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Bekendtgørelse 110 af 5. februar 2013 om projekteren de og rådgiveres pligter, med 
senere ændringer, pålægger de projekterende, at de med sine angivelser i projek-
tet skal sikre, at regler i arbejdsmiljølovgivninge n kan overholdes i forbindelse 
med et bygge- og anlægsprojekts gennemførelse, og d et gennemførte projekts 
fremtidige vedligeholdelse og renovering. Bekendtgør else omfatter alle BYGST 
byggeprojekter. 

Herudover er bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 20 13 om bygherrens pligter, be-
kendtgørelse nr. 1516 om bygge- og anlægsarbejde af  16. december 2010 med 
senere ændringer samt bekendtgørelse nr. 1181 om sa marbejde om sikkerhed og 
sundhed af 15. oktober 2010 med senere ændringer og så gældende for området. 

I forbindelse med projektering og rådgivning under Totalentreprise skal Totalen-
treprenøren sikre overholdelsen af bekendtgørelse 1 10, og Totalentreprenøren skal 
udføre projektering og rådgivning på arbejdsmiljøom rådet iht. nærværende ydel-
sesspecifikation fra det tidspunkt under projekteri ng, hvor der indgås kontrakt 
(normalt efter byggeprogram eller dispositionsforsl ag). Kun efter aftale med 
BYGST kan ydelsesspecifikationen fraviges.  

I nedenstående er ansvar og opgaver for BYGST projek terende behandlet. 

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 fremtidige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder kan planlægges, 
tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 

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 af byggeriet og fremtidige vedligehol-
delses- og renoveringsarbejder. 

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 
arbejdsmiljøkoordinator (P) i projekteringsprocesserne.  

Projekterende og rådgivere skal orientere sig om arbejdsmiljøkoordinator (P)'s ydelser på 
arbejdsmiljøområdet i BYGST ydelsesspecifikation E.1-3 for arbejdsmiljøkoordinator (P). 
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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.  

3.4 Projekterende og rådgivere 

I denne ydelsesspecifikation betegnes rådgivere som projekterende.   

4 Generelle opgaver for projekteringslederen 

4.1 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, sikker-
heds- og sundhedsmæssigt kan foregå fuldt forsvarligt.  

For at styrke samarbejdet og sikre, at de projekterende og BYGST opfylder egne forplig-
telser jf. bekendtgørelserne 110 og 117, stiller BYGST på de følgende sider konkrete 
minimumskrav til rammen for, hvordan rådgiver gennemfører en styret forslags- og pro-
jekteringsproces med fokus på projektets arbejdsmiljø i udførelse og efterfølgende drifts-
situation. 

Projekteringslederen skal overfor BYGST, og gennem hele forløbet, kunne dokumentere 
status og fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet via projektets risikolog, så BYGST løbende 
har mulighed for at følge med i, om kravene til arbejdsmiljøhensyn og koordinering i pro-
jekteringen bliver opfyldt.  
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Projekterendes pligter omfatter også en stillingtagen til byggepladsens nære omgivelser 
f.eks. tilgrænsende byggepladser og stedets driftsorganisation, brugere og gæster samt 
naboer og forbipasserende.  

4.2 Adgang til projektmateriale og inddragelse af a rbejdsmiljøkoordinatorer 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) skal løbende have adgang til alle relevante oplysnin-
ger, som den eller disse finder nødvendige for at kunne udføre koordinatoropgaverne. 
Det gælder f.eks. tegningsmateriale, byggepladstegninger, resultater af forundersøgel-
ser, beskrivelser mv. både i udkast og som ajourført projektmateriale. 

De projekterende skal i øvrigt i nødvendigt omfang, og jf. aftale med BYGST, løbende 
inddrage arbejdsmiljøkoordinator (P), og evt. arbejdsmiljøkoordinator (B), i projektoverve-
jelser, og give disse adgang til relevante dele af projektmaterialet jf. bekendtgørelse 110. 

4.3 Ved manglende modtagelse af aftalt materiale 

BYGST projektleder skal orienteres hurtigst muligt, såfremt projekteringslederen ikke 
modtager det aftalte materiale fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til det aftalte tidspunkt. 

4.4 Mødeaktivitet og formål i relation til arbejdsm iljøområdet 

BYGST stiller krav om, at projekteringslederen indkalder til en række mødetyper, hvor 
emne og fokus er projektets arbejdsmiljø under udførelse samt fremtidige vedligeholdel-
ses- og renoveringsarbejder.  

4.4.1 Besigtigelsesmøde(- er) 

Der stilles krav om, at projekteringslederen indkalder arbejdsmiljøkoordinator (P) til be-
sigtigelsesmøde af projektlokaliteten tidligt i byggeprogramfasen. 

Der stilles krav om, at projekteringslederen indkalder arbejdsmiljøkoordinator (B) til be-
sigtigelsesmøde af projektlokaliteten umiddelbart efter udpegning af denne.  

4.4.2 Planlægningsmøder eller tilsvarende 

Projekteringslederen skal i starten af hver fase (program-, forslags- og projekteringsfa-
serne) indkalde til et overordnet planlægningsmøde, eller tilsvarende, med deltagelse af 
BYGST projektleder og arbejdsmiljøkoordinator (P). Dette gælder ligeledes ved evt. pro-
jektering og/eller projektændringer efter BYGST kontrahering med entreprenør(-er). For-
målet med mødet er at aftale tidspunkterne for afholdelse af nedenstående fælles tvær-
faglige møder mv. med fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed, så møderne kan 
indgå i projekteringstidsplanen.  

Alternativt kan et bygherre- eller projektmøde med BYGST anvendes til formålet med 
deltagelse af arbejdsmiljøkoordinator (P).  

