
 
 
 
BYGHERRES RAMMESÆTNING 
Interessegruppe for arbejdsmiljøkoordinatorer 

Den 12. juni 2018 



Dagsorden 

• Hvem er SLKS & Anne Sofia 

 

• SLKS’ Vision 

 

• Arbejdsmiljø og  
store projekter i SLKS 

 



Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS)  



SLKS’ interne arbejdsmiljørådgiver 

• Slots- og Kulturstyrelsen, 2013 –  

• SikkertArbejde v. Anne Sofia Lønvig, 2013 – (bierhverv) 

• Alectia (tidl. Byggeriets Arbejdsmiljøcenter), 2004 – 2012 

• El og VVS branchens BST 2004 

 

Cirka 15 års arbejdsmiljøerfaring 

 

Uddannelse: 

- Diplom i ledelse, CPH Business (igangværende) 

- Master i sundhedspædagogik, DPU 

- Merkonom, Niels Broch (grundfag) 

- Ergoterapeut 

- + diverse konsulent og projektleder kurser 

 



SLKS’ vision 

 

Slots- og Kulturstyrelsen tror på, at alle 

arbejdsulykker er forebyggelige og arbejder 

med en vision om nul-ulykker.  

 

Det betyder, at Styrelsen først og fremmest vil 

arbejde for at integrere et sikkert og sundt 

arbejdsmiljø i alle SLKS’ aktiviteter på 

bygge-, have- og teknikprojekter, som udover 

at opfylde lovgivningen i praksis også forbedrer 

produktiviteten. 

 

 

 



Visionens pejlemærker 

     
   Vi vil være dem: 
 
• De andre gerne vil lære af 

 
• De dygtige håndværkere helst vil 

arbejde for 
 

• Der spreder positiv udvikling i 
branchen 
 



Slots- og Kulturstyrelsen - Hvem er vi? 

 
 

Kulturministeriet 
Departementet 



Slotshaver og Landskaber 

Projekter og Projektering 

Organisering - ejendomsenheder 

Restaurering 
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Divisions 
direktør 



Sikkerhedsledelse og organisering 

70 SLKS 
kolleger  

6 MELLEMLEDERE 

DIREKTØR 



SLKS’ projektmodel 



HUSKELISTE – store projekter 



UDBUD – Kongelige bygningsinspektør 
 

SLKS 

Skaber 
rammer 

Stiller krav 

Fører kontrol 

Skaber 
rammer 

Stiller krav 

Fører kontrol 

Dokument 

Arbejdsmiljø-
tjekskema 

 

Mindre 

projekter 

Direkte 
tildeling 

Rådgiver og 
arbejdsmiljø-

koordinator 
= 

Samme person 

Bilag E.1 

Arbejdsmiljø-
ydelses-

specifikation 

Miniudbud 

Rådgiver og 
arbejdsmiljø-
koordinator: 
Er ikke altid  

samme person 

Bilag E.1 

Arbejdsmiljø-
ydelses-

specifikation 



UDBUD – Konkurrence projekter 

SLKS 

Skaber 
rammer 

Stiller krav 

Fører kontrol 

Skaber 
rammer 

Stiller krav 

Fører kontrol 

Dokument 

Arbejdsmiljø-
tjekskema 

 

Store 

Projekter 

 

Projektleder 

Rådgiver Bygbart 

Ydelses-
beskrivelse 
Byggeri og 

planlægning 

Arbejdsmiljø-
koordinator 

Koordinering: 
sikkerhed  
& sundhed 

Ydelses-
beskrivelse 

Arbejdsmiljø-
koordinering 



AM-K, Organisering 

Hoved-
rådgiver 

Under-
rådgiver 

Under-
rådgiver 

Under-
rådgiver 

SLKS 



UDBUD – ARBEJDSMILJØ 
AMK og rådgiver  



TJEKLISTE – store projekter 

Projektleder: 

 

• Sikrer 

• Godkender 

• Kontrollerer 

• Sørger for 

• Tjekker 

• Efterspørger 

• Aftaler 

 

 Tjeklisten er med til at definere rollen  

 Skaber rammer 
 Stiller krav 
 Fører kontrol 

Opgaver = 
huskelisten 

Dokumentation 



Formål - arbejdsmiljø, faseinddelt  

Program  
 
 
 

Får fastlagt 
organisering af  
AM-arbejdet 

(udbud) 
 
 

AM-arbejdet er 
bundet op på SLKS’ 

AM-politik 
 

Evt. inddragelse af 
AMO  

(driftsorganisation) 

 
  

 

Disposition 

  

Sikrer arbejdsmiljø 
og bygbarhed i 

dispositionsforslag 
 

Projekt Hoved   

 
Finder arbejdsmiljørisici 

og forebyggende 
foranstaltninger. 

Både i forbindelse med 
bygbarhed, D&V og 

koordinering 

 

Arbejder videre med at finde AM-
risici og forebyggende 

foranstaltninger 
 

Sikrer en vel organiseret 
byggeplads inkl. ansvar for 

sikkerheds- og 
sundhedsforanstaltninger under 

udførelsen 
 

Får risici og forebyggende 
foranstalt-ninger beskrevet i 

udbudsmaterialer,  
så entreprenør kan prissætte 

 
Gennemfører udbud 
af aftale om AMK P 

(+B) 
(Evt. AMO) 

 
Sikrer AM-krav 

beskrives i 
byggeprogram 

 

Sikrer opstart på 
indledende 

overvejelser om AM 
og AM-problemer 

inkl. proces-
beskrivelse for AM-

arbejdet 

 
 

Udpeger AMK P (+B) 
 

Deltager på forventnings 
afstemningsmøde 

 
Godkender procesplan 

 
Orienterer sig i risikolog 

 
Afsætter UFO 

 
XXX Projektforslag 

 

Deltager på follow-up møde 
Følger op på procesplan 

Udpeger AMK B 
Deltager i workshop  

Sikrer PSS i udbud til EP 
XXX … 
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Oversigt - opgaver 



Projekteringsfaserne 



SAMARBEJDE BYGHERRE – AMK 
- forventningsafstemning 



SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER 

- Rammerne for arbejdsmiljøkoordinering 
 

- Samarbejdet mellem: 

•SLKS’ projektleder og AMK P+B 

•Projekteringsleder og AMK P 

•SLKS’ byggeleder og AMK B 

 

 

- Anne Sofias ambition:  

  At SLKS’ projektledere ser AMK som en medarbejder 



Spørgsmål til afklaring 

• Bygherre betaler for et produkt (arbejdsmiljøkoordinering).  

 

Hvordan kan bygherre se i udbuddet til entreprenør, at der 

er gennemført arbejdsmiljøkoordinering?  

(udover PSS og AM D&V journalen) 

 



ARBEJDSMILJØ - SLKS 

     
   Vi vil være dem: 
 
• De andre gerne vil lære af 

 
• De dygtige håndværkere helst vil 

arbejde for 
 

• Der spreder positiv udvikling i 
branchen 
 

Kontaktoplysninger: 
Anne Sofia Lønvig 
Slots- og Kulturstyrelsen 
e-mail: aslo@slks.dk 
Mobil: 5081-6840 


