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TEMA PROCES DELPROCES KOMPONENT 

Arbejdsmiljø Udbygning af vejnettet 

Forbedring af veje 

Fase 3 og 4 

Fase 2 og 3 

Vej 

 

 

VEJLEDNING: 
ARBEJDSMILJØ: INDLEDENDE OG OPFØLGENDE 
KORTLÆGNING SAMT ARBEJDSMILJØPLAN/ 
JOURNAL 

1. FORMÅL 
Formålet med den indledende kortlægning er at sikre, at der tidligt i projekteringsforløbet sker en 

vurdering af, om der i forbindelse med udførelsen vil forekomme særlige farlige arbejder. 

 

Formålet med den opfølgende kortlægning er at sikre, at der sker en vurdering af den mere detal-

jerede viden der tilføres i projekteringen i forbindelse med udførelsen og særlige farlige arbejder. 

 

Formålet med arbejdsmiljøplanen/journalen er gennem planlægning, kommunikation og opfølg-

ning at sikre, at arbejdsmiljøhensyn indgår i alle faser af et anlægsprojekt, fra planlægning gen-

nem projektering til anlæg og tilsyn. 

 

Gyldighedsområde:  

Alle anlægsprojekter i Vejdirektoratets anlægsdivision. 

 

Målgruppe: 

AMK-P i projekteringsfasen i Vejdirektoratet eller hos rådgiverne. 

 

 

2. FORHOLD, DER KAN FÅ INDFLYDELSE PÅ PROJEKTETS UDFORMNING 
Jo tidligere, den projekterende bliver opmærksom på ”særlige farlige arbejder”, jo tidligere kan 

der iværksættes projekteringsmæssige tiltag - eller alternativt planlægges udførelsesmæssige til-

tag - til imødegåelse af arbejdsmiljøproblemerne. 

 

Generelt er omkostninger ved gennemførelse af planlagte tiltag til sikring og bedring af arbejds-

miljøet under udførelsen markant billigere end ikke planlagte tiltag, der først iværksættes, når ar-

bejdet er igangsat. 

 

Konstateres der særlige arbejdsmiljømæssige forhold, vurderes disse i forbindelse med kortlæg-

ningen om de: 

 

• Identificer alle problemstillinger i forhold til arbejdsmiljø 

• Kræver en særlig indsats i relation til projektets udformning 

• Kræver en særlig indsats under udførelsen 

• Har indflydelse på prissætning af projektet 

 

Særlige arbejdsmiljømæssige forhold defineres i de til enhver tid gældende bekendtgørelser om 

Bygherrens pligter samt Projekterende og rådgiveres pligter. 

 

Den indledende kortlægning skal foretages tidligt i projektforløbet før linjebesigtigelsen. For større 

anlæg er det i fase 3 og for mindre anlæg er det fase 3/4. 
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Den indledende kortlægning dokumenteres ved anvendelse af Paradigme - Arbejdsmiljø: Indle-

dende kortlægning. 

 

Den indledende kortlægning kan vise forhold, arbejdsmetoder mv., der indebærer, at arbejdsmil-

jølovgivningen tilsyneladende kun kan overholdes gennem iværksættelse af en række arbejdsmil-

jømæssige foranstaltninger under udførelsen. Ofte vil sådanne foranstaltninger indebære en 

række kompromiser i forhold til en ideel håndtering af problemerne. Endvidere kan disse foran-

staltninger medføre en fordyrelse af projektet.  

 

Den projekterende har mulighed for i de tidlige projekteringsfaser at ændre projektet således, at 

omfanget af arbejdsmiljømæssige foranstaltninger i udførelsesfasen kan reduceres, og således at 

de arbejdsmiljømæssige forhold ved gennemførelse af entreprisen generelt forbedres. 

 

Ved overgangen til en ny fase foretages en opfølgende kortlægning (kan undlades for mindre an-

læg). Gennem projekteringsforløbet kan der ske større eller mindre ændringer, som kan få indfly-

delse på arbejdsmiljøet i udførelsesfasen. Derfor følges den indledende kortlægning op med en 

opfølgende kortlægning. Der tages udgangspunkt i den indledende kortlægning. 

For større anlæg skal den opfølgende kortlægning foretages i starten af fase 4 og for mindre an-

læg kan den foretages i starten af fase 3/4. For mindre anlæg kan den opfølgende kortlægning 

undlades, hvis det vurdere projekteringsfasen er kort.  

