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Forord 

Fælles for alle områder er, at med dette nedskrevne ledelsessystem, har virksomhederne et fundament for 

hvad retning alle skal trække i inden for hvert af områderne, arbejdsmiljø-, kvalitetsstyring- og miljø-

forhold. 

Ledelsessystemet understøttes af en arbejdsmiljø- og medarbejderhåndbog for medarbejdere i 

produktionen, der er udleveret til alle timelønnede ansatte samt andre relevante ansatte. 

Håndbogen udleveres ved ny-ansættelse og revideres løbende. 

Gennem ledelsessystemet vil vi arbejde på at forbedre forholdene indenfor arbejdsmiljø- og miljø-området 

samt på planlægning, arbejdsudførelse og kvalitetsstyring af alle arbejdsopgaver. 

Ledelsessystemet er bygget op om og følger, retningslinjer i standarderne DS/OHSAS 18001:2008 

(arbejdsmiljø), DS/EN ISO 14001:2015 (Miljøledelse) og DS/EN ISO 9001:2015 (kvalitetsledelse). 

Ledelsen forventer at alle arbejdsledere og relevante funktionærer har kendskab til ledelsessystemet og 

arbejdsmiljø- og medarbejderhåndbogen samt at retningslinjer i disse efterleves som en naturlig del af 

hverdagen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Jord, Beton & Anlæg A/S                                                                            I. Anker Andersen A/S                                                                                      

 

 

Mogens Jensen                                                                                             Lars S. Lorentzen                                                                                             

Ejer, direktør &                                                                                             Adm. direktør &  

formand for arbejdsmiljøudvalget                                                            formand for arbejdsmiljøudvalget 
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Bilag: 

- 01. Organisationsplaner 

- 01.1 - IAA A/S 

- 01.2 - JBA A/S 

- 01.3 - AMO 

 

- 02. Procedurer 

- Advarsel /påtale ved overtrædelse af gældende lov og regler. 

- Instruktion ved nyansættelser - timelønnede (14-dags lønnede). 

- Instruktion ved nyansættelser – funktionærer / arbejdsledere. 

- Medarbejder-udviklings-samtale (MU-samtale). 

- Håndtering og overvågning. 

- Afvigelser og korrigerende handlinger. 

- Anmeldelse af ulykker og nær-ved hændelser. 

- Audit. 

-  
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- 03. Skemaer 
- Skema for afvigelse / hændelse. 
- Dokumenteret tilsyn. 
- Bilkontrol. (eksempel – dette kan variere fra gang til gang) 
- Skema for Dialog-APV  
- Risikovurdering ved organisationsændringer. 
- Personlig advarsel. 
- Intern gennemgang af KM-plan.  
- Intern audit rapport. 
- Audit afvige rapport. 
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1.0 - Indledning 

 Præsentation af virksomhederne 

  I. Anker Andersen A/S er et entreprenørfirma med speciale inden for anlæg af kabler 
og ledninger. Virksomhedens aktiviteter tager udgangspunkt fra kontor og 
materielplads i Holbæk. Vi udfører arbejder på hele Sjælland med øer.  
Firmaets historie udspringer i det midtjyske for godt 50 år siden, hvor Ib Anker 
Andersen startede virksomheden med arbejder for bl.a. Jydsk Telefon og Statens 
Teletjeneste. Medvind og hårdt arbejde førte virksomheden til Hvidovre og senere 
Holbæk.  
I dag har virksomheden en god videnbank som er opbygget gennem årene. Vi arbejder 
for flere store forsyningsselskaber inden for kommunikation og energiforsyning. 
Arbejderne er typisk tilslutning af forsyning til private og erhvervsvirksomheder og 
udføres i rammeaftaler.  
  

