sik-
kerhed og sundhed af 15. oktober 2010 med senere æn dringer samt bekendtgørel-
se 110 af 5. februar 2013 om projekterende og rådgi veres pligter med senere æn-
dringer også gældende for området. 

I forbindelse med totalentrepriser er det Totalentr eprenørens ansvar at sikre over-
holdelsen af ovenstående bekendtgørelser. Er arbejd smiljøkoordinering vedr. pro-
jektering placeret hos Totalentreprenøren, skal arb ejdsmiljøkoordineringen udfø-
res iht. nærværende ydelsesspecifikation fra det ti dspunkt under projektering, 
hvor der indgås kontrakt (normalt efter byggeprogra m eller dispositionsforslag). 
Kun efter aftale med BYGST kan ydelsesspecifikationen  fraviges. 

I nedenstående er opgaver for BYGST arbejdsmiljøkoor dinatorer (P) behandlet. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) refererer vedrørende ar bejdsmiljø ubetinget til BYGST 
som bygherre uanset organisatorisk tilhørsforhold i  øvrigt. 

Generelt 
BYGST lægger vægt på, at alle parter i en byggesag medvirker til at skabe og fastholde 
et godt arbejdsmiljø på byggepladsen. Samtidig ønsker styrelsen, at det færdige byggeri 
understøtter et godt arbejdsmiljø i brug og drift. Projektmateriale, herunder Plan for Sik-
kerhed og Sundhed og Arbejdsmiljøjournalen, skal være udformet, så arbejdet på byg-
gepladsen samt vedligeholdelses- og renoveringsarbejde på det færdige byggeri kan 
planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt for-
svarligt. 

BYGST lægger vægt på forebyggelsesindsats og på, at der tidligt i byggeprocessen ta-
ges stilling til arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed på grundlag af indsigt og viden, og at 
forebyggelsesindsatsen også sikres gennem effektive planlægnings- og beslutningspro-
cesser.  

Grundlaget for valg af løsninger, som kan give den største effekt i relation til forebyggel-
sesindsatsen på arbejdsmiljøområdet, skabes allerede i de indledende programmerings- 
og forslagsfaser. Det gælder for både udførelsen og den efterfølgende drift og vedlige-
holdelse af byggeriet. 

Efter udpegning skal BYGST arbejdsmiljøkoordinator (P) udføre de arbejdsmiljørelatere-
de arbejdsopgaver, som BYGST har ansvaret for jf. bekendtgørelse 117 af 5. februar. 
Derudover skal vejledninger og krav i nærværende ydelsesspecifikation i øvrigt følges. 
Koordinatoren skal være opmærksom på, at denne - uanset arbejdsgiver – refererer til 
BYGST projektleder på det givne projekt mht. de arbejdsmiljørelaterede arbejdsopgaver 
jf. bekendtgørelsen og nærværende ydelsesspecifikation. 

BYGST projekterende og øvrige rådgivere skal udføre de arbejdsmiljørelaterede opga-
ver, som de har ansvar for jf. bekendtgørelse 110, og som bl.a. indbefatter at inddrage 
BYGST arbejdsmiljøkoordinator (P) i projekteringsprocesserne.  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal orientere sig om projekterendes og rådgiveres ydelser 
på arbejdsmiljøområdet i BYGST ydelsesspecifikation E.1-2 for projekterende og rådgi-
vere. 
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1 BYGST paradigmer mm. 

Der henvises til BYGST "Formkrav til projektmateriale – Projekterende, rådgivere, bygge-
ledelse m.fl., bilag E.10". 

2 Kommunikation 

Al projektmateriale, referater mv. samt seneste revision af risikolog, tidsplan(-er), bygge-
pladsplan(-er), Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og Arbejdsmiljøjournal udveksles 
mellem parterne via projektweb stillet til rådighed af BYGST. 

3 Definitioner 

3.1 Særlig farligt arbejde / arbejde med særlige ri sici og andre særlige forhold 

Definition af særlig farligt arbejde / arbejde med særlige risici og andre særlige forhold 
findes i bilag 1 til bekendtgørelse 110 og i bilag 1 til bekendtgørelse 117 på Arbejdstilsy-
nets hjemmeside. 

3.2 Byggeplads 

Ved byggeplads forstås projektets samlede byggeplads inkl. skurby, container- og op-
lagspladser og eventuelle byggepladser, som etableres i forbindelse med projektets en-
trepriser indenfor den samlede byggeplads. 

3.3 Udførelse og byggestart 

Udførelsesperioden regnes fra og med arbejdsstart i forbindelse med etablering af byg-
geplads til og med AB92/ABT93-aflevering. Byggestart regnes fra samme tidspunkt som 
start af udførelsesperioden.  

4 Generelt om rammer og opgaver arbejdsmiljøkoordin ator (P) 

4.1 Arbejdsmiljøkoordinering under projektering 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal på BYGST vegne: 

• Sørge for, at der sker en samlet koordinering af arbejdsmiljøområdet under pro-
jektering. 

• Sørge for, at afgrænse byggepladsens fællesområder, f.eks. fælles adgangsve-
je, placering af materialeopbevaring, byggepladsbelysning, fælles stillads, byg-
gepladslys osv. 

• Udarbejde udkast til Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), som skal indgå i ud-
budsmaterialet. 

• Indarbejde og varetage, at omfang og ansvar for fællesområder og fælles sik-
kerhedsforanstaltninger klart fremgår af PSS-udkastet, og at angivelser er koor-
dineret med projekteringslederen og øvrige projekterende.  

• Udføre opgaver iht. nærværende ydelsesspecifikation og løbende holde BYGST 
orienteret om projektets arbejdsmiljømæssige bygbarhed.  