 

3. FORHOLD, DER KRÆVER EN SÆRLIG INDSATS UNDER UDFØRELSEN 
Såfremt den projekterende jf. pkt. 2. konkluderer, at der er arbejdsmiljømæssige problemstillinger 

og forhold, der ikke kan afværges gennem en ændret udformning af projektet, skal der i stedet 

fokuseres på de udførelsesmæssige arbejdsmiljøforhold. 

  

Det er i den forbindelse den projekterendes pligt: 

• at redegøre for, hvorledes arbejdet kan gennemføres (metoder, materialevalg, aktivitetsrække-

følge, særlige foranstaltninger mv.) på en arbejdsmiljømæssig korrekt og forsvarlig måde 

• at sikre, at de udførende gøres opmærksomme på de pågældende problemstillinger og løs-

ninger 

 

4. FORHOLD, DER HAR INDFLYDELSE PÅ PRISSÆTNING AF PROJEKTET 
Den indledende og opfølgende kortlægning samt de under pkt. 2 og pkt. 3 anførte overvejelser 

kan have indflydelse på prissætningen. 

 

Generelt er projektmæssige tiltag billigere at gennemføre end udførelsesmæssige tiltag. 

 

Eksempel 1:  

I et projekt, der indebærer arbejde tæt på vejarealer, har det af sikkerheds- og sundhedsmæssige 

hensyn vist sig umuligt at arbejde, når der er trafik på vejen. For at muliggøre gennemførelse af 

arbejdet besluttes det i stedet at lukke for trafikken i nattetimerne og lade arbejdet udføre som 

natarbejde. 

 

Denne løsning vil umiddelbart indebære en fordyrelse af projektet på grund af de tillæg, som det-

te udløser til entreprenørens medarbejdere. Til gengæld kan arbejdet gennemføres mere sikkert 

og rationelt, idet der ikke skal tages hensyn til trafikken.  
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Eksempel 2: 

forbindelse med den indledende kortlægning er det konstateret, at det valgte tracé føres hen over 

en industrigrund med et nedgravet kemikaliedepot. Undersøgelser viser, at forureningen er af en 

karakter, der indebærer, at der skal tages en række forholdsregler i relation til sikkerhed og sund-

hed (beskyttelsesdragter, åndedrætsværn, friskluftforsyning mv.) og miljø (bortskaffelse af forure-

ning og forurenet jord), hvilket vil indebære en markant forøgelse af udgifterne. 

 

Hvis tracéet kan ændres, således at man undgår passage af den pågældende grund, vil proble-

met (måske) kunne løses uden de store udgifter. 

 

5. GENNEMFØRELSE AF INDLEDENDE KORTLÆGNING 
Aktivitet Ansvar 

Større og mindre anlæg FPL 

Den indledende kortlægning skal gennemføres for både større og mindre an-

læg. 

 

Kortlægning AMK-P 

For projektet vurderes, om der er særlige arbejdsmiljømæssige forhold der 

skal iagttages. 

Projektet kan opdeles svarende til den forventede entrepriseopdeling eller 

evt. til en passende geografisk opdeling, hvis det er hensigtsmæssigt. 

 

For hvert punkt tager kortlægningsgruppen stilling til, om der skal tages akti-

on, og hvem der er i givet fald er ansvarlig. 

 

Særlige forhold AMK-P 

I tilfælde, hvor der ved den indledende kortlægning konstateres forhold, der 

vil få afgørende indflydelse på projektets udformning, økonomi eller tidsplan, 

skal projektlederen underrettes for beslutning. 

 

Dokumentation AMK-P 

Dokumentation foreligger i form af udfyldt Paradigme: Arbejdsmiljø - Indle-

dende kortlægning. 

 

Listen er ikke en bruttoliste, men en liste der kan tilføjes punkter til under 

supplerende spørgsmål. 

 

Dokumentation rundsendes til deltagerne, projektleder samt andre berørte 

parter. 

 

Opfølgning 

Resultatet af kortlægningen anvendes ved den videre projektering. 

 

Endvidere anvendes den indledende kortlægning som grundlag for udarbej-

delse af en arbejdsmiljøplan/journal og PSS. 

AMK-P 

Gennemsyn hos og aflevering til Vejdirektoratet FPL / AMK-P 

Når koordineringen i projekteringen ligger hos en ekstern rådgiver, så skal 

indledende kortlægning sendes til kommentering hos Vejdirektoratets fag-

projektleder eller fagansvarlige for arbejdsmiljø.  

Det færdige dokument skal ligeledes fremsendes til Vejdirektorats fagpro-
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jektleder eller fagansvarlige for arbejdsmiljø, da Arbejdstilsynet senere kan 

forlange at se materialet. 