Jord Beton & Anlæg A/S har speciale inden for jord-, beton- og kloak-arbejder, 
herunder mindre haveanlæg, samt anlæg af kabler og ledninger. Virksomheden har 
både autorisation som kloakmester og vognmandstilladelse. 
Vi beskæftiger os ligeledes med nedrivninger og udfører arbejder på hele Sjælland med 
øerne. 
Virksomheden er etableret i 1984 af nuværende ejer og adm. direktør Mogens Jensen 
og er beliggende på samme adresse i Højby. 
 
 

 Organisationen 

  IAA’s produktion er organisatorisk opdelt i 2 udførende afdelinger og 2 administrative 
afsnit, hvor der er beskæftiget ca. 90 timelønnede medarbejdere samt ca. 20 
funktionæransatte. 
 
Produktion: 
Gasafdelingen:                  Etablering af stikledninger fra distributionsnettet til den 

enkelte forbruger. Herunder forlængelser af 
gadeledninger og stik til erhvervsvirksomheder. 
Afdelingen har egne smede til udførelse af svejsninger på 
PEM-ledninger. 

 Afdelingens primære kunder er p.t. Evida (tidl. HMN I/S og 
DGD A/S). 

Kabelafdelingen: Udføre stikledninger til private enkeltkunder og 
boligforeninger på fibernettet. Endvidere anlægges og 
spules kommunikationskabler bredt for flere selskaber. 

 Afdelingens primære kunde er p.t. Fibia I/S og TDC. 
  
Administration:  
Sagsstyring: Indhenter gravetilladelser, søger ledningsoplysninger, 

koordinerer og planlægger installationstidspunkt og 
afrapporteringer med bygherre og dennes kunde. IAA har 
egne specialkonsulenter til at aftale placeringer af fiber- 
og gasstik under iagttagelse af bygherrespecifikke 
betingelser samt gældende normer og lovgivning. 
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 Produktionen koordineres endvidere med leverandører af 
blandt andet fibersplidsninger. 

 
Herudover varetager økonomifunktionen opfølgnings- og faktureringsopgaver.  
Firmaet har endvidere eget værksted som indkøber og vedligeholder vores materiel. Et 
mindre smedeværksted løser vores specialopgaver. 
 
Se bilag 01.1 for organisationsplan. 
 
 
JBA A/S beskæftiger ca. 35 egne veluddannede medarbejdere, heraf altid 

min. 1 struktørlærling, med mange års erfaring i branchen og har derudover 

tilknyttet faste samarbejdspartnere, så der i alt er ca. 45-50 beskæftiget. 

Vores gode og ansvarlige politik over for medarbejderne giver sig udtryk i at 

mange af medarbejderne har været ansat i 15-20 år. Derudover gør vi meget 

for at få uddannet unge mennesker indenfor branchen og har de senere år 

uddannet flere struktører. Virksomheden er ligeledes opført på Odsherred 

Kommunes positivliste for Sociale Klausuler. 

 

Produktionen varetages af Mogens Jensen selv med hjælp fra en ansat 

entreprise/projektleder. Dette foregår i tæt kontakt med to tekniske 

assistenter, der står for den daglige drift vedr. indhentning af 

gravetilladelser, søgning af ledningsoplysninger mv. 

Herudover er der ansat en økonomichef der varetager opfølgnings- og 

faktureringsopgaver mv. samt kvalitetsstyringen så det sikres at 

kvalitetsstyrings-programmet tilpasses den enkelte aktivitet således at de 

aftalte kvalitetsmål dokumenteres. 

 
Se bilag 01.2 for organisationsplan. 
 
 
Organisering af arbejdsmiljøarbejdet er beskrevet under afsnittet ”Særligt for 
arbejdsmiljø”. 
 
 

2.0 - Generelle krav 

 Gyldighedsområde /anvendelsesområde 

  Ledelsessystemet er gældende for alle medarbejdere i JBA A/S og IAA A/S, der udfører 
arbejde, indenfor virksomhedernes kerneområder, i Danmark under JBA’s og/eller IAA’s 
ledelse. 
 
