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Bygherre – kender du dine 
koordinerende forpligtelser?

Dagligdagen er travl, og det er de færreste bygherrer, der er klar over, at det er dem, der har forpligtelsen 
for arbejdsmiljøet og koordineringen heraf. Ifølge arbejdsmiljøloven har bygherren en række forpligtelser. 
De er nærmere beskrevet i ”Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter”. Ansvaret for 
arbejdsmiljøet indtræder tidligt i forløbet, faktisk allerede under projekteringen/planlægningen, hvor 
udvælgelse af strækninger til ny asfalt sker. Så kender du dine forpligtelser i forbindelse med koordinering 
af arbejdsmiljøet – ved eksempelvis asfaltarbejder og ved du, hvem der har ansvaret for arbejdsmiljøet?

Louise Borchersen Brøndum. 

Projektleder og Arbejdsmiljøko-

ordinator, Sweco Danmark A/S

louiseborchersen.brondum@
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Arbejdsmiljø er mange ting. For dem der 

sidder på kontor, handler det om den rette 

indstilling af arbejdspladsen: er skærmen i 

den rigtige højde, er der tilstrækkeligt be-

lysning på bordet, kan stolen indstilles i de 

positioner, der gør, at det er en god stol, 

og kan dit bord køre op og ned, så det er 

muligt at komme op og stå? Der er mange 

spørgsmål forbundet med arbejdsmiljø. For 

dem der arbejder på vejen, er ønsket ”blot” 

at komme hel hjem. Det er her, du som byg-

herre har en forpligtelse, en forpligtelse til 

at opretholde ordentlige vilkår for dem, der 

arbejder for dig på din entreprise.

Ved du godt, at du som bygherre har en 

forpligtelse til at koordinere arbejdsmiljøet 

ved asfaltarbejder? At asfaltarbejder også 

er klassificeret som værende særligt farligt 

arbejde. Forpligtelsen opstår blandt andet, 

fordi der altid vil være to eller flere arbejds-

givere på arbejdspladsen samtidig. Det 

betyder, at bekendtgørelsen 117 træder i 

kraft, og at du som bygherre har et ansvar 

for, at der foreligger en udfyldt Plan for Sik-

kerhed og Sundhed (PSS) for det aktuelle 

arbejde.

Plan for Sikkerhed og Sundhed 
(PSS)
Vælger du som bygherre selv at udbyde 

dine asfaltarbejder, betyder det, at du selv 

er projekterende (AMK-P). Arbejdstilsynets 

bekendtgørelse nr. 110 af 5 februar 2013 

om projekterendes og rådgiveres pligter 

m.v. træder således i kraft.

Du forpligter dig til at være arbejdsmil-

jøkoordinator, og dermed også til forplig-

telsen for Plan for Sikkerhed og Sundhed 

(PSS). PSS skal allerede foreligge som et 

udkast, når udbuddet udsendes, og skal 

altid holdes ajour og til enhver tid afspejle 

de aktuelle forhold.

Definitionen på, om asfaltarbejder er 

underlagt reglerne for udarbejdelse af Plan 

for Sikkerhed og Sundhed, træder blandt 

andet i kraft, som skrevet ovenover, når der 

er mere end to arbejdsgivere på arbejds-

pladsen samtidig. Ved udlægning af as-

falt vil der altid være min. to arbejdsgivere 

samtidig, asfaltfirma og vognmanden, som 

kommer med asfalt. Når du udbyder asfalt, 

er du forpligtet til at overholde reglerne i 

”Bekendtgørelse om bygherrens pligter, 

arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 

5. februar 2013.”

Arbejdstilsynet skriver:

”Det er bygherrens ansvar at opfylde 

de pligter, der er nævnt i bekendtgørelsen, 

og det er også bygherrens ansvar, at op-

gaverne, der knytter sig til pligterne, bliver 

udført. Bygherren kan ikke overdrage sit 

ansvar for overholdelsen af arbejdsmiljø-

reglerne, men bygherre kan overdrage de 

opgaver, der følger af reglerne.”

