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Dansk Miljørådgivning…

• Dansk Miljørådgivning 
A/S:
– Etableret i 1994

– Ca. 140 ansatte fordelt på 
13 kontorer i Danmark og   
2 kontorer i Norge

– Arbejdsområder:
• Arbejdsmiljø

• Bygningsundersøgelser

• Skimmel, fugt og svampe 

• Indeklima og luftforurening

• Radon

• Støj og akustik

• Industrimiljø

• Geotekniske 
undersøgelser

• Jord og grundvand

• Miljøvagt
Vejdirektoratet, 21. februar 2019
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Hvem er jeg…

• Marie Louise Madsen
– Civilingeniør, 2005

– Afdelingsleder for DMR Arbejdsmiljø

– Arbejdsmiljørådgiver

– Arbejdsmiljøkoordinator

• DMR Arbejdsmiljø
– Arbejdsmiljø på bygge- og anlægspladser

– APV, AMO mv.

– Facilitering af arbejdsmiljøarbejde gennem SMART aftaler

– Ergonomi

– Kemi

– Støv og partikler i indeklima og arbejdsmiljøet

– Psykisk arbejdsmiljø og trivsel

– Helbredskontrol og sundhedstjek

– Autoriseret arbejdsmiljørådgiver på alle områder
Vejdirektoratet, 21. februar 2019
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Rådgiverpåbud fra Arbejdstilsynet…

• Rådgivningspåbud vedr. væsentlige mangler i PSS
– Manglende Plan for Sikkerhed og Sundhed

– Væsentlige mangler ved skriftlig plan for sikkerhed og 
sundhed

• Ovenstående rådgiverpåbud er typisk givet på 
baggrund af en række strakspåbud som:
– Manglende Plan for Sikkerhed og Sundhed

– Bygherren påbydes at udbedre mangler i plan for sikkerhed 
og sundhed vedrørende følgende forhold: 

• Hvem der har ansvaret i fællesområder for orden, ryddelighed 
og fjernelse af affald

• Angivelse af fælles færdselsområder på byggepladsen

• Fælles sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder

• Hvem der har ansvaret i fællesområder for: Orden, ryddelighed 
inden i bygningen og sikring mod nedstyrtning mv.

• Foranstaltninger vedr. særligt farligt arbejde

Vejdirektoratet, 21. februar 2019
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Baggrund for rådgiverpåbudene…

• Engangsbygherre med manglende kendskab til lovgivningen, og hvor den                        
projekterende ikke har oplyst bygherren om hans pligter iht. Bek. 117

• Manglende koordinering i projekteringsfasen, ingen AMK(P)

• Plan for Sikkerhed og Sundhed udarbejdes først ved byggeopstart  

• Manglende ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed under 
udførelsen

• Manglende sammenhæng mellem Plan for Sikkerhed og Sundhed og de 
faktiske forhold på pladsen

• Der sker ikke koordinering i fællesområderne

• Man forholder sig ikke til de særlige farlige arbejder

• Manglende fordeling af ansvar i fællesområder 

• Overdragelse af AMK(B) til en anden part, fx total-, hoved- eller større 
fagentreprenør (afhængig af entrepriseform) uden opfølgning på, om 
opgaven som min. udføres iht. lovgivningen.

• Bygherren har overdraget rollen som AMK(P) eller (B) men ikke stillet krav 
til, hvad de forventer udført

• Der sættes ikke tid og penge af til arbejdsmiljøkoordinering

• Byggeleder = AMK (B)
Vejdirektoratet, 21. februar 2019
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Rammesætning af AMK…

• Bygherrens målsætning vedr. arbejdsmiljø
– Hvad er jeres mål for arbejdsmiljøet på jeres projekter?

– Arbejdsmiljøpolitik

• Stillingtagen til hvem, der skal varetage rollen som AMK (P) 
og (B)
– Bygherrens egen organisation

– Projekterende ingeniør

– Entreprenør (Total-, hoved eller fagentreprenør)

– Konsulent (3. part)

• Adskil arbejdsmiljøkoordinering fra projekt- og 
byggeledelse (Byggeleder ≠ AMK)
– NB: hvis AMK (B) overdrages til entreprenøren bør der stilles krav til, 

at AMK (B) ikke er samme person som projekt- eller byggeleder

Vejdirektoratet, 21. februar 2019
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Rammesætning af AMK…

• Opstille retningslinjer og tydelige krav
– Hvad forventer i som bygherre af AMK(P) og (B)?