Ligeledes er ledelsessystemet gældende for alle processer, produkter og materialer, der 
indgår i ovenstående arbejder, så medarbejdernes ønsker samt leverandørernes 
muligheder tages i betragtning. 
 
Den til enhver tid gældende version er tilgængelig ved henvendelse til KSM-afdelingen. 
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3.0 - Politikker 

 Strategi og politikker 

  Virksomhederne har en fælles overordnet politik, der, gennem dygtige medarbejdere, 
hårdt arbejde og ikke mindst godt håndværk, stræber efter: 
 

• At være etableret som førende entreprenør på naturgasområdet. 

• At være foretrukken samarbejdspartner ved udførsel af ledningsarbejder. 

• At være foretrukken samarbejdspartner ved byggemodningsopgaver og som 
beton-entreprenør på nybyggeri. 

• At altid leve op til forventningerne fra vores kunder, så det gode samarbejde 
kan udvikles. 

 
Den overordnede politik suppleres af følgende delpolitikker for arbejdsmiljø, kvalitet og 
miljø. 
 
Arbejdsmiljøpolitik:  

• Vi accepterer ikke ulykker og har nul ulykker som ambition, hvilket vi vil opnå 
gennem forebyggelse, omhyggelighed og ved alle at tage ansvar for vores 
handlinger. 

• Vi vil altid overholde arbejdsmiljøloven samt andre relevante gældende love og 
regler og vi forpligtiger os til at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle 
vores medarbejdere. 

• Vi vil løbende forbedre arbejdsmiljøet ved at lære af egne og andres erfaringer 
samt, i det daglige arbejde, at have fokus på at forbedre de enkelte 
arbejdsopgaver med udgangspunkt i medarbejdernes arbejdsmiljø. 

 
Kvalitetspolitik: 

• Kundens ønsker bliver omsat til forståelige specifikationer og 
ordrebekræftelser, som fremsendes til godkendelse inden opstart af projektet i 
form af en KM plan.  

• Projektændringer styres sikkert i hele forløbet.  

• Aftalte leveringstidspunkter overholdes. 

• Arbejdet kontrolleres som anført i kontrolplanen ved anvendelse af evt. 
egenkontrolskemaer som tilpasses projektet. 

• Vi overholder gældende lovgivning og andre relevante bestemmelser på 
kvalitetsstyrings-området. 

 
Miljøpolitik: 

• Vi vil overholde gældende miljølovgivning og andre relevante bestemmelser. 

• Vi vil gennemføre virksomhedernes aktiviteter med den mindst mulige 
forurening af det ydre miljø under hensyntagen til de tekniske og økonomiske 
muligheder. 

• Vi vil genanvende materialer m.v. ved udførsel af projekter/opgaver, i det 
omfang det er muligt, for herved at minimere byggeriets miljømæssige 
konsekvenser. 

• Vi vil efterspørge, hvor det er muligt, miljøvenlige produkter og ydelser. 
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Politikkerne vurderes årligt, i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, af 
arbejdsmiljøudvalget. 
 
Politikken kommunikeres ud til alle personer der arbejder under organisationens 
ledelsesret gennem medarbejderhåndbøgerne. 
 
Underentreprenører gøres bekendt med vores holdning til håndtering af arbejdsmiljøet 
samt politikkerne, ved en gennemgang ved indgåelse af arbejdsaftale, samt ved 
udlevering af vores folder ”Arbejdsmiljø og sikkerhed …… hos IAA/JBA”. 

 
Politikkerne mv. udleveres/tilkendegives for interesserede interessenter på 
forespørgsel. 

Ledelsen i virksomhederne holder sig orienteret omkring eventuelle ændringer og er 
ansvarlig for at politikkerne iværksættes og opretholdes. 
 

4.0 - Implementering og drift 

 Implementering og drift: 

 Formål 
 
 
Hvordan 

Det skal sikres at alle relevante ansatte har kendskab til virksomhedernes 
ledelsessystem, arbejdsmiljøloven og de særlige krav der stilles til vor type virksomhed. 
 