Definitionen på en bygherre findes i § 

2.: Forpligtelserne ifølge bekendtgørelsen 

påhviler bygherren. Ved bygherre forstås i 

denne bekendtgørelse den fysiske eller ju-

ridiske person for hvis regning, der udføres 

et bygge- og anlægsarbejde. Forpligtelsen 

er således ikke til at misforstå. Bygherren 

har den afgørende indflydelse på arbejds-

miljøet på projektet og dermed pligten til at 

overholde gældende lovgivning.

Kapitel 2 i samme bekendtgørelse be-

skriver bygherres mulighed for at udpege 

en koordinator. En koordinator som an-

Figur 1. De fire fokusområder ved arbejds-

miljø.

Figur 2. Ansvarsposter – Arbejdsmiljø.
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sættes af bygherren til at varetage de ar-

bejdsmiljømæssige arbejdsopgaver. Det er 

bygherrens forpligtelse at sikre sig, at ko-

ordinatoren har praktisk erfaring i ledelse af 

bygge- og anlægsarbejder, samt at denne 

person har gennemført en arbejdsmiljøud-

dannelse for koordinatorer i sikkerheds- og 

sundhedsarbejdet inden for bygge- og 

anlægsområdet. Den udpegede koordina-

tor kan både varetage rollen som AMK-P 

(Arbejdsmiljøkoordinator – Projekterende) 

samt AMK-B (Arbejdsmiljøkoordinator – 

Udførende).

Du kan også vælge at overdrage AMK-

B til entreprenøren. Hvis du vælger at over-

drage forpligtelsen under udførelsen til en-

treprenøren, så anbefales det, at ydelsen er 

oplyst i udbudsmaterialet. Entreprenøren 

skal have mulighed for at indeholde ydel-

sen i sit tilbud.

Hvis en bygherre ikke opfylder sine 

pligter i forhold til arbejdsmiljø, kan det 

medføre påbud fra Arbejdstilsynet og 

eventuel bødestraf.

De fire fokusområder
De fire fokusområder, skal du altid sørge 

for, er til stede ved dit asfaltarbejde. Der 

må ikke gås på kompromis med nogle af 

dem, de skal alle fire indtænkes i projektet.
 █ Trafiksikkerhed – Skal være selvforkla-

rende, og sikkerheden bør ikke forrin-

ges som følge af asfaltarbejdet.
 █ Fremkommeligheden – Bør være rime-

lig for trafikanterne, og trafikanten bør 

ikke opleve en væsentlig forsinkelse 

pga. arbejdet.
 █ Arbejdsmiljø – Vejarbejdernes sikker-

hed og sundhed skal sikres i overens-

stemmelse med Arbejdsmiljøloven. 
 █ Fremdrift – Arbejdet bør kunne udføres 

med en rimelig fremdrift, så tænk over 

din afspærring og planlæg dit arbejde. 

Det er i alles interesse, at det udføres så 

hurtig som muligt med mindst mulige 

gener for trafikanterne. Både de bløde 

og hårde trafikanter skal indtænkes.

Som AMK-P skal du tidligt i forløbet plan-

lægge dit asfaltarbejde.

Du skal sikre dig, at sikkerheden er 

tilstede for alle, der færdes i området om-

kring dit asfaltarbejde. Det betyder, at både 

entreprenørens, tilsynets og ikke mindst 

trafikanternes færden skal indtænkes. For-

hold dig kritisk til standardafmærknings-

planerne. Her bør det overvejes, hvorvidt 

planerne repræsenterer det egentlige 

stykke arbejde, der udføres på vejen. As-

faltarbejder er et langsomt bevægeligt ar-

bejde, så tilpas dine afmærkningsplaner til 

den aktuelle situation og bemærk, at det 

altid er muligt at komme enten ind foran 

eller bagved asfaltarbejderne alt efter si-

tuationen.

Afmærkningen skal være selvforkla-

rende for trafikanten. Situationen trafikan-

ten møder, er ikke som den var i går, si-

tuationen er uvant. Vi skal vække, lede og 

beskytte. Trafikanterne skal vækkes fra de-

res vanekørsel, de skal ledes sikkert forbi 

vejarbejdet, og du skal beskytte både dem, 

dig selv/tilsynet og vejarbejderne.

Øg trafiksikkerheden
For dem der arbejder på vejen, er trafikken 

en væsentlig faktor. Det arbejde der udfø-

res, skal udføres korrekt, samtidig med at 

der er trafik, de skal forholde sig til.