– Hvilket niveau, skal der være for arbejdsmiljøkoordineringen? Med 
andre ord, ”hvad vil i betale for?”

• ”Lovgivningsmæssigt niveau” – AMK(P)

– Udarbejdelse af journal

– Deltagelse på projekteringsmøder

– Beskrive særlige farlige arbejder samt nødvendige foranstaltninger 

– Udpege og beskrive fællesområder

– Udarbejdelse af PSS, byggepladsplan mv. 

• ”Lovgivningsmæssigt niveau” – AMK(B)

– Overdragelse fra AMK (P) til AMK (B)

– Møde hver 14. dag

– Rundering hver 14. dag

– Opstartsmøder

– Løbende ajourføring af PSS, byggepladsplan mv.

– Koordinering i fællesområder mv. Vejdirektoratet, 21. februar 2019
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Rammesætning af AMK…

• Opstille retningslinjer og tydelige krav
– Hvilket niveau, skal der være for arbejdsmiljøkoordineringen?

• Særlige ønsker til fx:

– Tilstedeværelse på pladsen

– Hyppighed af sikkerheds- og opstartsmøder 

– Ekstraordinære sikkerhedsmøder

– Runderinger 

– Anmeldelse af byggearbejde til AT

– Hvor skal dokumenterne journaliseres? (NB: AMK(P) og (P) 
skal evt. have adgang til særlige programmer)

– Tilbagemeldinger til bygherren – form og hyppighed?

– Hvilket dokumentation ønskes?

– Sikkerheds instruktioner inden opstart

– Sikkerhedsinstruktioner forud for særlige arbejder mv.

– Kampagner/kurser

– Synlighed

– Daglige/ugentlige toolbox møder 

– Anvendelse af paradigmer Vejdirektoratet, 21. februar 2019
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Rammesætning af AMK…

• Opsæt krav til kompetencer for AMK (P) og (B): 
– Erfaring med AMK(P) og/eller AMK(B), fx

• 5 års erfaring 

• erfaring med en bestemt type projekter

– Koordinatoruddannelse

– Specielle kurser, fx 
• ”Pas på, på banen”

• ”Vejen som arbejdsplads Trin I eller II”

– Vidensniveau/teknisk indsigt (især AMK (P))

– Fortrolig med arbejdsmiljølovgivningen

– Erfaring med bygge- og anlægsprojekter

– Uddannelsesniveau

• Udbudsmateriale
– Beskriv krav, retningslinjer og niveau

– Beskriv kompetencekrav 

Vejdirektoratet, 21. februar 2019
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Rammesætning af AMK…

• Aktiv medspiller for AMK (P) og (B)
– Opbakning

– Sparring 

– Synlighed, fx deltagelse sikkerhedsmøder/rundering en gang imellem 

– Sikre AMK(P) adgang til projekteringsmøder mv.

– Sikre at AMK (P) og (B) får adgang til den nødvendige viden og 
dokumentation 

• Kommandovej/reference 
– Skal der refereres direkte til bygherren i forhold til arbejdsmiljø?

– Især vigtig at tage stilling til, når opgaven er udlagt til entreprenøren

– Lave aftale for opgaven direkte mellem bygherre og AMK

• Beføjelser
– Må AMK stoppe arbejdet? Og i givet fald hvornår?

– Må AMK bortvise en medarbejder?

– Har AMK økonomiske beføjelser? Vejdirektoratet, 21. februar 2019



11

Udfordringer for AMK…

• Hvis bygherren ikke er bekendt med Bek. 117 og sine 
pligter… 

• Manglende beskrivelse af opgaven i udbudsmaterialet…

• Hvis der ikke er taget stilling til, hvilket niveau af 
arbejdsmiljøkoordinering, der ønskes…

• Hvad skal vi give pris på…

• Hvor meget arbejde, skal vi lægge i opgaven…

• Manglende angivelse af kommandovej… 

• Manglende afsætning af tid og ressourcer til at udføre 
opgaven…

• Passiv bygherre, der har overdraget opgaven…

• Husk ansvaret kan ikke overdrages!!

Vejdirektoratet, 21. februar 2019