Arbejdsmiljøkoordinator (B) og byggeleder indkaldes, såfremt planlægning er påkrævet 
ifm. projektændringer eller projektering efter BYGST kontrahering med entreprenør(-er). 

4.4.3 Tværfaglige fællesmøder mv. og angivelse i pr ojekteringstidsplanen 

Projekteringslederen skal indkalde til, afholde og følge op på tværfaglige fællesmøder, 
med deltagelse af alle projekterende fagrådgivere / leverandører samt BYGST projektle-
der og arbejdsmiljøkoordinator (P). Efter behov og aftale med BYGST deltager brugere i 
nødvendigt omfang. Eventuelt kan projekteringslederen anvende tværfaglige projekte-
ringsmøder, med ovenstående udvidelse af deltagerkredsen, som tværfaglige fællesmø-
der. 
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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 fremtidige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. 

Antal og tidspunkter for tværfaglige fællesmøder, og minimum to for hver projektfase, 
aftales nærmere med BYGST projektleder og arbejdsmiljøkoordinator (P), da det afhæn-
ger af projektets størrelse og kompleksitet.  

Der skal afholdes et tværfagligt fælles granskningsmøde i slutningen af hver fase med 
deltagelse af arbejdsmiljøkoordinator (P).  

Tværfaglige fællesmøder og granskningsmøder skal fremgå af projekteringstidsplanen 
fra og med byggeprogramfasen, og skal være koordineret i forhold til den enhver tid gæl-
dende hovedtidsplan. 

Projekteringstidsplanen skal inkludere: 

• Besigtigelsesmøde(-er) af byggelokalitet. 

• Tidspunkter for tværfaglige fællesmøder rettet mod arbejdsmiljø, sikkerhed og 
sundhed samt koordineringen af området. 

• Tidspunkter for tværfagligt granskningsmøde med fokus på arbejdsmiljø, sikker-
hed og sundhed. 

• Tidspunkter for projektgennemgangsmøder, projektmøder mv. med de projekte-
rende, BYGST projektleder og arbejdsmiljøkoordinator(-er) i øvrigt.  

• BYGST gennemsyns- og godkendelsesperiode af projektmateriale for den enkel-
te fase. 

Behov for løbende arbejdsmøder, mindre fællesmøder, workshops o.lign. kan, men skal 
ikke, fremgå af projekteringstidsplanen, og aftales fortløbende mellem projekteringslede-
ren og arbejdsmiljøkoordinator (P). 

Det er et krav: 

• At hver fase indledes med et tværfagligt fællesmøde, som evaluerer og samler 
op på den foregående fase inkl. de eventuelle ændringer i projektet, som måtte 
følge af BYGST fasegodkendelse, og som påvirker arbejdsmiljøområdet. Fæl-
lesmødet bruges endvidere til fremadrettet at planlægge den aktuelle fases pro-
ces for arbejdsmiljøindsatsen og tidspunkterne for tværfaglige møder med de re-
levante deltagere, og evt. supplerende møder, med henblik på afklaring, koordi-
nering, kvalitetssikring etc. på arbejdsmiljøområdet.  

• At der, i den sidste del af hver fase afholdes et tværfagligt granskningsmøde 
med fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed så betids, at den enkelte pro-
jekterende samt arbejdsmiljøkoordinatoren kan nå at indarbejde eventuelle æn-
dringer i eget materiale inden projektmaterialet samles, kvalitetssikres og sendes 
til gennemsyn samt godkendelse hos BYGST om at fortsætte til næste fase.  

Det er vigtigt, at der sker en overdragelse af viden om arbejdsmiljøforhold fra den fore-
gående fases projektering til den aktuelle fases projektering - også fra projekterende, 
som eventuelt ikke længere er part i projekteringsorganisationen. Dette er projekterings-
lederen ansvarlig for sker.  

Gennemføres der undtagelsesvis projektering efter at udførelse er påbegyndt, skal ar-
bejdsmiljøkoordinator (P), arbejdsmiljøkoordinator (B) samt byggeleder indkaldes til tvær-
faglige fællesmøder, projektgennemgangsmøder, projektmøder og / eller gransknings-
møder herom. Dette for at få analyseret og håndteret eventuelle risici i forbindelse med 
implementering af det projekterede i byggepladsens drift, og sikre den nødvendige koor-
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dinering og indarbejdelse af risikoreducerende tiltag i PSS og i tids- og byggepladsplan(-
er). Det gælder også ved eventuelle ændringer i forhold til det udbudte projektmateriale. 

Projekteringslederen, og relevante fagansvarlige, skal deltage i projektgennemgangsmø-
de(-er) om udbudsmateriale indkaldt af BYGST og / eller byggeledelsen, og med delta-
gelse af fagtilsyn, entreprenør(-er) samt arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B). 

4.4.4 Ved manglende fremmøde 

Projekteringslederen skal hurtigst muligt orientere BYGST projektleder, såfremt der er 
manglende fremmøde af arbejdsmiljøkoordinator(-er) og/eller byggeleder til aftalte mø-
der.  

4.5 Risikolog  

Fra og med idéfase til idriftsætning af byggeriet har projekteringslederen ansvar for byg-
gesagens risikolog og for, at der bliver foretaget risikovurderinger også på arbejdsmiljø-
området. Det gælder også eventuelle projekt- og byggeprocesmæssige ændringer i for-
hold til udbudsmateriale samt ved eventuel projektering under udførelse – egen såvel 
som udbudt projektering – som led i projektopfølgningen.  

Risikologgen tjener som dokumentation overfor BYGST bl.a. for arbejdsmiljøindsatsen. 