Arbejdsmiljøkoordinator (P)'s koordinering skal bl.a. medvirke til at sikre: 

• At projektmaterialet tager hensyn til både sikkerhed og sundhed i byggefasen og 
ved vedligeholdelses- og renoveringsarbejder af og i det færdige byggeri - de 
projekterende har dog det fulde ansvar for, at projektmaterialet og byggeriet er 
udformet så arbejdsmiljøloven kan overholdes. 
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• At der bliver foretaget nødvendige arbejdsmiljørelaterede forundersøgelser, og 
at sikkerheds- og sundhedsmæssige risici er kortlagt og håndteret i projektmate-
rialet. 

• At der i byggeprojektet er afsat tilstrækkelig tid til at udføre de forskellige arbej-
der og / eller arbejdsfaser, og at der er foretaget en hensigtsmæssig planlæg-
ning med en rigtig rækkefølge af de forskellige arbejdsopgaver set i forhold til de 
arkitektoniske, tekniske og organisatoriske løsninger der vælges. 

• At de forskellige arbejdsprocesser kan udføres med anvendelse af egnede tek-
niske hjælpemidler og med hensigtsmæssige arbejdsstillinger, og at håndtering 
af materialer og valg af materiel ikke udsætter bygningshåndværkerne for unød-
vendig nedslidning eller ulykkesrisiko.  

• At der under projekteringen er taget hensyn til de generelle principper for fore-
byggelse af arbejdsskader og nedslidning, som er omfattet af bilag 2 til bekendt-
gørelse 117 om bygherrens pligter og bilag 2 til bekendtgørelse 110 om projek-
terende og rådgiveres pligter.  

• At der er nødvendige beskrivelser omkring køre- og gangveje på terrænet uan-
set vejrliget. 

• At fælles sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen og sikkerhedsforanstalt-
ninger i forhold til de nære omgivelser er klart afgrænset og kommer med i ud-
budsmaterialet, så BYGST kan indgå aftaler med arbejdsgiverne. 

• Generelt sikre, at de projekterende overholder BYGST formkrav til projektmate-
riale, særligt mht. byggeplads- og tidsplan(-er). 

4.2 Arbejdsmiljøkoordinering i forhold til projekte ts nære omgivelser 

Arbejdsmiljøkoordinering under projektering indbefatter også, at der gennemføres koor-
dinering i grænsefladerne til projektets nære omgivelser, f.eks. tilgrænsende byggepro-
jekter og i forhold til projektlokalitetens driftsorganisation, brugere og gæster, naboer 
samt forbipasserende.  

Sidstnævnte kan eksempelvis være i forbindelse med tilbygnings-, ombygnings- eller 
renoveringsarbejder et sted, hvor bygningen er i drift, og hvor: 

• PSS'ens beredskabs- og evakueringsplaner skal koordineres med stedets.  

• Det skal sikres, at byggepladsen eller arbejdsstedet fysisk er adskilt fra omgi-
vende aktiviteter. 

• Det fysisk eller tidsmæssigt ikke er muligt at adskille byggeaktiviteter fra det om-
givende miljø, og hvor der skal indarbejdes sikkerheds- og sundhedsmæssige 
foranstaltninger i projektet, så færden henholdsvis ophold gennem eller i nærhe-
den af arbejdsstedet kan ske på betryggende vis.  

• Der skal træffes foranstaltninger, som hindrer, at f.eks. støv og støj fra byggear-
bejder bliver en sundhedsrisiko for driftspersonale, brugere og gæster på stedet. 

• Der skal spærres af i forbindelse med f.eks. opsætning og nedtagning af stillads, 
så det sikres, at eventuelt nedfaldne genstande ikke udgør en sikkerhedsrisiko. 

4.3 Udarbejdelse af udkast til Plan for Sikkerhed og  Sundhed (PSS) 

Alle BYGST byggeprojekter skal have en form for PSS, der som minimum lever op til 
kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 117 om Bygherrens pligter.  
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BYGST har foretaget følgende afgrænsning: 

1.  For alle bygge- og anlægspladser med mere end én arbejdsgiver samtidigt og 
mere end 10 samtidigt beskæftigede personer, skal der udarbejdes en PSS. 

2.  For alle bygge- og anlægspladser med mere end én arbejdsgiver samtidigt og 
10 eller færre end 10 samtidigt beskæftigede personer skal der udarbejdes en 
PSS, hvis arbejdet er omfattet af bilag 1 (særlig farligt arbejde) i bekendtgørelse 
117 og / eller omfattet af bilag 1 (arbejde med særlige risici og andre særlige 
forhold) i bekendtgørelse 110. 

3.  Der skal ved øvrige bygge- og anlægspladser, som ikke er omfattet af ovenstå-
ende, udarbejdes et notat efter aftale med BYGST projektleder med angivelse af 
organisation, byggepladsplan, tidsplan, fælles regler for adfærd, varslinger af 
stedets driftsorganisation og øvrige forhold, som kan være relevante at vide for 
den eller de udførende. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P)'s udkast til PSS skal indgå i udbudsmaterialet til entreprenø-
rerne. Materialet skal være så detaljeret, at entreprenørerne kun har behov for at frem-
komme med supplerende oplysninger om den specifikke entreprenør og oplysning om 
den / de detaljerede fremgangsmåder for, hvordan entreprenøren påregner at løse sin / 
sine opgaver.  

