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Københavns Kommune

Teknik og Miljøforvaltningen opbygning
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Københavns Kommune

Teknik og Miljøforvaltningen opbygning
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Københavns Kommune

Arbejdsmiljøkonsulenter hjælper med at…

• sikre, sammen med PL og BL, at arbejdsmiljøkoordinatoren har de 
nødvendige kompetencer og erfaringer

• granske/gennemgå projekter i projekteringsfaserne

• følge op på arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver

• gennemgå paradigmer og processer

• gennemføre interne audits på udvalgte projekter

• afholde interne kurser om bygherrens pligter 

• råd og vejledning i forhold til arbejdsmiljø på projekterne

• stå for Arbejdsmiljøkoordineringsgruppe (AMK-gruppen)

• følge op på ulykker og øvrig dataindsamling

• deltage med oplæg på enhedsmøder
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Københavns Kommune

Bygherrens vision for arbejdsmiljøet

Med udgangspunkt i gældende love og regler vil TMF 
skabe de rigtige rammer til effektivt at sikre 
indarbejdelse af arbejdsmiljøhensyn med respekt for 
anlægsopgavens karakter. 

Gennem planlægning, forebyggelse og opfølgning i alle 
faser vil TMF sikre et godt arbejdsmiljø under anlæg, 
drift og vedligeholdelse samt præge udviklingen på 
arbejdsmiljøområdet i positiv retning.
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Københavns Kommune

Fokusområder arbejdsmiljø 2022

Arbejdsulykker

• Dataindsamling og analyse af ulykker

• Beredskabsplaner for bygherreorganisation

• Risikoobservationer og nærved-hændelser (indsamling og analyse)

Viden og læring

•Bygherrens ansvar og pligter (internt kursus)

•Interne arbejdsmiljøaudits

•AMK-gruppen

•ERFA-gruppe for AMK´er

Formidling

• Måltal

• Paradigmer

• Eksternt netværk
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Københavns Kommune

Måltal arbejdsmiljø 2022

Emne Status pr. kvartal 2022 mål (pct.) Status 

Ulykkesfrekvens* MKB (eksternt) 10 % reduktion 38,6 (årsresultat 2021)

MKB (internt + eksternt) 10% reduktion 36,0 (årsresultat 2021)

Interne audits Antal observationer Max. 50% obs per audit Ikke afholdt

Bygherrens pligter, internt 
kursus

Nye projektledere og byggeledere i 
anlægsprojekter

100% deltagelse 85% deltagelse (d.d.)

Sikkerhedsobservatio- ner i 
Dalux Field

Indsamling af data på alle nye 
projekter

100 observationer i alt 17 (d.d. NVP)

Sidehoved 8

*Ulykkesfrekvensen opgives som antal ulykker med fravær per 1 million præsterede arbejdstimer. Ulykkesfrekvensen opgives 

på baggrund af 12 måneder. 



Københavns Kommune

Sikkerhedskultur og adfærd
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Hovedparten af alle ulykker skyldes den måde, vi opfører os på, eller den måde vores 

organisation arbejder på. 

Arbejdssted, 
Værnemidler
Adgangsveje mm. 

Sikkerhedskultur,
Adfærd

Arbejdsområder, rutiner og kompetencerA
n

tal  u
lykker

Tid



Ulykkesstatistik  
MKB anlæg 2020 - 2022

17.juni 2022 Anne M. Anttila

TMF, MKB



Københavns Kommune

Ulykker på MKB’s anlægspladser

• Registrering af ulykker og nærved hændelser

• Indberetning af entreprenørtimer på pladserne

– Skema i Share Point for 2021 og 2022, som KK byggeleder er ansvarlig for at 
indrapportere :

AMK Data Byggeledere - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com)

• Forebyggelse af ulykker

– Kan man se nogle tendenser?
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https://kksky.sharepoint.com/sites/AMKDataByggeledere/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx


Københavns Kommune

Arbejdsulykker MKB, anlæg, 2020
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Københavns Kommune

Arbejdsulykker MKB, anlæg, 2021
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Københavns Kommune

Ulykkesoversigt, MKB, anlægsprojekter 2021

Enhed Ulykker med fravær Ulykker uden fravær Nærved-hændelser 
(alvorlige)

Bro og Tunnel 2 3 2

Cykel og Vej 4 4

Park og Byrum 4 3

Genopretning 6 2 1

Klima Øst

Klima Vest

Klima Nord

Totalt 16 8 7
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Københavns Kommune