Projekteringslederen har ansvar for, at projektets arbejdsmiljømæssige risici bliver kort-
lagt og vurderet i risikologgen, og at risici i størst muligt omfang elimineres. Kan en risiko 
ikke elimineres, skal den reduceres til et niveau, hvor risikoen kan styres, så det pågæl-
dende arbejde kan håndteres og foregå sikkerheds – og sundhedsmæssigt fuldt forsvar-
ligt. Til sin arbejdsmiljørelaterede risikoidentifikation skal projekteringslederen tage afsæt 
i relevante punkter i BYGST vejledende tjeklister. Projekteringslederen har ansvar for, at 
projekteringsorganisationen bliver inddraget i gennemgangen af tjeklisterne. 

Projekterende skal løbende gennem program-, forslags- og projekteringsfaser foretage 
risikovurdering af egne valg af løsninger, indretning, materialer, arbejdsmetoder- og pro-
cesser, arbejdernes rækkefølge og tekniske hjælpemidler mv., og tage hensyn til gene-
relle principper og beskrive risikoreducerende tiltag, som kan forebygge risici for sikker-
hed og sundhed under udførelse samt for fremtidige vedligeholdelses- og renoveringsar-
bejder. Risikovurdering af valg og konsekvenser, beskrivelse af risikoreducerende tiltag 
og foranstaltninger, som relaterer sig til bekendtgørelse 110 bilag 1 og 2 samt bekendt-
gørelse 117 bilag 1, skal være inkluderet. 

I relation til arbejdsmiljøområdet har projekteringslederen bl.a. ansvar for: 

• 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.  

• At særlig farligt arbejde / arbejde med særlige risici og andre særlige forhold bli-
ver kortlagt under projektering, risikoreduceret og i størst muligt omfang elimine-
ret.  

• At tidsplanen(-erne), arbejdernes rækkefølge og hvor lang tid de forskellige ar-
bejder og arbejdsfaser tager, er velovervejede.  

• At tidsplanen(-erne) er udarbejdet iht. BYGST formkrav til projektmateriale, her-
under at særlig farligt arbejde / arbejde med særlige risici og andre særlige for-
hold er markeret.  

• At byggepladsplanen(-erne) er udarbejdet iht. BYGST formkrav til projektmateri-
ale. 

• At omfang, periode og ansvar for fællesområder og fælles sikkerhedsforanstalt-
ninger klart fremgår af udbudsmaterialet, og at ydelser og mængder er angivet i 
arbejdsbeskrivelser og tilbudslister.  
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Projekterende, fagtilsyn og byggeledelse skal tage hensyn til anvisninger fra arbejdsmil-
jøkoordinatorerne (P) og (B). Ved risiko for interessekonflikt mellem produktion og sik-
kerhed og / eller foranstaltninger for fremtidige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder, 
skal sikkerhed prioriteres. I så fald adviseres BYGST projektleder af projekteringslede-
ren. 

4.6 Arbejdsmiljøjournalen 

Projekteringslederen skal oprette, udfylde og løbende ajourføre projektets Arbejdsmiljø-
journal gennem projektets faser fra og med byggeprogramfasen til idriftsætning af bygge-
riet efter AB92/ABT93 aflevering. Dette indbefatter at opliste og udarbejde de relevante 
beskrivelser iht. bekendtgørelse 110 §12 og sorteret iht. opdelingen i BYGST paradigme 
for Arbejdsmiljøjournal. Projekteringslederen har ansvar for, at Arbejdsmiljøjournalen 
afleveres til BYGST i forbindelse med AB92 / ABT93 aflevering af byggeriet, og for, at 
den ved afleveringen er fyldestgørende.  

Projekteringslederen har ansvar for, at der i Arbejdsmiljøjournalen er angivet den eller de 
nødvendige løsning(-er), og den eller de nødvendige sikkerheds- og sundhedsmæssige 
foranstaltninger, som gør, at fremtidige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder kan 
håndteres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig måde. Løbende ajourfø-
ring af oplistning og beskrivelser i Arbejdsmiljøjournalen skal være afpasset projektfa-
sens detaljeringsgrad. 

Eksempel fra hovedprojektfase: 

Nedstyrtningsrisiko ved fremtidige vedligeholdelses- og renoveringsaktiviteter på tag. 
•  Efter opgang på tag fra lejder skal der, under etablering af sikkerhedsforanstalt-

ninger, anvendes personlig faldsikring. Faldsikring fastgøres i gedetøjr. Gedetøjr 
kontrolleres årligt af bygningsejer. 

•  Sikkerhedsprocedure for arbejde med faldsikring + billede af gedetøjr angives. 

Arbejdsmiljøjournal skal, som øvrigt projektmateriale, granskes og kvalitetssikres ved 
afslutningen af hver projektfase inden fremsendelse til BYGST til gennemsyn og fase-
godkendelse. 

4.7 Eksisterende forhold samt forundersøgelser 

Projekteringslederen skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (P) inddrages i kortlæg-
ning og drøftelse af, hvilke forundersøgelser der skal foretages, og hvilke der skal anbe-
fales.  

Projekteringslederen har ansvar for, at anbefalinger bliver risikovurderet i risikologgen. 
Grunden til dette er, at der kan være en risiko ved ikke at foretage en forundersøgelse.    

Resultater af forundersøgelser og risikoreducerende tiltag skal være behandlet på tvær-
faglige fællesmøder og fremgå af risikologgen. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) bistår de projekterende i deres overvejelser om anbefalinger 
af forundersøgelser til BYGST samt i overvejelserne om arbejdsmiljømæssige risikore-
ducerende tiltag i forbindelse med resultater af forundersøgelser. 