Der er udarbejdet en arbejdsmiljø- og medarbejderhåndbog bl.a. omhandlende emner i 
forbindelse med arbejdsmiljøet omkring virksomhedernes arbejdsområder og 
arbejdsmetoder. Et gældende eksemplar af arbejdsmiljø- og medarbejderhåndbogen 
skal forefindes i alle firmaets mandskabsbiler, såfremt de ikke har adgang til 
medarbejderhåndbogen elektronisk. 
Arbejdslederen skal sikre at, uagtet om håndbogen anvendes i fysisk form eller 
elektronisk, medarbejderne har kendskab til håndbogen og anvender denne når der er 
tvivl om arbejdets udførelse. 
 
Arbejdsmiljø- og medarbejderhåndbogen udleveres til alle timelønnede medarbejdere. 
Ledelsessystemet udleveres til arbejdsledere, funktionærer og medlemmer af AmO. 
 
Ligeledes skal det sikres at beslutninger om ændringer, forbedringer og korrigerende 
handlinger bliver kommunikeret ud i organisationen, så de kan efterleves af alle 
medarbejdere, samt at beslutningstagere bliver opmærksomme på evt. henvendelser 
og problemer. 
 
På virksomhedernes ledelsesmøder vil spørgsmål omkring ændringer eller foreslåede 
ændringer i organisationen, dens aktiviteter eller materialer, samt evt. indflydelse på 
arbejdsmiljøet, blive behandlet. 
Ændringer der vedtages, kommunikeres ud og implementeres, af dertil udpeget 
person/gruppe. 
 
Det er projektledernes opgave at rapportere om evt. klager og henvendelser, interne 
som externe, der vedrører arbejdsmiljøet, til firmaets sikkerhedsleder og øvrige ledelse 
ved ledelsesmøder eller arbejdsmiljømøder. 
Evt. klager/henvendelser behandles ved arbejdsmiljømøderne og føres til referat. 
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 Ansvar, beføjelser, roller og opgaver 

 Formål 
 
 
 

Hvordan 

Virksomhederne skal sikre, at medarbejdere tager ansvar for de forhold omkring 
arbejdsmiljø, kvalitet og miljø, som ligger indenfor deres kontrol samt definere roller og 
ansvar. 
 
Ledelsen vil, gennem arbejdet i arbejdsmiljøgrupperne og hovedarbejdsmiljøudvalgene, 
følge brugen af ledelsessystemet og foretage en årlig gennemgang for opfølgning med 
henblik på revision og forbedring. 

Arbejdsmiljøorganisationen er ansvarlig for den daglige vedligeholdelse af 
arbejdsmiljøet, samt arbejdsmiljø- og sikkerheds- forhold omkring kvalitet og miljø, 
gennem afdelingernes arbejdsmiljøgrupper og arbejdsledere, der forestår 
implementering, daglig planlægning og kontrol i samråd med de timelønnede. 

Det er den ansattes eget ansvar at opretholde kendskab til, og ikke mindst efterleve, 
relevant og elementær lovgivning gældende for virksomhedernes arbejdsområde efter 
gennemgang og instruktion ved ansættelse, herunder den kemiske risikovurdering for 
anvendte produkter med angivelse af brug af personlige værnemidler, bortskaffelse af 
affald samt forholdsregler i tilfælde af ulykke, brug af personlige værnemidler, 
brugervejledning på anvendte maskiner, kvalitets- og miljø- krav samt tilhørende 
politikker.  

 

Direktionen: 

Direktionen udgøres af en administrerende direktør og en direktør. Direktøren er 
øverste, daglige ansvarlige for virksomhedernes arbejdsmiljø og er, i samråd med 
firmaets udpegede QHSE-ansvarlige (sikkerhedslederen), ansvarlig for at relevant 
lovgivning, samt relevante ændringer er kendt og efterleves af ledelse, arbejdsledere, 
arbejdsmiljøorganisation (AmO) og øvrige ansatte. 