4.4 Arbejdsmiljøjournalen 

Projekteringslederen har ansvar for, at Arbejdsmiljøjournalen oprettes, udfyldes og ajour-
føres løbende gennem projektets faser og ved faseskift og for, at den endelige udgave 
afleveres til BYGST i forbindelse med afleveringen af byggeriet.  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal, på BYGST vegne, følge op på, at Arbejdsmiljøjournalen 
bliver oprettet og løbende er ajourført på relevante tidspunkter med de nødvendige bi-
drag fra de projekterende. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal granske journalen ved fase-
skift, samt ved eventuelle projektændringer og / eller projektering i mobiliseringsperioden 
før byggestart samt under udførelse. Endvidere følge op på, at projekteringslederen 
uploader en ajourført arbejdsmiljøjournal på projektwebben ifm., at projektmateriale tilgår 
BYGST ved BYGST gennemsyn og fasegodkendelser.  

Der skal foretages en afsluttende granskning og gennemgang af Arbejdsmiljøjournalen 
for det færdige byggeri i forbindelse med afleveringen. Ved afleveringen skal Arbejdsmil-
jøjournalen være komplet og fyldestgørende, så fremtidige vedligeholdelses- og renove-
ringsarbejder kan håndteres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) har pligt til løbende gennem projektets faser at bistå projekte-
ringslederen med anvisninger og råd til løsninger, materialer, komponenter, arbejdspro-
cesser og valg for det færdige byggeri. 

4.5 Fokus på samarbejde og arbejdsmiljø gennem hele  forløbet 

Der lægges fra BYGST side vægt på, at samarbejdet mellem de projekterende og ar-
bejdsmiljøkoordinator (P) gennemføres som en integreret proces, der understøtter, at 
projektets udførelse samt fremtidige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder kan foregå 
fuldt forsvarligt sikkerheds- og sundhedsmæssigt. Der skal derfor løbende ske en koordi-
nering indenfor arbejdsmiljøområdet fra og med idéoplæg til og med hovedprojekt og 
udbudsmaterialets færdiggørelse. 

Derudover skal der ske en koordinering af arbejdsmiljøområdet ved eventuelle projekt- 
og byggeprocesmæssige ændringer og / eller i forbindelse med projektering i mobilise-
ringsperiode og under udførelse. 
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Der lægges endvidere vægt på samarbejdet mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) 
ved eventuelle projekt- og byggeprocesmæssige ændringer og / eller projektering efter 
PSS-overdragelsesmødet.  

4.6 Adgang til projektmateriale 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) har løbende adgang til alle relevante oplysninger, f.eks. teg-
ningsmateriale, resultater af forundersøgelser, tidsplaner, beskrivelser og projektmateria-
le i øvrigt. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal i nødvendigt omfang orientere sig i projektma-
terialet, så koordinatoren kan udføre sine koordinatoropgaver. 

4.7 Ved utilstrækkelig projektinformation 

BYGST projektleder skal orienteres hurtigst muligt, såfremt koordinatoren ikke kan finde 
tilstrækkeligt med informationer til at kunne færdiggøre PSS i endeligt udkast til brug for 
udbudsmaterialet. Dette gælder også i forbindelse med opdatering af PSS ved eventuelle 
projekt- og byggeprocesmæssige ændringer og / eller projektering i mobiliseringsperio-
den og under udførelse. 

4.8 Ved manglende modtagelse af aftalt materiale 

BYGST projektleder skal orienteres hurtigst muligt, såfremt koordinatoren ikke modtager 
det aftalte materiale fra projekteringslederen til det aftalte tidspunkt. 

4.9 Mødeaktivitet og formål 

4.9.1 Besigtigelsesmøde(-er) af projektlokalitet 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal deltage i besigtigelsesmøde(-r) af byggelokaliteten ind-
kaldt af projekteringslederen. Som minimum skal koordinatoren på eget initiativ besigtige 
byggelokaliteten. 

4.9.2 Planlægningsmøder eller tilsvarende 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal ved starten af hver fase (program-, forslags- og projekte-
ringsfaserne) deltage i et planlægningsmøde, eller tilsvarende, med projekteringslederen 
og BYGST projektleder. Dette gælder ligeledes ved evt. projekt- og byggeprocesmæssi-
ge ændringer og / eller projektering i mobiliseringsperioden før byggestart samt under 
udførelse.  

Formålet med mødet er at aftale tidspunkterne for afholdelse af nedenstående tværfagli-
ge fællesmøder mv., så de kan indgå i projekteringstidsplanen. Projekteringslederen har 
ansvar for at indkalde til planlægningsmøder. Skulle indkaldelse udeblive, skal arbejds-
miljøkoordinatoren advisere BYGST projektleder. 

4.9.3 Tværfaglige fællesmøder mv. 

Formålet med tværfaglige fællesmøder er at skabe et fælles forum, hvor man på tværs af 
fag bl.a. samarbejder om at få klarlagt, koordineret og tilrettelagt byggearbejdet, får af-
dækket og reduceret sikkerheds- og sundhedsmæssige risici på byggepladsen og af-
grænset og optimeret sikkerhedsforanstaltningerne. Desuden tjener møderne til, at der 
også er fokus på det færdige byggeris arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed mht. håndte-
ring af vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal på 
BYGST vegne sikre, at de tværfaglige møder har fokus på sikkerhed og sundhed i både 
udførelses- og driftssituationen.  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bidrage til projekteringslederens planlægning af og skal 
aktivt deltage i: 
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• Tværfaglige fællesmøder, og minimum to for hver fase indkaldt af projekterings-
lederen. Deltagere er projekterende, BYGST projektleder og eventuelt BYGST 
kunde/slutbruger. 

• Tværfaglige granskningsmøder indkaldt af projekteringslederen, og minimum i 
slutningen af hver fase før projekteringslederens fremsendelse af projektmateria-
le ved gennemsyn og fasegodkendelse hos BYGST. 