Ulykkesfrekvens
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Københavns Kommune

Arbejdsulykker i MKB, anlægsprojekter, 2021
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Københavns Kommune

Arbejdsulykker i MKB, skadesmåde, 2021
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Københavns Kommune

Arbejdsulykker MKB, anlæg, 2022
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Københavns Kommune

Ulykkesoversigt, MKB, anlægsprojekter d.d. 2022

Enhed Ulykker med fravær Ulykker uden fravær Nærved-hændelser 
(alvorlige)

Bro og Tunnel

Cykel og Vej 3 2

Park og Byrum 1 1

Genopretning 1 1 4

Klima Øst

Klima Vest 1 3

Klima Nord

Totalt 2 5 10
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Københavns Kommune

Ulykkesfrekvens
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Københavns Kommune

Arbejdstilsynets årsopgørelse 2021
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*) Anmeldeincidensen er beregnet pr. 10.000 beskæftigede 



Københavns Kommune

Arbejdstilsynets årsopgørelse 2021

Sidehoved 22



Københavns Kommune

Skadesmåde og årsag

Skadesmåde Årsag

Lodret fald Fald

Akut fysisk overbelastning Mistet kontrol med noget

Kontakt med skarp eller spids genstand Uhensigtmæssig  bevægelse

Ramt af genstand/person/maskine Brud, kollaps af materialer

Klemt, mast Utilsigtet bevægelse mv. med ydre skade

Vandret fald Udslip

Andre typer fald Elektrisk strøm, brand, eksplosion

Påkørsel af trafik

Psykisk overbelastning Vold

Anden skademåde Uoplyst, andet
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Københavns KommuneKøbenhavns Kommune

Nærved hændelser siden sidst
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Nærved ulykke, #01, Karens Minde Aksen, 11.januar 2022

Hændelsesbeskrivelse Umiddelbar handling Foto

Nærved ulykken blev afstedkommet af defekt 
alarmknap, der skal registrere om skovlen er låst 
fast. Da alarmknappen ikke reagerede, forsøgte 
graveføreren at ryste skovlen for at låseboltene 
skulle komme på plads og sikre skovlen mod at 
falde af. I denne proces falder skovlen af og 
lander på taget af graveførerens bil.

- Arbejdet blev stoppet
- Byggeledelse og AMK B blev informeret
- Mekaniker blev tilkaldt med henblik på at udbedre 
fejlen/udskifte alarmknappen.
- Procedure blev gennemgået med maskinførere den 
17/1
- Hændelse blev gennemgået på sikkerhedsmøde den 
18/1

Skader eller potentielle skader Forebyggende tiltag

Ingen personskade. 
Bil beskadiget.

Gravefører skal sænke skovlen
til terræn og foretage en inspektion af låseboltene for 
at sikre, at disse er på 
plads. Hvis de ikke er på plads lirkes disse på plads ved 
at bevæge skovlen mens den 
står på jorden. Skovlen må således ikke benyttes før 
det rent fysisk er sikret, at 
skovlen er ordentligt låst og på plads. Dette tjekkes ved 
at skovlen lige rystes nede ved terræn inden 
ibrugtagning.

Position på gravearm og skovl 
ved kontrollen

Tid og sted Umiddelbare årsager

Dato: 11.januar 2022
Tid: kl. 08.30
Sted: Karens Minde Aksen
Kontakt: Krista Frankel

Inspektion og sikring af skovlen blev ikke foretaget gå 
på terræn, som den bør.

Grundlæggende årsager

Position af gravemaskine og mandskabsbil da uheldet indtræf



Nærved ulykke, # 02, Karens Minde Aksen, 24.januar 2022

Hændelsesbeskrivelse Umiddelbar handling Foto

Gas i gasledningen blev ikke afbrudt i 
forbindelse med nedgravning af 
trykledninger.

Skader eller potentielle skader Forebyggende tiltag

Ingen er kommet til skade Gravesjak og formand skal tjekke med entrepriseleder, at der er 
modtaget bekræftelse på, at gasledningen er afbrudt inden at 
gravearbejdet fortsætter.