Gennemføres der forundersøgelser efter byggestart, skal arbejdsmiljøkoordinator (B) 
tillige inddrages i drøftelse af arbejdsmiljømæssige risikoreducerende tiltag, og byggele-
der i relation til tids- og byggepladsplaner. 

4.8 Angivelse af vigtige / komplicerede arbejdsproc esser  

Ved særlig vigtige eller komplicerede arbejdsprocesser, som BYGST ønsker fokus på, 
eller som projekteringsleder foreslår belyst (det kan være ingen eller 1 til maksimalt 10), 
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skal det af udbudsmaterialet fremgå, at dokumentation for disse arbejdsprocesvurderin-
ger (APV inkl. risikovurdering og handleplan for arbejdets udførelse) skal udarbejdes af 
entreprenørerne efter kontraktindgåelse og inden udførelse. Er der tale om arbejdspro-
cesser relateret til etablering af byggestart skal det fremgå, at entreprenørens arbejds-
procesvurdering skal foreligge inden arbejdsmiljøkoordinator (B)'s afholdelse af første 
sikkerhedsmøde i mobiliseringsperioden inden byggestart.  

Eksempel på arbejdsprocesser: 

•  Projektspecifikt - nedrivning af bygning. 

•  Projektspecifikt - montager af tunge udvendige/indvendige vinduer og ovenlys. 

•  Projektspecifikt - montage af ventilationsudstyr. 

•  Projektspecifikt - håndtering af tunge genstande. 

•  Projektspecifikt - til- og afrigning af tekniske hjælpemidler f.eks. kran og stillads. 

Udvælgelsen af eventuelle særligt vigtige / komplicerede arbejdsprocesser er ikke en 
erstatning for de projekterendes stillingtagen til særlige farlige arbejder / arbejder med 
særlige risici og andre særlige forhold. Disse skal altid være kortlagt og beskrevet under 
projektering og fremgå af udbudsmateriale, og kunne indgå i udkastet til PSS. Udvælgel-
sen af arbejdsprocesser tjener det formål, at det, før udførelse, kan drøftes med entre-
prenøren, om de pågældende arbejdsprocesser bl.a. kan gennemføres mere sikkert og 
effektivt end beskrevet i udbudsmaterialet. Desuden kan udvælgelsen tjene det formål, at 
entreprenøren øger sin fokus på sikkerhed og sundhed i den pågældende arbejdsproces. 

Udvalgte arbejdsprocesser som BYGST ønsker belyst, skal være angivet i udbudsmate-
rialet. 

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.  

Formålet er, at der på et tidligt tidspunkt i processen bl.a. kan opstilles målsætninger for 
arbejdsmiljøområdet, som de indledende projektvalg og eksisterende forhold på byggelo-
kaliteten medfører. Arbejdsmiljøscreeningen skal omfatte udførelse, afrigningsperiode og 
brug af det færdige byggeri. 

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

På baggrund af screening og risikovurdering skal projekteringslederen udarbejde en 
oversigt med anbefalinger til forundersøgelser, som BYGST kan tage stilling til.  

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

Målsætninger kan f.eks. være: 

• At beslutninger i projekteringsprocessen skal sikre, at manuel håndtering af tun-
ge genstande i udførelses- og afrigningsfaser forebygges. 

• At teknikrum får den fornødne størrelse til, at teknisk vedligeholdelse kan foregå 
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i byggeriets driftssituation. 

• At der skal indarbejdes eller anvises løsninger for håndtering af højtsiddende 
bygningsdele, f.eks. glaspartier og varmearmaturer, dels under udførelse dels 
efter ibrugtagning.  
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6 Fokus på arbejdsmiljø i forslags- og projektering sfaser 

6.1 Generelt 

Projekteringslederen har ansvar for, at projekteringsorganisationen gennem alle forslags- 
og projekteringsfaser tager stilling til arbejdsmiljø-, sikkerheds- og sundhedsmæssige 
bygbarhed og til arbejdsmiljømæssig håndtering af de projektvalg, som løbende foreta-
ges gennem projekteringen. Det gælder konsekvenser både i relation til en udførelses- 
og afrigningssituationer og i relation til driftssituationen, hvor renoveringer og vedligehol-
delse af det færdige byggeri skal håndteres.  

6.2 Dispositionsforslagsfase 

I fasen undersøges og angives, hvilke muligheder der er for at tage hensyn til de opstille-
de arbejdsmiljømålsætninger i byggeprogrammet, og hvilke muligheder der er for at eli-
minere eventuelle risici på arbejdsmiljøområdet.   

Projekteringslederen har ansvar for, at resultatet af den indledende arbejdsmiljøscree-
ning bliver vurderet op imod de krav, der stilles til gode arbejdsmiljøforhold.  

For at få et overblik over de påvirkninger, som projekteringsorganisationen skal håndtere 
under den kommende projektering, har projekteringslederen ansvar for, at de projekte-
rende får beskrevet de arbejdsmiljømæssige udfordringer, der knytter sig til valgene i 
dispositionsforslaget. Risikologgen samt fag- og fællesmodeller skal anvendes til arbej-
det, og der skal være taget stilling til behovet for risikoreducerende tiltag. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) bistår de projekterende med kortlægning og risikovurdering 
af arbejdsmiljøpåvirkninger i dispositionsforslagsfasen. 

Der skal være foretaget en afsluttende tværfaglig arbejdsmiljørelateret granskning af 
dispositionsforslaget inden forslaget tilgår BYGST til gennemsyn og fasegodkendelse. 

Risici skal formidles til næste fase, så der er mulighed for at tage stilling til dem i den 
videre projektering, og Arbejdsmiljøjournalen skal opdateres. Projekteringslederens op-
gave er at sikre dette. 