• Tværfaglige fællesmøder, projektgennemgangsmøder og / eller granskningsmø-
der ved eventuelle projekt- og byggeprocesmæssige ændringer og / eller projek-
tering i mobiliseringsperioden før byggestart samt under udførelse og afrigning.  

samt deltage i: 

• Projektgennemgangsmøder og andre møder indkaldt af BYGST projektleder 
som f.eks. udvalgte brugermøder og overdragelsesmøde(-er) mellem arbejdsmil-
jøkoordinator (P) og arbejdsmiljøkoordinator (B). 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal løbende tage initiativ til de arbejdsmøder, mindre fæl-
lesmøder, workshops o.lign., som koordinatoren finder nødvendige for at kunne gennem-
føre sine koordineringsopgaver og udarbejde PSS-udbudsgrundlaget. De pågældende 
møder aftales fortløbende med projekteringslederen.  

Gennemføres der projekt- og byggeprocesmæssige ændringer og / eller projektering i 
mobiliseringsperiode og under udførelse skal arbejdsmiljøkoordinator (P) være opmærk-
som på, at arbejdsmiljøkoordinator (B) også bliver indkaldt til tværfaglige fællesmøder, 
projektgennemgangsmøder og / eller granskningsmøder. Disse indkaldes af projekte-
ringslederen. 

4.9.4 Ved manglende indkaldelse eller fremmøde 

BYGST projektleder skal orienteres hurtigst muligt, såfremt: 

• Der er manglende fremmøde til møder indkaldt af arbejdsmiljøkoordinator (P).  

• Koordinatoren ikke bliver indkaldt til planlægningsmøder og tværfaglige fælles-
møder samt granskningsmøder etc. 

4.10 Risikolog  

Denne ydelsesspecifikation inkluderer, at arbejdsmiljøkoordinator (P) tager stilling til de 
projekterendes løsning af arbejdsmiljømæssige opgaver og projektvalg både før og efter 
byggestart, herunder i byggeriets driftssituation. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal i ud-
gangspunktet følge op på, om de projekterende foretager risikovurdering af relevante 
punkter angivet i BYGST vejledende tjeklister.   

Projekteringslederen har det samlede ansvar for projektets risikolog, og for at den løben-
de formidles til de projekterende, øvrige relevante rådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorerne 
(P) og (B), byggeleder samt BYGST. Arbejdskoordinator (P) skal være opmærksom på, 
om risikologgen løbende er formidlet til arbejdsmiljøkoordinator (B) og byggeleder i mobi-
liseringsperioden og efter byggestart.    

Til orientering skal de projekterende løbende gennem program-, forslags- og projekte-
ringsfaserne foretage risikovurdering af egne valg af løsninger, materialer, arbejdsmeto-
der- og processer, arbejdernes rækkefølge og tekniske hjælpemidler mv. og tage hensyn 
til generelle principper og beskrive risikoreducerende tiltag, som kan forebygge risiko for 
sikkerhed og sundhed under udførelse og afrigning samt fremtidige vedligeholdelses- og 
renoveringsarbejder. Risikovurdering af valg og konsekvenser, beskrivelse af risikoredu-
cerende tiltag og foranstaltninger, som relaterer sig til bekendtgørelse 110 bilag 1 og 2 
samt bekendtgørelse 117 bilag 1 og 2, indgår i de projekterendes arbejde.  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal generelt granske de projekterendes valg af løsninger, 
materialer, arbejdsmetoder- og processer, arbejdernes rækkefølge og tekniske hjælpe-
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midler mv. for at vurdere, om disse reelt bidrager til at forebygge sikkerheds- og 
sundhedsmæssige risici under udførelse og afrigning samt efterfølgende vedligehold og 
renovering. Er der potentielle arbejdsmiljømæssige risici, der ikke er håndteret, skal ko-
ordinatoren påpege dette overfor projekteringslederen og om nødvendigt advisere 
BYGST projektleder. 

Endvidere skal arbejdsmiljøkoordinatoren sikre, at særlig farligt arbejde / arbejde med 
særlig risici eller andre særlige forhold bliver kortlagt, risikoreduceret og i størst muligt 
omfang elimineret. Kan en risiko ikke elimineres skal risikoen styres, så arbejdet kan 
foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal løbende gennem projektets faser bistå de projekterende 
med kortlægning og risikovurdering af arbejdsmiljørelaterede risici, og foretage den ar-
bejdsmiljømæssige koordinering mellem de projekterende fag. 

Projekterende og øvrige rådgivere, byggeledelse og fagtilsyn skal tage hensyn til anvis-
ninger fra arbejdsmiljøkoordinatorerne (P) og (B). Ved risiko for interessekonflikt mellem 
produktion og sikkerhed og / eller foranstaltninger til fremtidige vedligeholdelses- og re-
noveringsarbejder, skal sikkerhed prioriteres. I fald dette ikke sker, skal koordinatorerne 
advisere BYGST projektleder.  

Ved eventuel uoverensstemmelse mellem arbejdsmiljøkoordinatorerne (P) og (B) advise-
res BYGST projektleder. 

4.11 Eksisterende forhold samt forundersøgelser 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bistå projekteringslederen med valg af forundersøgelser, 
som de projekterende vil anbefale BYGST at foretage, og koordinatoren skal sikre, at 
anbefalinger bliver risikovurderet af de projekterende i risikologgen. Til orientering har 
projekteringslederen ansvar for, at analysen tager afsæt i bekendtgørelse 117 bilag 1 og 
bekendtgørelse110 bilag 1 og 2 samt BYGST vejledende tjeklister. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bistå de projekterende i deres overvejelser om anbefa-
linger til BYGST. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sikre, at resultater af forundersøgelser bliver behandlet 
på tværfaglige fællesmøder, risikovurderet i risikologgen og at risikoreducerende tiltag er 
beskrevet i projektmaterialet. 

