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• bygherrerådgivere
• 30 medarbejdere, hvoraf 4 er uddannet AMK
• nettoomsætning i 2020 på 53 mio. kr.
• ingeniører, arkitekter og jurister
• 45% kvinder
• gennemsnitsalder er 56 år
• gennemsnitlig ansættelse er 8 år
• stiftet i 1967, flad struktur, partnerejet



• Procesrådgivning
• Projektplanlægning og projektledelse
• Foranalyser og programmering
• Strategisk byudvikling
• Prækvalifikation, udbud og kontrahering
• Projektgennemgang, evaluering og 

budgettering
• KS og miljøvurdering
• Finansiering, tids- og ressourcestyring
• Due diligence – byggeprojekter og 

ejendomme
• Analyser – drift og vedligehold

KOMPETENCER

design

økonomi

jura

proces



PROJEKTER
BYGGERI
OG FAST 
EJENDOM

FN Byen

Novo

DSV – Nyt domicil / DSV

Copenhagen Gate

Nordatlantens Brygge

Kronløbsøen

SEB 

Købmagergade / Hines

Roskilde Universitet / 
Bygningsstyrelsen

Ny Carlsberg Glyptoteket



PROJEKTER
INFRASTRUKTUR
OG ANLÆG

Israels Plads / Gjensidige

Nordhavnstunnelen / Vejdirektoratet

Kvæsthusprojektet / Realdania

Femern Bælt A/S

Falkoner Allé Taghave

J.C. Jacobsens Have / Carlsbergfondet

Skovshoved Havn

Sankt Annæ Plads / Realdania

Ny Carlsberg s-station



Emcon og arbejdsmiljø. Erfaringer med de 6 gode råd 

1. Tag ansvar for at rådgive bygherren om dennes arbejdsmiljøansvar

2. Hjælp bygherren med at udarbejde en arbejdsmiljøpolitik for det kommende 

bygge- og anlægsprojekt

3. Rådgiv bygherren om nødvendige forundersøgelser

4. Opbyg kendskab til de virkemidler, som bygherren kan bruge i 

arbejdsmiljøindsatsen

5. Inddrag arbejdsmiljøovervejelser, når I vælger entrepriseform

6. Bygherrerådgiveren kan sammen med bygherren sætte rammerne for et 

godt samarbejde om arbejdsmiljø



Rådgive bygherren om dennes arbejdsmiljøansvar

FRIs ”Ydelsesbeskrivelse for Byggeri 
og Anlæg, 2018” indeholder 60 
”Andre ydelser”!!

Hvis bygherren ønsker én eller flere af 
nedennævnte ydelser indeholdt, 
forudsættes det, at ydelsen klart er 
fastlagt i aftalen.

Såfremt parterne ikke har aftalt 
omfanget af ydelsen nærmere, er det 
rådgiveren, som fastlægger ydelsernes 
omfang.



Arbejdsmiljøpolitik for det kommende bygge- og anlægsprojekt

Ny Nørreport, 2009 – 2014
Der var tre bygherrer i projektet: Banedanmark, DSB og Københavns kommune, med Banedanmark som 
udførende bygherre. Bygherrefællesskabet udarbejdede et fælles arbejdsmiljøprogram, som gav et præcist 
billede af de arbejdsmiljømål, fællesskabet satte og de handlingsplaner, der skulle gennemføres.

Citat fra AMK -B:

En tegning, derimod, giver modtageren mulighed for at relatere sig til en fremtidig situation, giver anledning til at sætte 
sig i figurens sted og se sig selv i situationen, og dermed få et ejerskab til problemstillingen og dennes løsning.



Arbejdsmiljøpolitik for det kommende bygge- og anlægsprojekt

Amager Ressourcecenter

”Se ulykken før den sker.”

Kampagne med plakater.



Rådgiv bygherren om nødvendige forundersøgelser

• Screening af miljøfarlige stoffer er et vigtig grundlag for projekt og byggeriet. Ikke 
kun for at klarlægge arbejdsmiljø, men også for tidligt i projekt at kende 
omkostningerne for fjernelse af skadelige stoffer

• Jordundersøgelser skal være repræsentative

• Miljøscreening af eksisterende bygninger, der skal nedrives eller ombygges skal 
være repræsentativ



Rådgiv bygherren om nødvendige forundersøgelser

Case: En almenbolig karre fra 1939 i Kbh. skulle have renoveret 169 badeværelser.

Bygherre havde screenet én enkelt lejlighed og der blev ikke konstateret bly i 
malingen. Efter byggestart fik entreprenøren mistanke om at der var bly i malingen, 
hvorefter de andre 168 boliger blev screenet og fik konstateret bly i malingen, som 
skulle fjernes. Det fik store konsekvenser for økonomien og tidsforbruget samt 
for arbejdsmiljø fx med blodprøvetagning af saneringsfolkene.