6.3 Projektforslagsfase 

Projektforslaget skal afspejle indarbejdelsen af de opstillede arbejdsmiljømål. De ar-
bejdsmiljømæssige risici som blev kortlagt i foregående fase samt de, som identificeres i 
projektforslagsfasen, skal elimineres eller reduceres til et niveau, hvor de kan styres.   

Ved udgangen af projektforslagsfasen har projekteringslederen ansvar for:  

• At der ud fra risikologgen er et samlet overblik over projektets arbejdsmiljøpå-
virkninger, at der er taget stilling til håndtering af arbejdsmiljørelaterede risici, og 
at arbejdsmiljørelaterede løsninger er indarbejdet i projektforslaget.  

• At forebyggende tiltag i relation til byggeriets driftssituation er indarbejdet i pro-
jektforslaget samt oplistet og beskrevet i Arbejdsmiljøjournalen. 

• At projektforslaget i nødvendigt omfang synliggør arbejdsmetoder og tekniske 
hjælpemidler, så afhjælpning af risici i forhold til udførelse og afrigning samt 
fremtidige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder, kan planlægges og tilrette-
lægges i detaljen i den videre projektering. 

• At fag- og fællesmodeller bl.a. anvendes til granskning af byggeriets rumlige og 
funktionelle forhold i relation til arbejdsmiljø, byggelogistiske overvejelser, byg-
gepladsplacering og indretning mv. 

• At overblikket over tilbageværende arbejdsmiljømæssige risici er formidlet til den 
samlede projekteringsorganisation samt arbejdsmiljøkoordinator (P) forud for 



Carl Jacobsens Vej 39 · 2500 Valby · T 4170 1000 · bygst@bygst.dk · www.bygst.dk · CVR 58182516 

Bygningsstyrelsen er en del af Transport- og Bygningsministeriet  Side 10 af 15 
 

den tværfaglige afsluttende granskning af projektforslaget inden projektforslaget 
tilgår BYGST til gennemsyn og fasegodkendelse. 

• At ajourført Arbejdsmiljøjournal samt risikolog vedlægges projektforslaget som 
bilag. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) bistår de projekterende med kortlægning og risikovurdering 
af arbejdsmiljørelaterede risici i projektforslagsfasen. 

Projekteringslederen har ansvar for, at projektmaterialet samlet set er gransket i relation 
til arbejdsmiljøområdet, inden det tilgår BYGST til gennemsyn og fasegodkendelse.  

6.4 For- og myndighedsprojektsfase 

Projekteringslederen har ansvar for, at betingelserne i byggetilladelsen gennemgås for, 
om der eventuelt er betingelser, som giver anledning til arbejdsmiljømæssige risici i for-
bindelse med udførelse, afrigning og fremtidige vedligeholdelses- og renoveringsarbej-
der.  

6.5 Hovedprojektfase 

I fasen udarbejder og dokumenterer de enkelte fagprojekterende de risikoreducerende 
tiltag i deres fagbeskrivelser. Sideløbende hermed gennemfører arbejdsmiljøkoordinator 
(P) den detaljerede arbejdsmiljøkoordinering mellem fagene. Projekteringslederen har 
ansvar for, at der bliver afholdt det nødvendige antal tværfaglige fællesmøder, som sik-
rer, at arbejdsmiljøkoordinator (P) kan foretage den nødvendige koordinering mellem 
fagene.  

Projekteringslederen har ansvar for, at der ca. medio hovedprojekteringsfasen tilgår ar-
bejdsmiljøkoordinator (P) materiale iht. angivelserne i nedenstående afsnit om input til 
PSS-udkast. Endvidere, at arbejdsmiljøkoordinator (P) i øvrigt kan finde tilstrækkeligt 
med informationer til at kunne færdiggøre grundlaget for PSS til brug for udbud. 

Materialet fra projekteringslederen skal inkludere de nødvendige oversigter inkl. ekstra-
herede beskrivelser af forebyggende foranstaltninger, deres afgrænsning og omfang, og 
tilgå eller være tilgængeligt for koordinatoren. Udkast til byggepladsplan(-er) og række-
følgetidsplan(-er) skal ca. medio hovedprojekteringen have et niveau, så arbejdsmiljøko-
ordinator (P) umiddelbart kan omsætte informationerne til relevante formuleringer i PSS-
udkastet.  

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. 

Projekteringslederen har ansvar for, at risikolog og Arbejdsmiljøjournalen er ajourført i 
forbindelse med færdiggørelsen af udbudsmaterialet. Endvidere, at både risikolog og 
Arbejdsmiljøjournal tilgår BYGST samtidig med udkastet til det endelige udbudsmateriale 
inkl. PSS.  

Projekteringslederen har ansvar for, at udbudsmaterialet samlet set er gransket i relation 
til arbejdsmiljøområdet, inden det tilgår BYGST til gennemsyn og fasegodkendelse.  

6.5.1 Input til PSS og angivelser i udbudsmateriale t generelt 

PSS'en er sammen med udbudsmaterialet i øvrigt grundlaget for etablering og indretning 
af byggepladsen samt for den sikkerheds- og sundhedsmæssige koordinering af bygge-
arbejdet. 
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Projekteringslederen skal bistå og levere input til arbejdsmiljøkoordinator (P) som angivet 
nedenfor til dennes arbejde med udbudsudkastet til PSS. Projekteringslederen skal lø-
bende sikre, at de projekterende bistår arbejdsmiljøkoordinator (P) i dennes arbejde med 
PSS'en.  

Der gøres opmærksom på, at nedenfor anførte krav til angivelser i udbudsmaterialet ikke 
er udtømmende, da det er de projekterendes ansvar at sikre den samlede overholdelse 
af arbejdsmiljølovgivningen i projekt- og udbudsmaterialet. 