Ovenstående gælder også, såfremt der gennemføres forundersøgelser efter byggestart. 

5 Fokus på arbejdsmiljø i idéfase og byggeprogramfa se 

Med henblik på at forebygge, at væsentlige arbejdsmiljøforhold senere bliver en hindring 
for gennemførelse af hele eller dele af projektet, skal der i idéfasen eller tidligt i bygge-
programfasen gennemføres en indledende arbejdsmiljøscreening. Arbejdsmiljøscreenin-
gen skal omfatte både udførelse samt afrigning og brug af byggeriet. Formålet er, at der 
på et tidligt tidspunkt i byggeprocessen kan opstilles målsætninger for arbejdsmiljøområ-
det. 

Projekteringslederen har ansvar for, at screening gennemføres, og at det sker i et sam-
arbejde med BYGST og arbejdsmiljøkoordinator (P). 

På grundlag af bl.a. screening, anbefalinger og resultater af eventuelle forundersøgelser 
skal arbejdsmiljøkoordinator (P) og projekteringslederen bistå BYGST med at formulere 
målsætninger for arbejdsmiljøet for det specifikke projekt. Målsætningerne indarbejdes af 
projekteringslederen i byggeprogrammet.  

Målsætninger kan f.eks. være af følgende type: 

• At beslutninger i projekteringsforløb skal sikre, at manuel håndtering af tunge 
genstande i udførelses- og afrigningsfaser forebygges. 
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• At teknikrum får den fornødne størrelse til, at teknisk og bygningsmæssig vedli-
geholdelse kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

• At der skal indarbejdes eller anvises løsninger for håndtering af højtsiddende 
bygningsdele, f.eks. glaspartier og varmearmaturer, efter ibrugtagning.  

Der henvises i øvrigt til pkt. 4.1, 4.2, 4.4 og 4.10. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sikre at 
risikologgen i relation til arbejdsmiljø samt Arbejdsmiljøjournalen tilgår BYGST sammen 
med byggeprogrammet til BYGST gennemsyn og fasegodkendelse. 

6 Fokus på arbejdsmiljø i projekteringsfaser 

6.1 Dispositionsforslagsfase 

I fasen undersøges og angives, hvilke muligheder der er for at tage hensyn til opstillede 
arbejdsmiljømål, og hvilke muligheder der er for at eliminere sundhedsskadelige ar-
bejdsmiljøpåvirkninger.  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sikre, at resultatet af den indledende arbejdsmiljøscree-
ning bliver vurderet op imod de krav, der stilles til gode arbejdsmiljøforhold.  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sikre, at arbejdsmiljømæssige udfordringer, der knytter 
sig til dispositionsforslaget, er beskrevet af de projekterende, og at der er overblik over 
påvirkninger, som skal håndteres under den kommende projektering. Arbejdsmiljømæs-
sige udfordringer skal være behandlet i risikologgen, og de projekterende skal have taget 
stilling til behovet for risikoreducerende tiltag. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 4.1, 4.2, 4.4 og 4.10. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sikre, 
at risikologgen i relation til arbejdsmiljø samt Arbejdsmiljøjournal tilgår BYGST sammen 
med dispositionsforslaget til BYGST gennemsyn og fasegodkendelse. 

6.2 Projektforslagsfase 

Projekteringslederen har ansvar for, at projektforslaget afspejler indarbejdelsen af de 
opstillede arbejdsmiljømål. Projekteringslederen har endvidere ansvar for, at de arbejds-
miljømæssige risici, som blev kortlagt i foregående fase, samt de risici, som identificeres i 
projektforslagsfasen, bliver elimineret eller reduceres til et niveau, hvor de kan styres.   

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal i fasen bistå de projekterende med arbejdsmiljømæssig 
vurdering af valg.  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sikre, at der ved udgangen af projektforslagsfasen er 
overblik over alle kendte arbejdsmiljørelaterede risici, som det i fasen samt i foregående 
fase ikke har været muligt at eliminere. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal endvidere sikre, 
at risiciene er behandlet via risikologgen, og at projektforslaget afspejler indarbejdelsen 
af risikoreducerende tiltag.  F.eks. ved at arbejdsmetoder og tekniske hjælpemidler er 
synliggjort i projektforslaget. 

Der henvises i øvrigt til pkt. 4.1, 4.2, 4.4 og 4.10. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sikre, 
at risikologgen i relation til arbejdsmiljø samt Arbejdsmiljøjournal tilgår BYGST sammen 
med projektforslaget til BYGST gennemsyn og fasegodkendelse. 

6.3 For- og myndighedsprojektsfase 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sikre, at betingelser i byggetilladelsen, som eventuelt 
kan give en arbejdsmiljømæssige risiko i projektet, bliver kortlagt og risikovurderet af 
projekteringslederen. 
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6.4 Hovedprojektfase 

I fasen udarbejder og dokumenterer de enkelte fagprojekterende de risikoreducerende 
tiltag i deres fagbeskrivelser. Sideløbende hermed skal arbejdsmiljøkoordinator (P) gen-
nemføre den detaljerede arbejdsmiljøkoordinering mellem fagene. Koordineringen skal 
foregå på større og/eller mindre tværfaglige fællesmøder og suppleres med arbejdsmø-
der, workshops o.lign. i nødvendigt omfang. PSS oprettes af arbejdsmiljøkoordinator (P) i 
starten af fasen, så den i endeligt udkast kan indgå i udbudsmaterialet. Der henvises i 
øvrigt til pkt. 4.1, 4.2, 4.4 og 4.10. 