Tid og sted Umiddelbare årsager

Dato: 24.januar 2022
Tid: kl. 7- 10.30
Sted: Karens Minde Aksen
Kontakt: Krista Frankel

Der var ikke givet besked til HOFOR Gas om at afbryde 
ledningen den pågældende dag.
Analyse af

Grundlæggende årsager

Arkivfoto af arbejdet med trykledninger 

Hele arbejdet var for så vidt planlagt i samarbejde med HOFOR 
Gas, som var klar over at der skulle graves under deres 
gasledningen for at få trykledningerne igennem og at HOFOR 
Gas i den forbindelse skulle omlægge gasledningen.
Ved fremføring af trykledningerne frem til gasledningen viste 
det sig, at gasledningen lå så højt, at trykledninger godt kunne 
komme under denne. Derfor fortsatte arbejdet med 
trykledninger fejlagtigt uden, at HOFOR Gas blev anmodet om 
at afbryde for gasledningen.



Nærved hændelse #03, Nattergalevej 25.januar 2022

Hændelsesbeskrivelse Umiddelbar handling Foto

Der er i forbindelse med gravearbejde til ledningstrace i 
gårdhaveprojekt , påtruffet mistanke om jordforureningen. 
Ved tilsyn blev der konstateret (ved syn og lugt) en kraftig 
olieforurening omkring nedgravet olietank.
Tanken er 10 m lang og ca. 1 1/2 m i diameter. Ved tilsyn 
blev tanken åbnet og der var umiddelbart ikke tegn på 
forurening inde i selve tanken. Tanken er fyldt 2/3 op med 
sand og var vandfyldt.
Der blev konstateret forurenet jord oven over tanken samt 
i den nordlige halvdel. Det vurderes på den baggrund at 
forureningen stammer fra en spildhændelse forbundet 
med påfyldning af olietank. 

Arbejdet fra entreprenørs side blev stoppet.
Olietanken vil blive tømt, skyllet og bortskaffet af kvalificeret 
firma samt afmeldt hos kommunen.
Jorden vil blive bortskaffet til godkendt jordmodtager, som 
karteringsjord under skærpet miljøtilsyn.
Efter umiddelbart oprensning af jorden vil der blive udtaget 
bund- og sideprøver i udgravningen. Samtlige prøver vil blive 
pakket forsvarlig og sendes til kemisk analyse for 
totalkulbrinter og BTEX hos akkrediteret miljølaboratorium.
Der vil blive lavet et samlet notat vedr. oprensningsarbejdet 
som sendes til kommunen til kommentering.
Arbejdsproces for bortskaffelse af tank blev iværksat, 
herunder brug af værnemidler, løfteudstyr.

Skader eller potentielle skader Forebyggende tiltag

Ingen personskader.
Olieudslip er kun sket lige udenfor tank og ingen er udsat 
for olie. 

Forundersøgelser skal kortlægge om der er olieforurening, 
tanke e.l. på matriklen.

Tid og sted Umiddelbare årsager

Dato: 25. januar 
Tid: -
Sted: Nattergalevej
Kontakt: Anders Krag

Tank var ikke kortlagt i forbindelse med forundersøgelser. 

Grundlæggende årsager



Nærved ulykke, #04, Jagtvej, 24. marts 2022

Hændelsesbeskrivelse Umiddelbar handling Foto

Ved rydning af asfalt skrider et stort stykke asfalt efter at det er 
løftet op i skovlen. Derved flyttes tyngdepunktet og 
maskinfører forsøger at gribe
asfaltstykket med skovlen. Da han rykker for hårdt/hurtigt i 
joystikkene i maskinen
mister han kontrollen over asfaltstykket som derved ryger ind 
mod maskinen og glasruden bliver slået i stykker og konsollen 
til håndtaget bliver beskadiget.

Maskinføreren er klar over, at han skulle have ladet 
asfaltstykket falde til jorden og ikke forsøge at holde det i 
skovlen.

Skader eller potentielle skader Forebyggende tiltag

Ingen personskade. Materiel skade på maskine. Maskinføreren skulle lade asfaltstykket falde i stedet for 
at forsøge at gribe det
med skovlen

Tid og sted Umiddelbare årsager

Dato: 30.marts 2022
Tid:  -
Sted: Jagtvej
Kontakt: Mevlüt Altuntas

Maskinføreren forsøger at gribe asfaltstykket, men mister 
kontrollen med maskinen.

Grundlæggende årsager



Nærved ulykke #05, Amager Boulevard, 7.april 2022

Hændelsesbeskrivelse Umiddelbar handling Foto

Medarbejder vil være behjælpelig med at løfte en sæk 
med grus for eksterne håndværker, som har været i 
arbejdsområdet. Der blev anvendt en gummiged. 
Sækkens vægt kom for langt væk fra gummigedens 
tyngdepunkt og den væltede.

