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• 27 års erfaring med arbejdsmiljø som både myndighed og rådgiver ved 
Arbejdstilsynet og Rambøll

• Chefkonsulent, autoriseret arbejdsmiljørådgiver og 
arbejdsmiljøkoordinator

• Projekter: Underjordiske pumpestationer, ledninger til 
fjernvarme/kloak, renovering af motorvejsbro, udvikling af byområder, 
veje, jernbaner

• Deltager i udviklingsarbejdet af AM-metoder og værktøjer i Rambøll

• Styrke ift. AM i projekteringen: Erfaring fra myndighedsside, samt 
mange års håndtering af AM i projekteringen  

• Mål i AM arbejdet: Færre ulykker, bedre bygbarhed og bedre 
samarbejde i alle faser
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• 15 års erfaring i bygge/anlægsbranchen som både totalentreprenør og 
rådgiver hos DS Gruppen, MOE og Rambøll

• Erfaring som byggeleder, projektleder og arbejdsmiljørådgiver

• Projekter: Sygehuse, højhuse, logistikcentre, kontordomiciler, 
banestrækninger, vejstrækninger, broer, IKEA varehus mv. 

• Deltager i udviklingsarbejdet af AM-metoder og værktøjer i Rambøll

• Styrke ift AM i projekteringen: Erfaring fra entreprenørsiden og 
byggeprojekterne

• Mål i AM-arbejdet: Bedre løsninger, bedre økonomi, bedre projekter til 
udførelse og naturligvis færre ulykker

• t Rådgiver
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• Arbejdsmiljø er et samspil af de relationer, påvirkninger og vilkår, som 
vi arbejder under

• I projekteringen, hvor vi definerer arbejdet, sætter vi rammerne, der 
skal arbejdes indenfor

• Når rammerne fastsættes er det væsentligt at forholde sig til, om det 
er muligt/bygbart at udføre arbejderne

• Arbejdsmiljøudfordringer er derfor ikke kun farlige arbejder, men også 
arbejder som ikke er bygbare indenfor fastsatte rammer

• Arbejdsmiljøarbejdet i projekteringen handler derfor om at arbejderne 
skal være bygbare, og at de farlige forhold mitigeres
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Hvordan definerer vi arbejdsmiljøarbejde?
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• At arbejde i siloer, at man håndterer det bedst alene

• At undlade at forholde sig til de rammer og betingelser, der er for 
projektet

• Først at opdage arbejdsmiljøproblemerne, når man støder på dem, og 
de er lige foran én

• At opfatte arbejdsmiljø udelukkede som omhandlende ulykker

• At alt relevant arbejdsmiljøarbejde kan findes via tjeklister og ved kun 
at fokusere på særligt farligt arbejde

• At arbejdsmiljøarbejde kun udføres for at tilfredsstille et lovkrav, og 
ikke ses/bruges som værdiskabende i et projekt

5

Hvordan skal vi UNDGÅ at håndtere arbejdsmiljøet?
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Godt arbejdsmiljø er, når samarbejdet i projekterne fører 
til bygbare projekter indenfor de fastsatte rammer
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Værdiskabende arbejdsmiljøkoordinering

Projekterende

Bygherre

AMK-P
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Hvornår bør man sætte ind?
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2/3 af AM-udfordringer er indarbejdet inden byggestart. 
Det koster ikke noget at projektere med fokus på
arbejdsmiljø. 
Men det kan blive dyrt at lade være.
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Rambølls arbejdsmiljørådgivning med fokus på værdistrømme:
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• Involvering fra start til slut

• Fremadskuende

• Bygbarhed i fokus

• Procesorienteret

• Kortlægninger med brug af 7 værdistrømme

• Involvere de projekterende

• Værdiskabende

• Samskabelse og samarbejde
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Hvad er de overordnede fokuspunkter?
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Hvordan arbejder vi overordnet med 
arbejdsmiljø under projektering?

• Starter arbejdsmiljøkortlægninger op meget tidligt, da muligheden for 
at påvirke valg og design er størst i starten i projektet

• Udfordrer fra starten ”Vi ved ikke, hvordan projektet ender” – Vores 
erfaring er, at langt de fleste forhold kendes ved start

• Vi er fremadskuende, og sætter fokus på udfordringer, som vi ved er en 
fordel at forholde sig til tidligere end projektet naturligt vil

• Kortlægger udfordringer ved hjælp af de 7 strømme, og ”bygger” på 
papiret for at sikre, at rammerne og projektet er bygbart 

• Vi involverer os i projekteringen og hjælper fagene med at håndtere 
deres pligter – og vi faciliterer samarbejde på tværs

• Vi sætter fokus hos de projekterende på, at det bygbare projekt er en 
gevinst for hele projektet, så ulykker, uklarheder, stop i produktionen, 
ekstrakrav minimeres, samt at projektet er sikkert at drifte

• Skaber værdi i projekterne så det bliver en naturlig del at prioritere 
AM-indsatsen
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Eksempler
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Vejbærende bro over jernbane

Brohævning, hvor broen skæres på langs. Hæves ad to omgange
og sammenstøbes igen. Pladsen er begrænset, da trafik i en
vejbane skal opretholdes.

