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 AB Clausen: Arbejdsmiljø og Sikkerhed under projektering og udførelse 

 
AB Clausen ønsker proaktivt at tage del i reduktion af alvorlige arbejdsulykker ude på såvel byggepladserne, 
og for de personer der skal udføre drift og vedligehold samt ved en eventuel nedrivning eller ombygning af 
byggeriet. Deslige fokuseres også på tids- og procesplaner for de projekterede løsninger, således at effekter 
minimeres i forhold: ergonomisk uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, tunge løft, arbejder med farlige 
stoffer, arbejder med støv, arbejder med støj, vibrationer, arbejde i kulde/varme, arbejder med stråling, 
arbejder i højden, arbejder med risiko for elektrisk stød, og endelig også psykisk arbejdsmiljø. 

Som støtte, bygger AB Clausen sine værktøjer på principper, retningslinjer og værktøjer på 
www.byggeproces.dk som udarbejder branchevejledninger, som henvender sig til bygherrer, rådgivere, 
arbejdsmiljøkoordinatorer og entreprenører. Det er BFA Bygge & Anlæg, Bygherreforeningen, FRI, Danske 
Arkitektvirksomheder og Konstruktørforeningen, som står bag branchevejledningerne. 
Branchevejledningen beskriver roller og ansvar i byggeprocessen med fokus på de enkelte aktørers 
arbejdsmiljøopgaver. Den indeholder anbefalinger, eksempler og værktøjer, som kan bruges til at sætte 
arbejdsmiljø på dagsordenen. 

Dermed er arbejdsmiljø og sikkerhed i) en fast del af projekteringsmøder, ii) en fast del af byggemøde, iii) 
indskrevet i AB Clausen ydelsesbeskrivelse, iv) projektgransknings-processen indeholder særskilt punkt om 
arbejdsmiljø og sikkerhed. 

AB Clausen arbejder meget struktureret med at ansætte en andel af medarbejdere med håndværker-
baggrund. Denne håndværker-baggrund er meget værdiskabende i forståelsen af arbejdet på pladsen. 

Gældende lovgivning 

AB Clausen arbejder efter gældende Arbejdsmiljølov, bekendtgørelser og AT-vejledninger, det være sig 
særligt a) Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017, b) Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse nr. 110 af 5 februar 2013, og c) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013. 

Fem At-vejledninger fra 2014 følger principperne i Arbejdstilsynets nye vejledningskoncept. Det indebærer 
bl.a., at vejledningerne er opdelt i forhold til bygge- og anlægsprojekternes størrelse, og er at finde på 
Foreningen For Rådgivende Ingeniørers (FRI) hjemmeside. 

- At-vejledning 25.2 om bygherrens ansvar - hvem, hvor, hvornår 
Vejledningen definerer begreberne bygherre, bygge- og anlægsarbejde samt byggeplads. Dermed præciseres det, hvor og hvornår 
reglerne om bygherrens ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed gælder. Vejledningen indeholder endvidere en kort 
gennemgang af bygherrens overordnede pligter. 

- At-vejledning 25.3 om bygherrens ansvar ved store byggeprojekter 
Vejledningen handler om bygherrens ansvar for - under projektering og i byggeprocessen - at planlægge og koordinere sikkerhed og 
sundhed ved store byggeprojekter. Det vil sige projekter, hvor det må forventes, at der under byggearbejdet vil være mindst to 
virksomheder, der tilsammen beskæftiger mindst 11 personer, på samme tid på bygge- eller anlægspladsen. 

http://www.byggeproces.dk/
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/25-2-bygherrens-ansvar-hvem-hvor-hvornaar.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/25-2-bygherrens-ansvar-hvem-hvor-hvornaar.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/25-3-bygherrens-ansvar-ved-store-byggeprojekter.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/25-3-bygherrens-ansvar-ved-store-byggeprojekter.aspx


 

- At-vejledning 25.4 om bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter 
Vejledningen handler om bygherrens ansvar for - under projektering og i byggeprocessen - at planlægge og koordinere sikkerhed og 
sundhed ved mellemstore byggeprojekter. Det vil sige projekter, hvor det må forventes, at der under byggearbejdet vil være mindst to 
virksomheder, der tilsammen beskæftiger mellem fem og ti personer, på samme tid på bygge- eller anlægspladsen. 