Førstehjælp
Arbejdet fortsætter derefter

Skader eller potentielle skader Forebyggende tiltag

Ingen personskade Bedre risikovurdering af situationen samt mere 
opmærksom på omkringlæggende huller/ 
ujævne overflader.

Tid og sted Umiddelbare årsager

Dato: 7.april 2022
Tid: 09.00
Sted:
Kontakt:

Forkert anhugning/løft. Ikke hensigtsmæssig 
anvendelse af gummigeden, samt 
undervurdering af sækkens vægt.

Grundlæggende årsager



Nærved ulykke, #06, Jagtvej, 14.april 2022

Hændelsesbeskrivelse Umiddelbar handling Foto

I forbindelse med brolæggerarbejdet står en 
kantsten i vejen. En maskinfører vil flytte stenen og 
en brolæggerlærling vil derfor hjælpe. I stedet for at 
holde afstand eller anvende en kantstenstang, 
forsøger de i fællesskab at bakse kantsten
op i maskinens skovl. Kantstenen skrider og 
brolæggeren er tæt på at få fingrene
i klemme.

Skader eller potentielle skader Forebyggende tiltag

Ingen personskade Benyt altid de egnede tekniske hjælpemidler til 
opgaven, og vær opmærksom på
at scanne sin plads.
- Hvad skal jeg i gang med?
- Hvad kan gå galt?
- Hvordan undgår jeg at det går galt?
Husk at opgaven aldrig må betragtes
som rutine!

Tid og sted Umiddelbare årsager

Dato:
Tid: 
Sted:
Kontakt: Mevlüt Altuntas

I stedet for at holde afstand eller anvende de rette 
tekniske hjælpemidler kantstenstang,
forsøger de i fællesskab at bakse kantsten op i 
maskinens skovl.

Grundlæggende årsager



Nærved ulykke #07, Farumruten, 21.april 2022

Hændelsesbeskrivelse Umiddelbar handling Foto

Rydning af eksisterende hegnspæl. Hegnspæl sidder 
meget fast i forbindelse med optagningen, pælen 
rammer forruden på maskinen som smadrer.

Fører stopper arbejdet og fjerner glasskår

Skader eller potentielle skader Forebyggende tiltag

Ingen personskade Der er fjernet mange hegnspæle på sagen med samme 
arbejdsgang, der kan ikke gives en entydig forklaring på 
hvorfor denne nærved ulykke sker, dette kan beskrives 
som en uheldig hændelse. 

Tid og sted Umiddelbare årsager

Dato: 21.april
Tid: 10.00
Sted: Farumruten
Kontakt: Johnny Wilche

Hændelsen sker fordi at hegnspælen sidder ekstra fast 
og måske har føreren været uopmærksom under 
udførelsen af arbejdet. 

Grundlæggende årsager



Nærved ulykke, #08, Jagtvej, 4.maj 2022

Hændelsesbeskrivelse Umiddelbar handling Foto

Håndmand afhenter kantstenstang med 
gummiged, som hænger i en løftekæde i 
gaflerne. Han kører på Jagtvejen i tæt trafik, 
bagved en taxa som stopper. Da tangen hænger i 
kæden bevæger denne sig ved standsning, 
hvorved den ridser taxaen på bagsmækken.

Inden vores arbejdsleder nåede frem til 
ulykkesstedet, var taxachaufføren kørt igen. 
De involverede parter havde dog udvekslet 
kontaktoplysninger inden.

Skader eller potentielle skader Forebyggende tiltag

Ingen personskade. Materielskade på taxa. Husk at holde afstand og ikke køre med 
materialer i kæder, men køre i en
dumper eller på liggende på en palle på 
gaflerne.

Tid og sted Umiddelbare årsager

Dato: 4.maj 2022
Tid: 
Sted: Jagtvej, totalentreprise
Kontakt: Mevlüt Altuntas

Føreren af geden kørte for tæt på taxaen og 
var ikke opmærksom på at kantstenstangen
kunne svinge ind i den forankørende ved 
standsning.

Grundlæggende årsager
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Arbejdsulykker siden sidst…
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Arbejdsulykke uden fravær, #01, Frederiksborgvej, 1.februar 2022

Hændelsesbeskrivelse Umiddelbar handling Foto

Busskilt blev gravet fri med maskine og løftet op. Herefter 
skulle det ligges ned uden at gå i stykker. Skadelidte støtter 
skiltet, men der var en skarp kant, der hvor han tager fat.