Projekteringslederen skal sikre, at udkast til PSS indgår i det samlede udbudsmaterialet 
til entreprenørerne.  

6.5.2 Plan for forundersøgelser og over eksisterend e forhold 

Projekteringslederen skal udarbejde en plan over og en kortfattet tekst om eksisterende 
forhold, som kan indgå i udbudsmaterialet og tilgå arbejdsmiljøkoordinator (P) til dennes 
indarbejdelse i PSS. 

Til brug for PSS har projekteringslederen ansvar for, at der foreligger: 

•  En angivelse / kortfattet beskrivelse af relevante eksisterende forhold og gen-
nemførte forundersøgelser på byggepladsen og i dens nære omgivelser, som 
har betydning for sikkerhed og sundhed i forbindelse med gennemførelsen af 
byggeriet. 

•  En kortfattet tekst om planlagt arbejde omfattet af bekendtgørelse 110 bilag 1 og 
bekendtgørelse 117 bilag 1 på baggrund af ovenstående, samt øvrige forhold 
som har relevans for sikkerheden og sundheden på byggepladsen og pladsens 
nære omgivelser. 

•  En angivelse af eventuelle undersøgelser, som først kan foretages efter bygge-
start. 

F.eks. beskrives nødvendig rengøring af loftsrum eller installationsgange, og hvilke be-
skyttelsesforanstaltninger, der skal gælde under rengøringen forud for byggearbejder 
eller færden i området. Rengøring under særlig uhygiejniske forhold skal være angivet 
som sådan også i arbejdsbeskrivelser. Er der f.eks. tale om bygningsdele forurenet med 
PCB, asbest, bly o.lign. skal dette angives som særlig farligt arbejde – beskyttelses - og 
velfærdsforanstaltninger skal være beskrevet og indarbejdet i arbejdsbeskrivelser, tids-
planer mv. 

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

Arbejdsmiljøkoordinator (P) bistår projekteringslederen med anvisninger og vejledninger 
til kortlægning, eliminering af risici og risikoreducerende tiltag.  

6.5.3 Organisationsplan 

Projekteringslederen har ansvar for, at beskrivelse af organisationsplan samt kontaktdata 
tilgår arbejdsmiljøkoordinator (P), så denne kan indarbejde oplysningerne i PSS-udkastet 
med de oplysninger, der er til rådighed forud for udbuddet. 

6.5.4 Byggepladsens indretning, færdsels- og transp ortarealer 

Indhegning af byggepladsen, placering, bæreevne og vejrbestandighed af færdsels- og 
adgangsveje, stilladsers opbygning, vægtklasse og bredde, belysning, adgangsforhold 
og placering er væsentlige emner for sikkerheden på byggepladsen, og de projekterende 
skal adressere og tage højde for dette i deres projektering og i udbudsmaterialet. 

De projekterende kan orientere sig i øvrigt i f.eks. branchevejledninger om belysning og 
el-forsyning på byggepladsen, om færdsel på byggepladsen, færdsel og transportveje 
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mv. som findes på Branchearbejdsmiljørådets hjemmeside for Bygge & Anlæg, BAR-
BA.dk. 

Projekteringslederen har ansvar for, at der er taget højde for ovestående i projektmateria-
let.  Arbejdsmiljøkoordinator (P) bistår de projekterende med anvisninger og vejledning til 
valg.   

6.5.5 Afgrænsning af fælles områder og sikkerhedsfo ranstaltninger 

Projekteringslederen har ansvar for, at byggepladsens relevante fælles sikkerhedsforan-
staltninger, fælles områder, herunder ansvar for fællesområder indenfor de udbudte en-
trepriser, samt afgrænsninger er beskrevet i udbudsmaterialet. F.eks. beskrivelse af om-
fang, hvor, hvad, ansvarlig, periode for etablering, tilpasning, vedligehold, kontrol og 
nedtagning samt kvalitetskrav til foranstaltninger, så det kan indgå i arbejdsbeskrivelser / 
tilbudslister, og BYGST kan indgå aftaler med de pågældende arbejdsgivere.  Til fælles 
orientering for de bydende skal det af byggesagsbeskrivelsen fremgå, hvem der gør hvad 
og omfang, f.eks. levering, montering, nedtagning etc. 

Derudover har projekteringslederen har ansvar for, at:   

•  Risici er elimineret mest muligt, så skader og ulykker er forebygget.  

•  Der er overblik over resterende risici under udførelse og afrigning.  

•  Foranstaltninger for restrisici er beskrevet, så det pågældende arbejde kan gen-
nemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt både for de involve-
rede og for byggepladsens nære omgivelser. 

Ovenstående gælder f.eks. også i områder, hvor der skal foregå flere aktiviteter samti-
digt, og det ud fra en vurdering af påvirkningerne er nødvendigt med en tidsmæssig og / 
eller fysisk adskillelse af aktiviteterne.  

Arbejdsmiljøkoordinator (P) bistår projekteringslederen med at koordinere entreprise-
grænseflader og rækkefølge, samt med anvisninger og råd mht. valg af sikkerhedsforan-
staltninger, omfang og perioder.  

Projekteringslederen skal sørge for, at der tilgår arbejdsmiljøkoordinator (P) kortfattede 
beskrivelse(-er) af byggepladsens relevante fælles sikkerhedsforanstaltninger med angi-
velse af ansvar for opstilling, ændring, vedligeholdelse, vinterbekæmpelse, kontrol og 
nedtagning og periode, herunder: 

•  Byggepladsens færdselsarealer, skurby og oplagspladser, arbejdsområder, tek-
niske hjælpemidler, stilladser, (total-) overdækninger, hejse- og løftegrej, forsy-
ningsforhold og belysning. 