Armeringsprojekt viser ved kortlægning at:

• Bredden på den del af brodækket, som skulle nedbrydes var for smal 
til, at de arbejder som var planlagt, kunne få optimale forhold

• Forankringsdybder for strittere var meget store, og ville kræve lange 
iboringstider, udboring skulle ske med flere forskellige længder bor i 
samme huller

• Udformning af ny armering ved sammenstøbning var udfordrende i 
udførelse. Mange bindinger gjorde udførelse svær, og der var dele som 
ikke var bygbare og ikke kunne udføres

• Den afsatte tid til arbejderne var for presset indenfor de rammer der 
var sat op
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Ny vejbærende bro over jernbane og 
efterfølgende nedbrydning af eksisterende

Ny bro etableres ved siden af den eksisterende, hvor driften 
opretholdes. Herefter flyttes trafik til den nye bro, hvorefter den 
gamle nedbrydes.

Anlægslogistik viser ved kortlægning at:

• Logistikforholdene til brostedet var ikke gode. Vejen fra den ene 
broside endte blindt. Der var derfor kun adgang til anlægsarbejderne til 
den ene side henover broen. Denne var begrænset til 24tons

• Der var ved den ønskede broløsning behov for en stor rammemaskine 
til pæle og spuns. Maskinens eneste adgangsvej var over broen

• Broen skulle holdes i drift for lodsejere og øvrige trafikanter i hele 
udførelsesperioden, da det var eneste adgang til område på den ene 
side
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Vandledning med tryk (Bonna-ledning)

Eksisterende vandledning til drikkevand med overtryk. 
Betonledning der ikke må blotlægges for jord, da den kan proppe 
op og bryde sammen

Kortlægning og krav til holdbarhed og fastholdelse i betonkasse:

• Eksisterende ledning skal holde længe, og beskyttende betonkasse 
etableres, men brud skal kunne opdages

• Ingen jord over vandledning, som skal holdes nede med wirer på tværs

• Beslag til fastgørelse af wirer i betonvæg monteres på beton

• Mange hulboringer i beton, hvilket genererer støj og støv, dårlig 
ergonomi samt tager lang tid

• Løsning: Incerts til beslag indsættes i form før støbning

• Entreprenøren gøres opmærksom på, at beslag til wirer over Bonna-
ledning med fordel kan indstøbes i mur
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Generelle erfaringer fra anlægsprojekter,  
byggepladsarealer

Byggepladsarealer afsættes/eksproprieres uden at den endelige 
løsning er helt på plads.

Byggepladsarealer viser ofte ved kortlægninger:

• At der ikke er afsat tilstrækkelige arealer til udførelse. Dette gælder 
blandt andet oplag af opgravede materialer, som skal genindbygges, 
tilkørte materialer samt rømmede materialer fra byggepladsens 
arealer

• At der ikke er tilstrækkelige arealer til at kunne ændre designløsning 
undervejs i projektering

• At arealer for byggepladsen ikke er udformet, så der kan skabes en 
god logistik, vendearealer og gode adgangsmuligheder til 
arbejdsstederne

• At der ikke er udlagt arealer eller gjort tanker om interimsveje for 
lodsejere eller byggepladstrafik

• At der ikke er afstemt med myndighederne, hvilke trafikforhold som 
kan opretholdes, og hvilke der er nødvendige for byggepladsen  
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Indsamling af affald i boligområde, med 
fraktioner i hver sin kæmpeskraldespand, der 
tømmes med maskine

Kortlægning:

• Molokker skal placeres vandret på terræn pga. 
tømning og fylder meget

• Udvidelsesmuligheder med nye fraktioner i 
fremtiden

• Driftsbar løsning:

• Der skal være plads til at molokkerne kan tømmes
med kran

• Konstruktionen skal kunne gøres ren, uden at en
ansat skal kravle ned i beholderen
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Affaldshåndtering i byrum, Molokker
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Når der fokuseres på
bygbarhed, process, logistik
og gode løsninger, fjernes
udfordringer som derved
aldrig bliver til
arbejdsmiljøproblemer!

Spørgsmål?
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