- Såret blev skyllet og skadelidte fik plaster på, og sendt 
på skadestuen for at få det limet/syet.

Skader eller potentielle skader Forebyggende tiltag

Skåret sig i lillefinger Bruge handsker

Tid og sted Umiddelbare årsager

Dato: 1.februar 2022
Tid: kl. 09
Sted: Frederiksborgvej 85
Kontakt: John Jensen

Skiltet var gammelt og havde en skarp kant

Grundlæggende årsager

Busskilt som skulle fjernes



Arbejdsulykke uden fravær, #02, Frederiksborgvej, 1.marts 2022

Hændelsesbeskrivelse Umiddelbar handling Foto

Fik klemt fingeren under en flise da der skulle ryddes op. - Tilskadekomne blev sendt på skadestue til kontrol. Der 
var ingen brud.

Skader eller potentielle skader Forebyggende tiltag

Forstuvet langfinger og en sort negl. 
Ingen fravær.

Pallen skulle løftes højere op, så kun flisen blev skubbet 
over på den anden flise og ikke vippet.

Tid og sted Umiddelbare årsager

Dato: 1.marts
Tid: ca. kl. 14
Sted: Frederiksborgvej
Kontakt: John Jensen

Ulykken skete nok medarbejder var for ivrig i at løse 
opgaven(mente han selv) og derfor gik det for stærkt.

Grundlæggende årsager



Arbejdsulykke med fravær, #01, Jagtvej, 21.marts 2022

Hændelsesbeskrivelse Umiddelbar handling Foto

Skadelidte stiger ud af gummihjulslæsseren og vrider 
om på den ene fod da han træder ned.

Skadelidte mærker ikke noget til skaden i første omgang, men møder 
ikke på arbejde
dagen efter da foden er øm.

Skader eller potentielle skader Forebyggende tiltag

Forskydning af led, forstuvning, forvridning, 
forstrækning

Entreprenør har instrueret sine folk, og de har gennemgået 
sikkerhedskursus, hvor ind -og udstigning af maskiner grundigt 
gennemgås. Medarbejderen har igen fået instruks om ind -og udstigning 
skal ske med tre støttepunkter.

Tid og sted Umiddelbare årsager

Dato: 21.marts
Tid: 07.30
Sted: Jagtvej, totalentreprise
Kontakt: Mevlüt Altuntas

Skadelidte kunne have anvendt Muncks interne regel for ind- og 
udstigning af
maskiner. Reglen om 3 støttepunkter:
I praksis betyder reglen om 3 støttepunkter, at man altid skal have tre 
kontaktpunkter
til maskinen, både når man stiger ind, og når du stiger ud:
– Enten begge fødder på underlaget og én hånd på et håndtag,
– eller begge hænder på håndtaget og én fod på underlaget.

Grundlæggende årsager

Skadelidte hopper ud af maskinen i stedet for at bruge reglen om 3 
støttepunkter.
Om dette skyldes travlhed eller manglende fokus vides ikke.



Arbejdsulykke uden fravær, #03, Farumruten, 22.marts 2022

Hændelsesbeskrivelse Umiddelbar handling Foto

Forreste Giant kørende stopper og vinker dumper forbi, fører 
bagved ser ikke tegnet og rammer frontlæsser bagpå, kørsel 
sker i meget lav fart.
Dumper kører op i Giant bagfra

Dumper stopper, begge medarbejdere hopper ud af 
maskinerne og taler om hændelsen. AMK-B, projektleder 
og byggeleder bliver kontaktet lige efter hændelsen og 
AMK-B og medarbejdere har haft løbende dialog 
efterfølgende om hændelsen.

Skader eller potentielle skader Forebyggende tiltag

Ingen personskade og uden fravær Bedre kommunikation mellem medarbejdere inden start 
af kørsel og fremadrettet sker arbejdskørsel med afstand. 
Således der er større mellemrum mellem kørende 
materiel for at undgå lignende ulykke

Tid og sted Umiddelbare årsager

Dato: 22.marts 2022
Tid: 14.30
Sted: Farumruten 
Kontakt: Johnny Wilche

Kommunikation. Desuden har de to førere ikke arbejdet 
sammen før. Den ene er forholdsvis ny i jobbet. 