Cirka medio hovedprojektering skal arbejdsmiljøkoordinator (P) have modtaget input fra 
projekteringslederen, og i øvrigt være i stand til at finde tilstrækkelige informationer til, at 
kunne færdiggøre grundlaget for PSS til brug for udbud. Materialet fra projekteringslede-
ren skal inkludere en samlet oversigt, inkl. ekstraherede beskrivelser, af forebyggende 
foranstaltninger og deres afgrænsning. Udkast til byggepladsplan(-er) og rækkefølgetids-
plan(-er) skal arbejdsmiljøkoordinator (P) ligeledes have modtaget på dette tidspunkt.  

Det er et kvalitetskrav til både projekteringslederen og arbejdsmiljøkoordinator (P), at det 
samlede udbudsmateriales elementer, dvs. byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivel-
ser/tilbudslister, byggepladsplaner, tidsplaner samt PSS i endeligt udkast indbyrdes er 
koordineret og fyldestgørende hver for sig. Der henvises i øvrigt til BYGST formkrav til 
projektmateriale. 

PSS i endeligt udbudsudkast skal være koordineret med projekteringslederen, og skal 
tilgå BYGST projektleder og arbejdsmiljøkoordinator (B) senest i forbindelse med BYGST 
gennemsyn og fasegodkendelse. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sikre, at risikologgen i relation til arbejdsmiljø samt Ar-
bejdsmiljøjournal tilgår BYGST samtidig med udbudsmaterialet til BYGST gennemsyn. 

6.4.1 Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og dens e lementer 

PSS'en er sammen med det øvrige projektmateriale grundlaget for etablering og indret-
ning af byggepladsen samt for den sikkerheds- og sundhedsmæssige koordinering af 
byggearbejdet. For udbudsmateriales sammenhæng henvises til BYGST formkrav.   

Arbejdsmiljøkoordinator (P) har ansvar for PSS-opgaven, og skal i sit arbejde med PSS-
udkastet være opmærksom på, at PSS ikke bliver en ydelsesbeskrivelse, ud fra hvilken 
de bydende skal afgive tilbud. I forbindelse med f.eks. fælles sikkerheds- og velfærdsfor-
anstaltninger har arbejdsmiljøkoordinatoren ansvar for, at kvalitetskrav, omfang, periode, 
etablering, vedligeholdelse, tilpasning og fjernelse af foranstaltninger samt kontrolfre-
kvens er angivet i PSS til fælles information for arbejdsgivere og beskæftigede på byg-
gepladsen. De projekterende har ansvar for, at de pågældende ydelser er anført i ar-
bejdsbeskrivelser og tilbudslister, så de bydende kan kapitalisere dem og forberede udfø-
relsen.  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal endvidere være særlig opmærksom på, at der i PSS 
ikke er henvisninger til byggesagsbeskrivelse eller arbejdsbeskrivelser.  PSS'en skal 
være tilgængelig for alle på byggepladsen i sin fulde ordlyd. 

Frem til overdragelsesmøde mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) er det arbejdsmil-
jøkoordinator (P)'s opgave at ajourføre PSS. Efter overdragelsesmøde er det arbejdsmil-
jøkoordinator (B)'s opgave at ajourføre PSS. 

Ved eventuelle projekt- og byggeprocesmæssige ændringer og / eller projektering efter 
overdragelse af PSS-udkast til arbejdsmiljøkoordinator (B) er arbejdsmiljøkoordinator 
(P)'s koordinatoropgaver de samme som før overdragelsen. Dog er det arbejdsmiljøko-
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ordinator (B), som ajourfører PSS, og arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bistå og levere det 
nødvendige input hertil. 

Nedenfor er PSS'ens elementer angivet samt arbejdsmiljøkoordinator (P)'s opgaver i 
relation hertil. 

6.4.2 Plan for forundersøgelser og over eksisterend e forhold 

Projekteringslederen skal udarbejde en plan over og kortfattet tekst om eksisterende 
forhold, som kan indgå i udbudsmaterialet. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sikre, at 
planen indeholder: 

•  En angivelse / beskrivelse af relevante eksisterende forhold og gennemførte for-
undersøgelser på byggepladsen og dens omgivelser, der har betydning for sik-
kerhed og sundhed i forbindelse med gennemførelsen af byggeriet, og som er 
omfattet af bekendtgørelse 110 bilag 1 og bekendtgørelse 117 bilag 1. 

•  At eventuelle undersøgelser, der først kan foretages efter byggestart, er angivet. 

F.eks. skal nødvendig rengøring af loftsrum eller installationsgange, og hvilke beskyttel-
sesforanstaltninger, der skal gælde under rengøringen forud for byggearbejder eller fær-
den i området være beskrevet. Rengøring under særlig uhygiejniske forhold skal være 
angivet som sådan. Er der f.eks. tale om forurenede bygningsdele med eksempelvis 
PCB, asbest, bly o.lign. skal dette være angivet som arbejde med særlig risiko / særlig 
farligt arbejde osv. 

Beskrivelser indarbejdes af arbejdsmiljøkoordinator (P) i PSS. Arbejdsmiljøkoordinator 
skal sikre, at oversigtsplanen indgår i bilagsoversigten til PSS. 

Resultatet af foretagne undersøgelser og oplysninger om evt. kommende undersøgelser, 
kan ikke udelades af PSS, selvom det klart fremgår af byggepladsens oversigtstegninger. 