HENVISNINGER 

Instruktion: Arbejdsmiljø i projekteringsfasen og Paradigme: Indledende kortlægning findes på 

www.vd.dk: Indledende kortlægning  

 

6. UDARBEJDELSE AF ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL 
Aktivitet Ansvar 

Større og mindre anlæg FPL 

Udarbejdelse af arbejdsmiljøplan/journal skal gennemføres for både større 

og mindre anlæg. 

 

Arbejdsmiljøplan/journal  AMK-P 

Den indsamlede viden fra arbejdsmiljøkortlægningen og projektmaterialet 

samles til nogle indsatsområder, som der skal sættes særlig fokus på. 

 

Fagprojektlederen skal sikre sig at disse fokusområder indarbejdes i projek-

tet. 

 

Der skal ved indsatsområderne, planlægning og koordinering vurderes de 

perioder, som skal afsættes til udførelse af de forskellige arbejder eller ar-

bejdsfaser. Dette skal koordineres i forbindelse med projektering, undersø-

gelse og udarbejdelse af anlægsprojektet. 

 

Koordineringen tænkes ind på en sådan måde, at der tages hensyn til de 

generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed som 

angivet i bekendtgørelsen Bygherres pligter, herunder navnlig i forbindelse 

med arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg. 

 

Liste 

Der udarbejdes en liste i arbejdsmiljøplanen/journalen over særlige forhold 

vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse 

med fremtidige arbejder. 

I listen angives stedet/strækningen og der afkrydses, hvor det er relevant 

samt der beskrives hvilke særlige forhold der skal overvejes i forhold til frem-

tidig drift m.m. 

 

Arbejdsmiljøplanen/journalen skal overdrages til AMK-B, som ajourfører li-

sten under anlægsperioden og som derefter overdrager listen til driften 

sammen med den ”Således udførte” dokumentation. 

 

 

 

FPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK-P 

Særlige forhold AMK-P 

I tilfælde, hvor der ved arbejdsmiljøplanen/journalen konstateres forhold, der 

vil få afgørende indflydelse på projektets udformning, økonomi eller tidsplan, 

skal projektlederen underrettes for beslutning. 

 

Dokumentation AMK-P 

Dokumentation foreligger i form af udfyldt Paradigme: Arbejdsmiljø for: Ar-

bejdsmiljøplan/Journal. 

 

http://www.vd.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/Vejogtrafikfaglighed/Projekteringogteknik/Sider/Arbejdsmilj�-i-projekteringsfaserne.aspx
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Dokumentation rundsendes til deltagerne, projektleder samt andre berørte 

parter. 

Opfølgning AMK-P 

Resultatet af arbejdsmiljøplanen/journalen anvendes ved videre projektering. 

 

Endvidere anvendes den opfølgende kortlægning som grundlag for udarbej-

delse af en PSS’en. 

 

Gennemsyn hos Vejdirektoratet FPL / AMK-P 

Når koordineringen i projekteringen ligger hos en ekstern rådgiver, så skal 

arbejdsmiljøplan/journal sendes til kommentering hos Vejdirektoratets fag-

projektleder eller fagansvarlige for arbejdsmiljø.  

Det færdige dokument skal ligeledes fremsendes til Vejdirektorats fagpro-

jektleder eller fagansvarlige for arbejdsmiljø, da Arbejdstilsynet senere kan 

forlange at se materialet. 

 

HENVISNINGER 

Instruktion: Arbejdsmiljø i projekteringsfasen og Paradigme: Arbejdsmiljøplan/Journal findes på 

www.vd.dk: Arbejdsmiljøplan/Journal  

 

 

7. GENNEMFØRELSE AF OPFØLGENDE KORTLÆGNING 
Aktivitet Ansvar 

Større anlæg og mindre anlæg FPL 

Den opfølgende kortlægning skal gennemføres for større anlæg. 

Den opfølgende kortlægning kan, hvis behovet er der, gennemføres for min-

dre anlæg. 

 

Kortlægning AMK-P 

For projektet vurderes, om der er særlige arbejdsmiljømæssige forhold, som 

er kommet frem siden den indledende kortlægning. 

Projektet kan også her opdeles svarende til den forventede entrepriseopde-

ling eller evt. til en passende geografisk opdeling, hvis det er hensigtsmæs-

sigt. 

 

For hvert punkt tager kortlægningsgruppen stilling til, om der skal tages akti-

on, og hvem der er i givet fald er ansvarlig. 