Hvis du som bygherre allerede under 

planlægningen af strækninger ved, at der 

er veje, der er spærretider på, eller veje der 

kan lukkes i forbindelse med arbejderne, 

eller du har anden krav til skiltning, vil det 

være godt at oplyse dette i dit udbudsmate-

riale. Ved at tænke over dette allerede først 

i processen tager du ansvar for arbejds-

miljøet, du øger trafiksikkerheden og sæt-

ter fokus herpå. Du vil samtidig ikke blive 

stillet over for ekstra krav til eks. skiltning, 

omlægning af trafik eller lysregulering, hvis 

du vel og mærke kommer efter licitationen 

og beder om specielle trafikafviklinger.

Du skal vurdere din afmærkning. Hvil-

ken løsning vælges, tænk over dine skilte-

planer. Skal vejen lukkes, er der plads og 

oversigtsforhold til at lave en prioriteret 

kørsel? Hvad er bredden på din vej? Hvad 

med hastigheden? Er der nok fribredde 

(OBS: 1 meter arbejdsfri zone, er den til 

stede)? Skal der benyttes lysregulering? 

Eventuelle trafikomlægninger og hvad med 

”folk på vejen”. Husk at afgrænse dit ar-

bejdsområde. 

Luk vejen – visse fordele
Der er forskellige fordele at opnå, hvis du 

lukker en vej under asfaltering. Der opnås 

en væsentlig bedre kvalitet af det færdige 

produkt, samtidig med at trafiksikkerheden 

øges. Du vil få en mere skarp pris, da entre-

prenøren vil kende grundlaget, samt hvilke 

rammer de har at arbejde indenfor.

Hvis vejen har den rette bredde og kan 

udføres i fuld bredde, så kan man undgå 

en midtersamling. Midtersamlingen er al-

tid et svagt punkt. Det er ofte her vandet 

vil trænge ned i vejen og forårsage frost-

sprængninger/stentab/revner uanset, hvor 

veludført samlingen er.

Vejen opnår en større jævnhed, da ud-

læggeren kører med begge bælter midt 

på vejen og ikke ude på kanten, hvor den 

gamle belægning ofte er meget ujævn. 

Dette giver mere ro i maskinen, fordi vejen 

kan køres i fuld bredde (hvis vejens bredde 

vel og mærke tillader det).

Komprimeringen bliver bedre. Kom-

primeringens svageste punkt er altid kan-

terne. Udfordringen ligger i den manglende 

sidestøtte/faste kant at komprimere op ad. 

Køres vejen i fuld bredde, vil der kun skulle 

komprimeres på de to kanter, i stedet for 

tre dårlige zoner (kant, midt, kant).

Prisen bliver lavere, da foranstaltnin-

gerne til udførelse af arbejdet er væsentlig 

mindre, og der vil ikke være så mange hen-

syn at tage. Fremdriften vil ofte være større 

ved at udføre vejen i fuld bredde frem for at 

dele den i to med besvær og dermed om-

kostninger til afspærring, lysregulering og 

ca. dobbelt udførelsestid. Ved fuld bredde 

opnås en hurtigere fremdrift og derfor en 

kortere anlægstid. Den fulde vejbredde vil 

være hurtigere tilgængelig/åben for trafi-

kanterne.

Paradigme til hjælp ved udbud
Paradigme til brug ved udbud af mindre 

asfaltarbejder i kommunerne er udarbejdet 

af en gruppe bestående af repræsentanter 

fra Vejdirektoratet, Asfaltindustrien, Lejre 

Kommune, COLAS, NCC og SWECO. Pa-

radigmet er ment til brug ved mindre ud-

bud, som er forbundet med almindelige 

vedligeholdelsesopgaver. Paradigmet kan 

findes på www.vejregler.dk, skriv PSS i sø-

gefeltet.

Referencer:
 █ Bekendtgørelse nr. 1084 af 19. septem-

ber 2017 af lov om arbejdsmiljø 
 █ Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 

1516 af 16. december 2010 om bygge- 

og anlægsarbejde
 █ Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 

117 af 5. februar 2013 om bygherrens 

pligter
 █ Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 

110 af 5 februar 2013 om projekteren-

des og rådgiveres pligter m.v. 
█