6.4.3 Organisationsplan 

Beskrivelse af organisationsplan, herunder arbejdsmiljøorganisation, samt kontaktdata 
leveres af projekteringslederen til arbejdsmiljøkoordinator (P)'s indarbejdelse i PSS. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) indarbejder oplysningerne i PSS med de oplysninger, der er 
til rådighed forud for udbuddet. 

6.4.4 Færdsels- og transportarealer 

Beskrivelse af og oplysninger om færdsels- og transportarealer leveres af projekterings-
lederen til arbejdsmiljøkoordinator (P)'s indarbejdelse i PSS.  

Placering, bæreevne og vejrbestandighed af færdsels- og adgangsveje, stilladsers op-
bygning, vægtklasse, bredde, adgangsforhold og placering samt oprydning og rengøring 
er væsentlige emner for sikkerheden på byggepladsen, og skal tydeligt være angivet i 
PSS. 

6.4.5 Afgrænsning af fælles områder og sikkerhedsfo ranstaltninger 

Projekteringslederen har ansvar for, at fællesområder er angivet og beskrevet i projekt-
materialet, at risici er elimineret eller reduceret, så skader eller ulykker er forebygget, at 
der er overblik over resterende risici under udførelse og afrigning, og at foranstaltninger 
er beskrevet. Arbejdsmiljøkoordinator (P) indarbejder oplysningerne i PSS'en.  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bistå projekteringslederen med at koordinere faglige 
grænseflader og arbejdernes rækkefølge, samt med anvisninger og råd mht. valg af 
sikkerhedsforanstaltninger og perioder. Det gælder f.eks. også i områder, hvor der skal 
foregå flere aktiviteter samtidigt, og det ud fra en vurdering af påvirkningerne er nødven-
digt med en tidsmæssig og / eller fysisk adskillelse af aktiviteterne.  

Til brug for PSS skal arbejdsmiljøkoordinator (P), i samarbejde med projekteringslederen, 
kortfattet beskrive byggepladsens relevante fælles sikkerhedsforanstaltninger. Afgræns-
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ningen skal indeholde beskrivelse af hvor, hvad, ansvarlig, periode for etablering, tilpas-
ning, vedligehold, kontrolfrekvens og nedtagning samt kvalitetskrav til foranstaltningen. 

En beskrivelse af byggepladsens relevante fællesforanstaltninger kan ikke udelades i 
PSS, selvom det klart fremgår af byggepladsens oversigtstegning samt tidsplan.  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal i PSS beskrive de fællesforanstaltninger, der sikrer, at 
særlig farligt arbejde / arbejde med særlige risici eller andre særlige forhold kan udføres 
fuldt forsvarligt og uden, at beskæftigede fra andre virksomheder på byggepladsen ud-
sættes for sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici.  

Det skal endvidere fremgå af PSS, hvis det er nødvendigt for de beskæftigede at bruge 
personlige værnemidler, og arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sikre, at det af byggeplads-
plan(-er) skal det fremgå, hvor der skal placeres påbudsskilte som f.eks. brug af ånde-
drætsværn. I PSS'en skal det være beskrevet, hvem der har ansvaret for påbudsskiltene, 
omfanget og i hvilken periode. 

6.4.6 Fælles velfærdsforanstaltninger 

Beskrivelse af og oplysninger om fælles velfærdsforanstaltninger leveres af projekte-
ringslederen til arbejdsmiljøkoordinator (P)'s indarbejdelse i PSS. 

En angivelse af byggepladsens relevante velfærdsforanstaltninger kan ikke udelades i 
PSS, selvom de også klart skal fremgå af byggepladsens oversigtstegning(er).  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bistå de projekterende med anvisninger og hjælp til valg 
af type og omfang af velfærdsforanstaltninger samt de projekterendes udarbejdelse af 
plan for fælles velfærdsforanstaltninger, som løbende skal opdateres af byggelederen 
under udførelsen. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sikre, at typen af velfærdsforanstaltninger er i overens-
stemmelse de aktiviteter, der skal foregå på byggepladsen, og at de projekterendes valg, 
og omfang af fælles velfærdsforanstaltninger overholder arbejdsmiljølovgivningen. 

6.4.7 Byggepladsplaner 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bistå de projekterende med udarbejdelse af bygge-
pladsplaner og skal sikre, at BYGST krav til byggepladsplan(-er) overholder BYGST 
formkrav til projektmaterialet. 

Byggepladsplan(-er) leveres af projekteringslederen til arbejdsmiljøkoordinator (P). Ar-
bejdsmiljøkoordinator skal sørge for, at byggepladsplaner indgår i bilagsoversigten til 
PSS.  

Hvis der er flere byggefaser eller udførelsestakter, som påvirker indretningen af bygge-
pladsen, skal arbejdsmiljøkoordinator (P) sikre, at der er udarbejdet byggepladsplaner 
herfor. Byggepladsplan(-er) skal omfatte hele byggepladsen, og der skal være udarbejdet 
byggepladsplaner for hver etage inde i bygninger.  

Relevante forhold, som ikke er anført på byggepladsplan(-er), skal altid beskrives i PSS.  

Projekteringslederen skal bistå arbejdsmiljøkoordinator (P) med input til tekst i PSS.  

6.4.8 Tidsplan – Rækkefølgetidsplan  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bistå de projekterende med anvisninger og koordinering 
i forbindelse med de projekterendes udarbejdelse af tidsplan(-er).  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sikre, at der i tidsplaner er markeret i hvilke perioder, der 
udføres særlig farligt arbejde / arbejder med særlige risici og andre særlige forhold, som 
relaterer sig til bekendtgørelse 110 bilag 1 samt bekendtgørelse 117 bilag 1, f.eks. arbej-
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der med nedstyrtningsfarer, tunge løft, støvende eller støjende arbejder. Der henvises i 
øvrigt til BYGST formkrav til projektmaterialet. 

