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Orbicon Arbejdsmiljø

Kernekompetencer:
• Autoriseret arbejdsmiljørådgivning
• Arbejdsmiljø i forbindelse bygge- og anlægsprojekter -

PSS, AMK P og AMK B
• Miljøscreeninger
• Strategisk arbejdsmiljø – IAPV.dk
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Ulrik Houlby Holm

• Håndværker 1995 – 2004
• Bygningskonstruktør – 2007
• Entreprenør – Bygge-/Projektleder/Arbejdsmiljøkooordinator 2007- 2012
• Arbejdsmiljørådgiver / Byggeleder (rådgiver) siden 2012
• Arbejdsmiljøkoordinator siden 2007
• Autoriseret arbejdsmiljørådgiver siden 2013

Projekter:
• Amager Ressource center (Skibakken) – AMK (P)
• Pharma Science Building – AMK (P) & (B)
• Experimentarium – AMK (B)
• København – Ringsted banen – Nedrivning Frugtmarkedet – AMK (P)
• Trekroner Plejecenter – AMK (P) & (B)
• Mfl.
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Arbejdsmiljøkoordinering



Arbejdsmiljøloven
Krav til arbejdsmiljøet i virksomheder og på byggepladser
Arbejdsmiljøloven
Krav til arbejdsmiljøet i virksomheder og på byggepladser

Bekendtgørelser
Detaljerede beskrivelser af krav til arbejdsmiljøet
Bekendtgørelser
Detaljerede beskrivelser af krav til arbejdsmiljøet

Branchevejledninger
Beskriver god branche-praksis og giver konkrete
anbefalinger

Branchevejledninger
Beskriver god branche-praksis og giver konkrete
anbefalinger

At-vejledninger, At-anvisninger
og At- meddelelser
Vejledning om fortolkning og forståelse af krav

At-vejledninger, At-anvisninger
og At- meddelelser
Vejledning om fortolkning og forståelse af krav

Bek. nr. 110 – Rådgivers pligter
Projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om
arbejdsmiljø

Bilag 1: Liste over særlige risici og andre særlige forhold
Bilag 2: Generelle forebyggelsesprincipper

Bek. nr. 110 – Rådgivers pligter
Projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om
arbejdsmiljø

Bilag 1: Liste over særlige risici og andre særlige forhold
Bilag 2: Generelle forebyggelsesprincipper

Bek. nr. 117 – Bygherrens pligter
AMK når to eller flere samtidige arbejdsgivere på pladsen

Bilag 1: Liste over særligt farligt arbejde
Bilag 2: Generelle forebyggelsesprincipper
Bilag 3: Plan for Sikkerhed og Sundhed
Bilag 4: Indholdet af anmeldelse efter §21

Bek. nr. 117 – Bygherrens pligter
AMK når to eller flere samtidige arbejdsgivere på pladsen

Bilag 1: Liste over særligt farligt arbejde
Bilag 2: Generelle forebyggelsesprincipper
Bilag 3: Plan for Sikkerhed og Sundhed
Bilag 4: Indholdet af anmeldelse efter §21

Hvorfor AMK P og B?

Bek. nr. 1516 – Arbejdsgiver pligter
Bygge- og anlægsarbejde

Bilag 1: Liste over særligt farligt arbejde
Bilag 2: Generelle forebyggelsesprincipper

Bek. nr. 1516 – Arbejdsgiver pligter
Bygge- og anlægsarbejde

Bilag 1: Liste over særligt farligt arbejde
Bilag 2: Generelle forebyggelsesprincipper

Øvrig lovgivning
Brandlovgivningen & Stærkstrømsbekendtgørelsen
Øvrig lovgivning
Brandlovgivningen & Stærkstrømsbekendtgørelsen



Hvornår AMK?

Bekendtgørelse 117 – Bygherrens pligter:

§ 4. Bygherren skal ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to
eller flere arbejdsgivere forventes at være til stede på byggepladsen
samtidigt, sikre at der udpeges en eller flere personer, som opfylder
de i § 5 nævnte kompetencekrav, der skal koordinere for sikkerhed og
sundhed under projektering af bygge- og anlægsprojektet og under
udførelse af bygge- og anlægsarbejdet.



Hvad skal bygherre huske?

Uddrag af At-Bek. 110 – Projekterendes og rådgivers
pligter

Uddrag af At-Bek.. 117 – Bygherres pligter



Hvordan Udpeges arbejdsmiljøkoordinator?
Ofte benyttede modeller for arbejdsmiljøkoordinering:
1. Udpegning af uvildig koordinator – Eksternt rådgiverfirma uden tilknytning  til

projekterende og entreprenører
2. Udpegning af (Total)rådgiver eller (Total)entreprenør som koordinator  for både

projektering og udførsel
3. Udpegning af rådgiver som koordinator i projektering og udpegning af entreprenør

som koordinator under udførsel

I model 1, udarbejdes kontrakt direkte med bygherre på grundlag af ABR89 og ”Fri og
Danske Ark - ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering” (YB AMK)

I model 2, benyttes ABR89 og/eller ABT93 med henvisning til ”Fri og Danske Ark -
Ydelsesbeskrivelse for byggeri og planlægning” specifikt punkt 8.33 ”Arbejdsmiljø”

I model 3, benyttes ABR89 og YB AMK for rådgiver og AB92 og YB AMK for
entreprenør



Ydelsesbeskrivelser / Rammer for AMK
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Samarbejdsmodel / Inddragelse af AMK