 

Særlige forhold AMK-P 

I tilfælde, hvor der ved den opfølgende kortlægning konstateres forhold, der 

vil få afgørende indflydelse på projektets udformning, økonomi eller tidsplan, 

skal projektlederen underrettes for beslutning. 

 

Dokumentation AMK-P 

Dokumentation foreligger i form af Paradigme: Arbejdsmiljø - Indledende 

kortlægning, som kopieres og opdateres som opfølgende kortlægning. 

 

Dokumentation rundsendes til deltagerne, projektleder samt andre berørte 

parter. 

 

http://www.vd.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/Vejogtrafikfaglighed/Projekteringogteknik/Sider/Arbejdsmilj�-i-projekteringsfaserne.aspx
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Opfølgning AMK-P 

Resultatet af kortlægningen anvendes ved videre projektering. 

 

Endvidere anvendes den indledende kortlægning som grundlag for udarbej-

delse af en arbejdsmiljøplan. 

 

Gennemsyn hos og aflevering til Vejdirektoratet FPL / AMK-P 

Når koordineringen i projekteringen ligger hos en ekstern rådgiver, så skal 

opfølgende kortlægning sendes til kommentering hos Vejdirektoratets fag-

projektleder eller fagansvarlige for arbejdsmiljø.  

Det færdige dokument skal ligeledes fremsendes til Vejdirektorats fagpro-

jektleder eller fagansvarlige for arbejdsmiljø, da Arbejdstilsynet senere kan 

forlange at se materialet. 

 

HENVISNINGER 

 

Instruktion: Arbejdsmiljø i projekteringsfasen findes på www.vd.dk: Opfølgende kortlægning  

 

Den opfølgende kortlægning udarbejdes på baggrund af der indledende kortlægning. Den opføl-

gende kortlægning tilføres den nye viden, der er opsamlet i løbet af projekteringen og den gem-

mes som en opfølgende kortlægning. 

 

 

8. OPDATERING AF ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL 
Aktivitet Ansvar 

Større anlæg og mindre anlæg FPL 

Opdatering af arbejdsmiljøplan/journal skal gennemføres for større anlæg. 

Opdatering af arbejdsmiljøplan/journal kan, hvis behovet er der, gennemfø-

res for mindre anlæg. 

 

Arbejdsmiljøplan/journal AMK-P 

Efter at den opfølgende kortlægning er gennemført opdateres arbejdsmiljø-

planen/journalen  

 

Den ansvarlige fagprojektleder skal sikre sig at disse fokusområder indar-

bejdes i projektet. 

 

Arbejdsmiljøplanen/journalen skal overdrages til tilsynet, som ajourfører den 

under anlægsperioden og som derefter overdrager listen til driften sammen 

med den ”Således udførte” dokumentation. 

 

 

 

FPL 

 

 

AMK-P 

Særlige forhold AMK-P 

I tilfælde, hvor der ved arbejdsmiljøplanen/journalen konstateres forhold, der 

vil få afgørende indflydelse på projektets udformning, økonomi eller tidsplan, 

skal projektlederen underrettes for beslutning. 

 

Dokumentation AMK-P 

Dokumentation foreligger i form af udfyldt Paradigme: Arbejdsmiljø for: Ar-

bejdsmiljøplan/journal. 

 

 

http://www.vd.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/Vejogtrafikfaglighed/Projekteringogteknik/Sider/Arbejdsmilj�-i-projekteringsfaserne.aspx
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Dokumentation rundsendes til deltagerne, projektleder samt andre berørte 

parter. 

Opfølgning AMK-P 

Resultatet af arbejdsmiljøplanen/journalen anvendes ved videre projektering. 

 

Endvidere anvendes den opfølgende kortlægning som grundlag for udarbej-

delse af en PSS’en. 

 

Gennemsyn og aflevering hos Vejdirektoratet FPL / AMK-P 

Når koordineringen i projekteringen ligger hos en ekstern rådgiver, så skal 

arbejdsmiljøplan/journal sendes til kommentering hos Vejdirektoratets fag-

projektleder eller fagansvarlige for arbejdsmiljø.  

Det færdige dokument skal ligeledes fremsendes til Vejdirektorats fagpro-

jektleder eller fagansvarlige for arbejdsmiljø, da Arbejdstilsynet senere kan 

forlange at se materialet. 

 

HENVISNINGER 

Instruktion: Arbejdsmiljø i projekteringsfasen og Paradigme: Arbejdsmiljøplan og Journal findes 

på www.vd.dk: Arbejdsmiljøplan/Journal  
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