Derudover skal arbejdsmiljøkoordinator (P) sikre, at tidsplan(-er), arbejder /aktiviteter og / 
eller arbejdsfasers rækkefølge er velkoordineret og velovervejet, og at alle entrepriser og 
arbejder samt væsentlige bygningsdele kan identificeres. Af detailtidsplaner skal den 
enkelte arbejdsgiver (fag) desuden kunne identificeres. 

Tidsplan(-er) leveres af projekteringslederen til arbejdsmiljøkoordinator (P). 
Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sørge for, at tidsplan(-er) indgår i bilagsoversigten til 
PSS. 

6.4.9 Beredskabs- og evakueringsplaner 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal under projektering, samt til brug for udbudsmateriale, 
bistå projekteringslederen med udarbejdelse af udkast til beredskabs- og evakuerings-
plan(-er) og deres samordning.  

Det er arbejdsmiljøkoordinator (P)'s opgave at indarbejde beredskabs- og evakuerings-
planerne og deres samordning i PSS-udkastet.  

6.4.10 Særlig farligt arbejde, arbejde med særlige risici og andre særlige forhold  

Uanset antal beskæftigede skal der i enhver byggesag, hvor der forekommer særlig far-
ligt arbejde / arbejde med særlige risici eller andre særlige forhold iht. bekendtgørelse 
117 bilag 1 og bekendtgørelse 110 bilag 1, altid udarbejdes PSS for disse arbejder med 
angivelse af, hvordan arbejderne skal udføres.  

Projekteringslederen har ansvar for at udarbejde en oversigt over og beskrive de risici, 
som det under projektering ikke har været muligt at eliminere. Arbejdsmiljøkoordinator 
(P) skal bistå med udarbejdelsen af denne oversigt, og i øvrigt selv orientere sig i pro-
jektmaterialet om, hvorvidt der er andre forhold, som giver anledning til risici. Dette skal i 
givet fald formidles til projekteringslederen.  

Risikoreducerende tiltag indarbejdes af koordinator (P) i PSS, og danner derefter grund-
lag for arbejdsgiverens (entreprenørens) egen arbejdsprocesvurdering (APV inkl. risiko-
vurdering og handleplan) samt arbejdsgiverens udarbejdelse af endelige skriftlige ar-
bejdsinstruks til dennes medarbejdere. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sikre sig, at tids-
punkt for udførelse af det eller de pågældende arbejder fremgår af udbuds- / arbejdstids-
planer.  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) indarbejder oversigt og beskrivelse af sikkerhedsforanstalt-
ningerne i PSS. 

7 Før byggestart / i mobiliseringsperiode til og me d afrigning af 
byggeplads 

7.1 Overdragelsesmøde(-r) mellem arbejdsmiljøkoordi nator (P) og (B) 

Før byggestart skal der sikres en fyldestgørende overdragelse imellem arbejdsmiljøkoor-
dinator (P) og arbejdsmiljøkoordinator (B). Der afholdes minimum et overdragelsesmøde 
imellem de to parter, som afsluttes med en officiel overdragelse af PSS, tidsplan, bygge-
pladsplaner mv. 

Overdragelsesmøde skal senest afholdes 2 uger før byggestart. Arbejdsmiljøkoordinator 
(P) skal ajourføre PSS-udkastet med alle kendte oplysninger frem til dette tidspunkt. 
Senest 3 arbejdsdage inden mødet skal ajourført PSS-udkast uploades i projektwebben.  

Det er BYGST projektleder, som indkalder til overdragelsesmøde. 
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7.2 Ved projekt- og byggeprocesmæssige ændringer og  / eller projektering  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal ved eventuelle projekt- og byggeprocesmæssige æn-
dringer og / eller projektering i mobiliseringsperioden før byggestart samt under udførelse 
sikre, at risikologgen bliver benyttet til vurdering af arbejdsmiljørelaterede risici, og at der 
tages højde for risikoreducerende tiltag i projektmaterialet. Arbejdsmiljøkoordinator (P) 
skal bistå projekteringslederen med anvisninger på håndtering af arbejdsmiljørelateret 
håndtering af risici. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal gennemføre den nødvendige arbejdsmiljøkoordinering 
mellem projekterende fag, og skal inddrage arbejdsmiljøkoordinator (B) i overvejelserne 
vedr. implementering i byggepladsens pågående drift.  

Ovenstående gælder også efter overdragelse af PSS-udkast til arbejdsmiljøkoordinator 
(B). 

Frem til overdragelsesmøde mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) er det arbejdsmil-
jøkoordinator (P)'s opgave at ajourføre PSS. Efter overdragelsesmøde skal arbejdsmiljø-
koordinator (P) bistå arbejdsmiljøkoordinator (B) med input til ajourføring af PSS. 

7.3 Ajourføring og færdiggørelse af Arbejdsmiljøjou rnal 

Der henvises til pkt. 4.4. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal orientere BYGST projektleder 
om eventuelle ændringer i Arbejdsmiljøjournalen. 

I samarbejde med projekteringslederen skal arbejdsmiljøkoordinator (P) senest én må-
ned før afleveringen af byggeriet gennemgå og granske, at Arbejdsmiljøjournalen er 
komplet og fyldestgørende. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal inddrage arbejdsmiljøkoor-
dinator (B) i denne afsluttende granskning af Arbejdsmiljøjournalen. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P)'s eventuelle kommentarer til Arbejdsmiljøjournalen skal være 
projekteringslederen i hænde senest 1 uge efter koordinatorens modtagelse af journalen. 