Grundlæggende årsager
Foto ude fra arbejdsområde



Arbejdsulykke uden fravær, #04, Amager Boulevard, 30.marts 2022

Hændelsesbeskrivelse Umiddelbar handling Foto

Skadelidte guider/dirigerer lastbil forbi en afspærring. Lastbilen 
kører langsomt forbi afspærringen og kommer op på en 
skiltefod, hvorpå et vejskilt er monteret. Skiltefoden har en skrå 
kileformet kant, og idet lastbilens hjul står på skiltefoden, bliver 
skilt og fod "skudt" af sted, ca. 2 meter hen over asfalten. 
Skiltefoden som vejskiltet var placeret i, består af to 
skiltefødder som er placeret oven på hinanden. I alt vejer 
vejskilt med fod ca. 50 kg

Førstehjælp
Fortsætter derefter med arbejdet

Skader eller potentielle skader Forebyggende tiltag

Skilt og fod rammer skadelidtes knæ, skinneben og hoved. 
Uden fravær.

Anvendelse af skiltefod, som ikke har ”skrå 
kileformet” flade/kant, som kan komme under 
dæk.

Tid og sted Umiddelbare årsager

Dato: 30.marts 2022
Tid: 14.30
Sted: Amager Boulevard 
Kontakt: Nikolay Kotov

Skadelidte var imødekommende og ville 
guide/dirigere en lastbil
forbi afspærring.

Grundlæggende årsager



Arbejdsulykke med fravær, #02, Pioparken, 26.april 2022

Hændelsesbeskrivelse Umiddelbar handling Foto

Udstigning af gummiged. 
Der var en fast plan flade at træde ud på fra maskinen, og da 
medarbejderen skal det sidste stykke fra maskinen og ned på 
jorden, vrider han om da han lander. 

Medarbejderen kunne selv gå og støtte på foden, og tog 
til egen læge.

Skader eller potentielle skader Forebyggende tiltag

Forstuvning af fod Medarbejderen skulle have været mere opmærksom 
under ud-stigningen.

Tid og sted Umiddelbare årsager

Dato: 26.april 2022
Tid: -
Sted: Pioparken
Kontakt: Ulrik Kristensen

Der var ikke vidner til ulykken.
Det kan være at medarbejderen skulle have været mere 
forsigtig ved udstigning.

Grundlæggende årsager Ulykken skete oppe ved træerne.

Ulykken skete oppe ved træerne.

Der blev kravlet ud af maskinen, men måske hoppet ned 
det sidste lille stykke.



Arbejdsulykke uden fravær, #05, Karens Minde Aksen, 29.april 2022

Hændelsesbeskrivelse Umiddelbar handling Foto

Den skadelidte havde lige holdt pause siddende på en træstub 
og rejste sig op og overså materialer (skovle), der hele tiden 
havde været der, og faldt.

Skadelidte sundede sig og orienterede byggeledelse og 
arbejdsmiljøkonsulent

Skader eller potentielle skader Forebyggende tiltag

Der er kun kommet overfladeskader, med blåmærker på 
venstre albue, højre skinneben og venstre knæ

Dette var et hændeligt uheld. De tiltag der kan gøres, er 
at der kun holdes pauser i de dertil indrettede område 
ved skurbyen.

Tid og sted Umiddelbare årsager

Dato: 29.april 2022
Tid: formiddag
Sted: Karens Minde Aksen
Kontakt: Krista S. Frankel

Skadelidte holdt pause i et arbejdsområde med 
materialer og var uopmærksom.

Grundlæggende årsager
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• Sikkerhedsrundering

• Sikkerhedsobservation

• Nærved hændelser

• Dataindsamling og firmamodul
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Sikkerhedsrundering

• Bygherrekrav med sikkerhedsrundering på store 
byggepladser

• Udføres hver 14.dag af arbejdsmiljøkoordinator 
(AMK B)

• Opgaver tildeles af AMK B til entreprenør, 
underentreprenør, bygherre.



Sikkerhedsrundering

• Opgave tildeles hovedentreprenør

• Klarmeldt af hovedentreprenør

• Vurderes af AMK B



Sikkerhedsobservation

• Registrering af en risiko på 
anlægspladsen som kan føre til en 
nærved hændelse eller en 
arbejdsulykke



Nærved hændelser

• En hændelser hvor der ikke sker en 
personskade, men der kan ske 
materielskade



Nærved hændelser

• Eksempel



Dataindsamling og analyser 



Dataindsamling og analyser 
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