Opbyg kendskab til virkemidler, som bygherren kan anvende

Virkemidler:

• Registrering af ulykker

• Sprogtolkning

• Inspiration

• Arbejdsmiljø-log under projektering

• Journal vedr. driftsforhold under projektering

• PSS Byggepladstegning

• PSS udpeger særlige farlige arbejder; som der er fokus på under udførelse

• PSS Udbudstidsplan



Virkemidler – registrering af ulykker

Registrering af ulykker

• Sæt et mål for arbejdsulykker og gør registreringen tydelig

• Præmiering af lav ulykkesfrekvens



Virkemidler – registrering af ulykker

Sprogtolkning

• Delagtiggør alle på pladsen i arbejdsmiljøet 
også ikke dansksprogede med tolkning og 
oversættelse af skiltning

• Hent inspiration udefra:



Virkemidler – Arbejdsmiljø-log

Eksempel på kombineret arbejdsmiljø-log og Journal ang. risici under drift



Virkemidler – PSS Byggepladstegning

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

• Lav den kort og fremhæv de emner der skal opdateres løbende (ofte af andre end 
dig) under byggeriet

• Byggepladstegningen er et af de vigtigste redskaber til at styre planlægningen af 
sikkerheden

• Byggepladstegningen med angivelse af adgangsveje for gående og kørende er 
vigtig

• Byggepladstegningen skal være nem at opdatere (vedlæg evt. fil i forskellige 
formater)



Virkemidler – PSS byggepladstegning

• Byggepladstegning eksempel:



Virkemidler – Særlige farlige arbejder - risiko

En velgennemarbejdet liste med særligt farligt arbejde kan dokumentere, 
hvorvidt projektet er velgennemtænkt m.h.t. arbejdsmiljø.

Er trafik ”særligt farligt”?

Eksempel: 

Trafikafviklingsplaner på Niels Bohr Byggeri



Inddrag arbejdsmiljøovervejelser ved valg af entrepriseform

• Inddrag arbejdsmiljøovervejelser ved valg af entrepriseform

• Arbejdsmiljø opfattes som en mindre betydningsfuld del i udbudsstrategien.



Valg af AMK-P

https://byggeproces.dk/bygherre-organisering-af-arbejdsmiljoekoordineringen/



Valg af AMK-B



Inddrag arbejdsmiljøovervejelser ved valg af entrepriseform 

Inddrag evt. bygherrerådgiveren som AMK-P eller B

Større sikkerhed for bygherre at arbejdsmiljø bliver taget alvorligt

• Eksempel: emcon var AMK-P for Bygningsstyrelsens nye kredsretter i Grønland. 
Fagentrepriser. Bygherrerådgiver havde en lille rolle- gav mulighed for at være 
opdateret på projekt

• Eksempel: emcon var AMK-P og B for Nordisk Film ved ombygning af scenehal til 
kontorer. Hovedentreprise. Ny rolle for ”hustømreren” som krævede støtte og 
sikrede bygherrerådgiver involvering i projekt og udførelse ved lille honorar.



Inddrag arbejdsmiljøovervejelser ved valg af entrepriseform 

Inddrag evt. bygherrerådgiveren som AMK-P eller B

• Eksempel: 
Anlæg af parkeringsplads ved opførelse af nye boliger
samtidig med (en mindre) rolle som byggeleder

• Eksempel:
Fælleskøkken i kælder tæt ved kantinekøkken som
supplement til byggeleder fra projekterende rådgiver



Sætte rammerne for et godt samarbejde om arbejdsmiljø

• Koordinering mellem:
En Bygningsentreprise (beton, stål, murer, tømrer, overflader) og
En Teknikentreprise (elektriske og mekaniske bygningsinstallationer)

Plan for sikkerhed og sundhed skal afgrænse det særligt farlige arbejde og beskrive 
sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder, der sikrer, at det særligt farlige arbejde 
kan udføres forsvarligt og uden at ansatte fra andre entreprenører på byggepladsen 
udsættes for arbejdsmiljørisici. I PSS er det altså især grænsefladerne til andet arbejde, 
der skal håndteres. Der kan fx være behov for beskrivelse i PSS af afskærmning, 
inddækning, advarselsskiltning og hvis øvrige virksomheder skal bruge personlige 
værnemidler.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sørge for, at det markeres i tidsplanen i PSS i hvilke 
perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde, og på byggeplanen hvor på byggepladsen, 
det særligt farlige arbejde vil forekomme.

• Tidsplan påvirker arbejdsmiljø og omvendt

• Afskærmning blev udført mellem entrepriserne, så 
arbejderne kunne foregå samtidigt



Sætte rammerne for godt samarbejde

Stil krav til dokumenteringen af AMK P´s virke ved udbud

• Stil skabeloner til rådighed i udbudsmaterialet

• Du kan udvikle specifikke skabeloner og lade dig inspirere af eksempler fra 
byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-(P):



Sætte rammerne for godt samarbejde

Stil krav til dokumenteringen af AMK P´s virke ved gennemførelse

Hvordan involveres AMK P

• Få AMK P med på adresselisten tidligt

• Læg møder i forbindelse projekteringsmøder

• Introducer AMK P´s rolle og virke ( AMK P faciliterer kun- de projekterende skal 
aktivt medvirke!)

• Begræns rapporteringen til overskuelige punkter

• Følg op på emner fra sidste møde og opdater log og journal



Sætte rammerne for godt samarbejde

Overdragelse fra AMK (P) til AMK ( B) er vigtig og skal i mødekalenderen

• Henvis til skabeloner fra  byggeproces.dk



Sætte rammerne for godt samarbejde

Bygherren og bygherrerådgiveren lægger 
grundstenen til samarbejdet om 

arbejdsmiljøet