•  Hvordan alle arbejder i fællesområder koordineres og afgrænses med angivelse 
af valgte sikkerhedsforanstaltninger.  

•  Hvordan aktiviteternes rækkefølge koordineres og adskilles. 

•  Hvordan der gennemføres en afgrænsning i alle arbejdsområder, hvor der er 
særlige farlige aktiviteter / aktiviteter med særlige risici eller andre særlige for-
hold. 

•  Hvordan der udføres løbende kontrol. 

•  Samordning af beredskabs- og øvelsesplaner. 

•  Affaldshåndtering (én entreprenør gives ansvar for opstilling og tømning af nød-
vendige affaldscontainere). 

6.5.6 Fælles velfærdsforanstaltninger 

Som hovedregel placeres ydelserne hos én entreprenør, der herigennem får ansvaret for 
etablering, vedligeholdelse og drift samt nedtagning af nævnte ydelser. Dog kan tilslut-
ninger for hhv. el, vand og afløb lægges over til de relevante entreprenører. Ydelser, der 
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skal prissættes, skal være angivet i arbejdsbeskrivelser og tilbudslister. Til fælles oriente-
ring for de bydende skal omfang og karakter fremgå af byggesagsbeskrivelsen. 

Selvom relevante velfærdsforanstaltninger klart fremgår af byggepladsens oversigtsteg-
ning(er), kan de ikke udelades af udbudsmaterialet i øvrigt.  

Projekteringslederen har ansvar for, at typen af velfærdsforanstaltninger er i overens-
stemmelse med aktiviteterne på byggepladsen. Derudover har projekteringslederen an-
svar for, at der udarbejdes en plan for omfanget af fælles velfærdsforanstaltninger, som 
løbende skal kunne opdateres af byggeledelsen under udførelsen. 

Projekteringslederen har ansvar for at angive ansvarlig, omfang og periode for bygge-
pladsens velfærdsforanstaltninger, herunder: 

•  Skure til mandskab, formænd, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinator(-er) og 
møder.  

•  Omklædnings- og badeskure samt toiletforhold. Fysisk eller tidsmæssig adskil-
lelse af bad og omklædning samt adskilte toiletforhold, hvis der både er mænd 
og kvinder, skal huskes. 

•  Miljøvogn(-e) ved f.eks. asbest-/PCB-/bly-/skimmelsvamp-/epoxyarbejder og ar-
bejder med forurenet jord. 

•  Placering af personlige værnemidler samt placering af skiltning og oplysninger 
om, hvor personlige værnemidler forefindes. 

•  Ansvar for daglig oprydning og rengøring i velfærdsområderne. 

Projekteringslederen har ansvar for, at beskrivelse af og oplysninger om fælles velfærds-
foranstaltninger tilgår arbejdsmiljøkoordinator (P) til dennes indarbejdelse i PSS. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) bistår de projekterende med anvisninger og vejledning til valg 
af type og omfang af velfærdsforanstaltninger. 

6.5.7 Byggepladsplaner 

Under projektering, og til brug for udbudsmaterialet, skal projekterende udarbejde en 
eller flere byggepladsplaner afhængig af projektet. Det nødvendige antal byggepladspla-
ner, som angiver planlagte byggefaser eller byggetakter, f.eks. i forbindelse med flytning 
af stillads eller kran undervejs i udførelsesfasen og affødte ændringer i byggepladsens 
indretning, skal indgå som en del af udbudsmaterialet af hensyn til byggeriets planlæg-
ning og koordinering i udførelses- og afrigningsfaser.  

Projekteringslederen har ansvar for, at projektets byggepladsplan(-er) udarbejdes og 
lever op til BYGST formkrav til projektmateriale. 

Projekteringslederen har ansvar for, at byggepladsplan(-er) tilgår arbejdsmiljøkoordinator 
(P) til dennes indarbejdelse i bilagsoversigten for PSS. Derudover skal projekteringslede-
ren bistå arbejdsmiljøkoordinator (P) med nødvendigt supplerende input til tekst til PSS. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) bistår projekteringslederen med anvisninger og koordinering i 
forbindelse med udarbejdelse af byggepladsplan(-er). 

6.5.8 Tidsplan – Rækkefølgetidsplan  

Under projektering, og til brug for udbudsmaterialet, skal projekterende udarbejde en 
eller flere tidsplaner afhængig af projektet. Derudover skal der i tidsplanen(-erne) være 
indregnet og angivet tid og rækkefølge for gennemførelse af ændringer på byggepladsen 
f.eks. som følge af planlagte skift i byggefase eller byggetakt og planlagt byggelogistik.  

Projekteringslederen har ansvar for, at projektets tidsplan(-er) inkl. detailtidsplaner udar-
bejdes og lever op til BYGST formkrav til projektmateriale. 
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Projekteringslederen har ansvar for, at tidsplan(-er) tilgår arbejdsmiljøkoordinator (P) til 
dennes indarbejdelse i bilagsoversigten for PSS-udkastet. Derudover skal projekterings-
lederen bistå arbejdsmiljøkoordinator (P) med nødvendigt supplerende input til tekst. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) bistår projekteringslederen med anvisninger og koordinering i 
forbindelse med udarbejdelse af tidsplan(-er). 

6.5.9 Beredskabs- og evakueringsplaner 

Under projektering skal projekterende udarbejde beredskabs- og evakueringsplan(-er) for 
byggepladsen.  

Projekteringslederen har ansvar for, at udkast til beredskabs- og evakueringsplan(-er) 
udarbejdes, at de lever op til gældende lovgivning på området, og at de tilgår arbejdsmil-
jøkoordinator (P) til dennes indarbejdelse i udkastet til PSS.     