• Projekteringsleder
• Projektleder
• Fagkoordinator
• Projekterende
• Bygherre ?
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Bygherrens
pligter

Udpege
arbejdsmiljø-
koordinator,

AMK (P)

Afgrænse
byggeplad-

sens
fællesforan-
staltninger

Udarbejde
plan for

sikkerhed og
sundhed

(PSS)

Koordinere
sikkerheds-
arbejdet på
byggeplad-

sen

Udarbejde
journal for

rep. &
vedligehold

Anmelde
byggeplad-
sen til AT

Projekteren-
des pligter

Tage hensyn til
anvisninger fra
arbejdsmiljø-
koordinator

Sikre at
arbejds-

miljøloven
kan

overholdes

Rådgive
bygherren

om forunder-
søgelser

Klarlægge
grænse-
flader til

projekter eller
projektdeleAngive

aktiviteters
tilrettelæg-

gelse i
forhold til
hinanden

Angive hvilke
særlige risici

der er
forbundet

med projektet

Sørge for at
egnede
tekniske

hjælpemidler
kan

anvendes

Arbejdsmiljøkoordinering under projektering
Bygherrens ansvar & projekterendes pligter

117 110

Tage hensyn
til generelle
forebyggel-

sesprincipperHensigtsmæssig planlægning og rækkefølge i forhold til arkitektoniske, tekniske
og organisatoriske valg

Afsætte tid til udførelse under hensyn til arbejdets karakter og kompleksitet
Bygbarhed i forhold til farligt arbejde, tekniske hjælpemidler og afvigelser

fra alm. metoder



Bygherren

Udpege
arbejds-

miljø-
koordinator
, AMK (B)

Afholde
opstarts-

møder med
arbejds-

giverne på
pladsen

Ajourføre
plan for

sikkerhed
og

sundhed
(PSS)

Koordinere
og

kontrollere
sikkerheds-

arbejdet

Ajourføre
journal for

rep. &
vedligehold

Sørge for
overdrag-
else fra

AMK(P) til
AMK(B)

Entreprenøren

Tage
hensyn til

anvisninger
fra arbejds-

miljø-
koordinator

Instruere
egne

ansatte  jf.
aftaler for

samarbejde
og PSS

Samarbejde
om at skabe

sikre og
sunde

arbejds-
forhold

Tage
hensyn til
generelle

forebyggel-
sesprincipp

er
Udarbejde

AM-
vurderinger
ved særligt

farligt
arbejde

Iværksætte,
vedligeholde
og føre tilsyn
med aftalte
fællesforan-
staltninger

Orientere
bygherren
og AMK(B)
inden UE
starter på
pladsen

Arbejdsmiljøkoordinering under udførelse
Bygherrens ansvar & entreprenørens pligter

117 1516 + 115

Medvirke til
at planlæg-

ning, af-
grænsning

og koordine-
ring virkerPlanlægning af arbejder (samtidigt eller efter hinanden)

Tilrettelæggelse af samarbejdet mellem arbejdsgiverne
(f.eks. Tidspunkter for støvende / støjende aktiviteter)

Kontrollere aftaler og foranstaltninger ved personlig tilstedeværelse
(runderinger => orden/ryddelighed, værnemidler, installationer, oplagring m.v.)

Arbejdsgivernes anvendelse af forebyggelsesprincipper



Hvornår PSS? Og hvordan (paradigme?)

Byggepladsens størrelse

Arbejdets farlighed

Flere arbejdsgivere med
i alt 1-10 ansatte
samtidigt

Flere arbejdsgivere med
flere end 10 ansatte
samtidigt

Almindelige sundheds-
og sikkerhedsrisici

Intet krav Krav om PSS

Særligt farligt arbejde Krav om PSS, men kun for
det særligt farlige arbejde

Krav om PSS



Små og mellemstore byggepladser

Projekteringsfasen:
 Arbejdsmiljøkoordinering
 Udarbejdelse af grundlag for PSS hvis særligt farligt arbejde
 Opstart af journal

Udførelsesfasen:
 Koordinering af planlægningen af de forskellige arbejder og

arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden
 Påse at der udarbejdes en hensigtsmæssig tidsplan
 Påse at arbejdsgivere anvender korrekte forebyggelsesprincipper og

udarbejder APV
 Ajourføre PSS, hvis nødvendigt



Store byggepladser

Projekteringsfasen:
 Arbejdsmiljøkoordinering
 Udarbejdelse af grundlag for PSS
 Opstart af journal

Udførelsesfasen:
 Koordinering af planlægningen af de forskellige arbejder og

arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden
 Påse at der udarbejdes en hensigtsmæssig tidsplan
 Påse at arbejdsgivere anvender korrekte forebyggelsesprincipper og

udarbejder APV
 Ajourføre PSS, når nødvendigt
 Gennemføre sikkerhedsrundering mindst hver 14. dag
 Afholde sikkerhedsmøde mindst hver 14. dag
 Opstartsmøder



Journal for særlige hensyn ved fremtidige
arbejder

•Udarbejdes af Arbejdsmiljøkoordinator (P) hvis der skal tages særlige hensyn til sikkerhed
og sundhed i forbindelse med fremtidige arbejder såsom:

 Ombygning
 Nedrivning
 Reparations- eller vedligeholdelsesarbejder

Journalens indhold er input til APV’er og kommende reparation og vedligehold, hvor man
antager entreprenør.

Journalen skal foreligge, når hele
projekteringen er afsluttet og
opdateres i ved projektændringer.