- At-vejledning 25.5 om bygherrens ansvar ved små byggeprojekter 
Vejledningen handler om bygherrens ansvar for - under projektering og i byggeprocessen - at planlægge og koordinere sikkerhed og 
sundhed ved små byggeprojekter. Det vil sige projekter, hvor det må forventes, at der under byggearbejdet vil være mindst to 
virksomheder, der tilsammen beskæftiger mellem to og fire personer på samme tid på bygge- eller anlægspladsen. 

- At-vejledning 25.6 om plan for sikkerhed og sundhed 
Vejledningen handler om den plan for sikkerhed og sundhed, som bygherren har ansvaret for, at koordinatoren udarbejder for store 
byggepladser og for særligt farligt arbejde på små og mellemstore byggepladser. 

 

Opdatering af viden på området 

AB Clausen følger med og deltager i arrangementer hos Arbejdstilsynet, BFA (Branchefælleskabet for 
Arbejdsmiljø), Bambus, Videnscenteret for Arbejdsmiljø, IDA Miljø, Videnstjeneste for Arbejdsmiljø, 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø m. flere. Deslige forsøges kontinuert via AB Clausen Academy 
(virksomhedens on-boarding og kompetenceudviklingsprogram, og hvor Arbejdsmiljø og Sikkerhed er et af 
modulerne), AB Clausen Konstruktionsnyt, Faglige indlæg af leverandører, tætte samarbejder med 
underrådgivere samt sparring ifbm. konkrete projekter for at følge med i udviklingen på området. 

Videnstjeneste for Arbejdsmiljø udgør et af initiativerne i handleplanen "Knæk kurven for alvorlige 
arbejdsulykker", og BAR Bygge & Anlæg, DANSKE ARK og FRI står bag. Rådgivere kan kontakte hotlinen og 
få vejledning i spørgsmål om projekterendes og bygherrers ansvar og pligter efter arbejdsmiljøloven, 
arbejdsmiljøkoordinators ydelser og konkrete arbejdsmiljøforhold.  

 

Certificerede ArbejdsMiljøKoordinatorer (AMK) i AB Clausen 

Pr. oktober 2017 er 4 medarbejdere certificeret som arbejdsmiljøkoordinatorer. 

 

AB Clausen bakker op om initiativet Sikkerhedspark.dk 

Forretningschef hos AB Clausen, Christian Wittrup, agerer ekstern tovholder for initiativet 

Sikkerhedspark.dk. Sikkerhedspark.dk er et innovationssamarbejde på tværs af hele bygge- og 

anlægsbranchens parter og på tværs af roller. Ønsket er at etablere landets bedste fysiske og virtuelle 

læringsrum indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed som alle i branchen kan benytte. Som ekstern tovholder for 

projektet er Christian i løbende dialog med politikere, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, 

bygherrer, rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører og producenter/leverandører.  

 

AB Clausen processer og dokumenter der understøtter / supplerer nærværende dokument 

AB Clausen Ydelsesbeskrivelse (baseret på FRI), AB Clausen IKT-aftale, AB Clausen Academy, AB Clausen Kompetence-Plan, AB Clausen Plan for Sikkerhed og Sundhed, AB 

Clausen Granskningsskema, AB Clausen Kvalitetssikringsskema, AB Clausen Projekt-Referat, AB Clausen Tilsyns-Notat, AB Clausen Projektplan, AB Clausen Projektleder 

Checkliste, AB Clausen Opstartsmøde, AB Clausen Risiko-Log, AB Clausen Rammeaftale, AB Clausen LEAN samt AB Clausen CSR-politik  

http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/25-4-bygherrens-ansvar-ved-mellemstore-byggeprojekter.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/25-5-bygherrens-ansvar-ved-smaa-byggeprojekter.aspx
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/p/25-6-plan-for-sikkerhed-og-sundhed
http://www.sikkerhedspark.dk/