6.5.10 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 
110 bilag 1 og bekendtgørelse 117 bilag 1, udarbejdes en oversigt over arbejderne og en 
beskrivelse af deres udførelse og de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltnin-
ger for arbejdernes gennemførelse, herunder afrigning.  

Kortlægning af eventuelle arbejder og risikoområder skal tage udgangspunkt i BYGST 
vejledende tjeklister vedr. eksisterende forhold samt projektforhold.  

Projekteringslederen har ansvar for udarbejdelse af ovenstående oversigt med angivelse 
af risikoreducerende tiltag, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
fuldt forsvarligt. Det gælder også angivelse af de fællesforanstaltninger, som sikrer, at 
særlig farligt arbejde / arbejde med særlige risici eller andre særlige forhold kan udføres 
forsvarligt og uden, at beskæftigede fra andre virksomheder på byggepladsen udsættes 
for sikkerheds- og sundhedsmæssige risici.  

Det skal endvidere af udbudsmaterialet fremgå, hvis det er nødvendigt for de beskæfti-
gede at bruge personlige værnemidler. Af byggepladsplan(-er) skal det fremgå, hvor der 
skal placeres påbudsskilte f.eks. om brug af åndedrætsværn. Endvidere skal det i ud-
budsmaterialet f.eks. være beskrevet, hvem der har ansvaret for påbudsskiltene, omfang 
og i hvilken periode. 

Arbejdsmiljøkoordinator (P) bistår projekteringslederen med anvisninger og vejledninger 
til udarbejdelse af oversigten, eliminering af risici og forebyggende tiltag for eventuelle 
restrisici.  

Input skal tilgå arbejdsmiljøkoordinator (P) til dennes indarbejdelse i PSS-udkastet.  

Der henvises i øvrigt til pkt. 6.5.5 om fælles områder og sikkerhedsforanstaltninger. 

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

7.1 Ved projekt- og byggeprocesmæssige ændringer og  / eller projektering  

Ved vigtige / komplicerede arbejdsprocesser jf. pkt. 4.8, som BYGST har ønsket at få 
belyst af entreprenører i mobiliseringsperioden, under udførelse og / eller under afrigning, 
skal projekteringslederen foretage risikovurdering af entreprenørens løsning og arbejds-
procesvurdering (APV inkl. entreprenørens risikovurdering og handleplan for gennemfø-
relse af arbejdet) i risikologgen. Projekteringslederen skal inddrage byggelederen og 
arbejdsmiljøkoordinatorerne (P) og (B) i risikovurderingen.  
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Ved øvrige projekt- og byggeprocesmæssige ændringer og / eller projektering, har pro-
jekteringslederen ansvar for, at arbejdsmiljøkoordinatorerne (P) og (B) samt byggeleder 
indkaldes til møder jf. afsnit 4.4.3, og ansvar for risikovurdering og ajourføring af risikolog 
jf. afsnit 4.5.  

Projekteringslederen har ansvar for, at arbejdsmiljørelaterede foranstaltninger projekt- og 
udførelsesmæssigt bliver beskrevet og opdateret. 

Projekteringslederen skal bistå arbejdsmiljøkoordinator (P) og arbejdsmiljøkoordinator 
(B) med input til ajourføring af PSS så betids, at sidstnævnte kan nå at indarbejde infor-
mationer forbundet med etablering af byggeplads inden byggepladsens første sikker-
hedsmøde. Første sikkerhedsmøde afholdes i mobiliseringsperioden. Herefter skal pro-
jekteringslederen bistå koordinatorerne i nødvendigt omfang under udførelse og under 
afrigning. 

Efter BYGST kontrahering med entreprenør(-er) skal projekteringslederen bistå byggele-
delsen med opdatering af tids- samt byggepladsplaner iht. BYGST formkrav til projektma-
teriale. 

7.2 Ajourføring og færdiggørelse af Arbejdsmiljøjou rnalen 

Projekteringslederen har ansvar for, at der senest én måned før AB92 / ABT93-
afleveringen af byggeriet til BYGST tilgår arbejdsmiljøkoordinator (P) og arbejdsmiljøko-
ordinator (B) en ajourført, fyldestgørende, komplet samt kvalitetssikret Arbejdsmiljøjour-
nal. Koordinatorerne skal have minimum 1 uge til kommentering. 

Projekteringslederen skal senest 2 uger før aflevering af byggeriet til BYGST aflevere 
den endelige Arbejdsmiljøjournal til BYGST's projektleder, og have indarbejdet arbejds-
miljøkoordinator (P) og (B)'s eventuelle kommentarer. 

7.3 Ajourføring og færdiggørelse af evakueringsplan er 

Som en del af projektopfølgningen har projekteringslederen ansvar for, at det færdige 
byggeris evakueringsplaner er udarbejdet og ajourført, og at de indgår i drifts- og vedli-
geholdelsesmaterialet ved afleveringen af byggeriet til BYGST.  

Det færdige byggeris ajourførte evakueringsplaner skal senest være BYGST i hænde 
med foreløbig og / eller endelige ibrugtagningstilladelse.  

Det færdige byggeris evakueringsplaner skal være udformet som oversigtstegninger i A4 
format, og i det relevante omfang pr. etage, med angivelse af flugtveje og øvrige nød-
vendige oplysninger. 

7.4 Andet 

I mobiliseringsperioden før byggestart, skal projekteringslederen udfylde og overdrage 
informationsfolderen for byggepladsen med kendte oplysninger til arbejdsmiljøkoordina-
tor (B). Projekteringslederen skal desuden bistå denne med færdiggørelsen af folderen 
og med input til byggepladsens tegnings-skabeloner. 