Det er direktionens ansvar at, projektledere og arbejdsledere har gennemført relevante 
lovpligtige kurser og uddannelser, samt at medarbejderne er ”klædt på” til at varetage 
og løse opgaver indenfor deres arbejdsområde. 

Formanden for arbejdsmiljøudvalget er ansvarlig for, at kravene i ledelsessystemet er 
fastsat, iværksat og opretholdt. 
 
Ligeledes er der ansvar i forhold til myndighedskontakt m.m. ved alvorligere ulykker 
mv. (se afsnit ”Nødberedskab og afværgeforanstaltninger”.) 
 

Projektledere: 

Projektlederne refererer til direktionen og udgør sammen med denne virksomhedens 
ledelsesgruppe. 

Det er den enkelte afdelings daglige leders ansvar at sikre at hensyn til relevante 
arbejdsmiljø-, kvalitets- og miljø- forhold inddrages og at gældende lovgivning samt 
retningslinier i dette ledelsessystem, bliver overholdt. 
 
Projektlederne er, i samarbejde med respektive afdelings arbejdsmiljøgruppe, 
ansvarlige for implementering blandt afdelingens arbejdsledere. 
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Projektlederne er ansvarlige for at, de til afdelingen hørende, arbejdsledere udfører 
egenkontrol som ”Dokumenteret tilsyn” og ”Bilkontrol” i de intervaller der er fastlagt. 
De er ligeledes ansvarlige for at iværksætte, evt. i samråd med virksomhedens 
sikkerhedsleder, korrigerende og forebyggende handlinger som følge af behandling af 
ulykker, nær-ved hændelser samt udførsel af runderinger, tilsyn og audits. 
 
Projektleder kan foretage skriftlig advarsel, bortvisning eller afskedigelse i hht. 
procedure ”Advarsel / påtale ved overtrædelse af gældende lov og regler”.   
(Se Bilag 02. Procedurer.) 
 
 
Specifikt for daglig leder af værksted, lager, plads: 
 
Det er afdelingens daglige leders ansvar at sikre, at hensyn til relevante arbejdsmiljø-, 
kvalitets- og miljø- forhold inddrages, minimum som beskrevet i dette ledelsessystem, 
og at gældende lovgivning overholdes ved indkøb af maskiner, materiel mv. samt at 
lovpligtige eftersyn er overholdt. 

 
Specifikt for den QHSE-ansvarlige (sikkerhedslederen): 
 
Virksomhedens sikkerhedsleder er ansvarlig for at ledelsessystemet til en hver tid er 
lovmedholdeligt. 

Vedligehold af systemerne er pålagt virksomhedens sikkerhedsleder, der refererer til 
ledelsen. 

Sikkerhedslederen varetager, i samarbejde med ledelsen, de strategiske, overordnede 
og tværgående opgaver i forbindelse med arbejdsmiljø-, kvalitets- og miljø- arbejdet og 
sikrer dermed en sammenhæng på tværs. 

Sikkerhedsleder kan standse arbejde ved overhængende fare eller overtrædelse af 
elementært arbejdsmiljø, der medfører risiko for egen og andres sikkerhed. 
Forhold videregives til respektive arbejdsleder for evt. sanktion. 
sikkerhedsleder, eller en af ham udpeget person, er ansvarlig for 
udsendelse/offentliggørelse af mødereferater og interne arbejdsmiljøinformationer. 
 
Ansvar for myndighedskontakt i QHSE-spørgsmål i hht. afsnittet ”Nødberedskab og 
afværgeforanstaltninger”. 
 
 
Arbejdsledere: 

Det er arbejdslederens ansvar at der er instrueret i relevante forhold omkring 
arbejdsmiljø, kvalitet og miljø ved udførsel af arbejde og at gældende arbejdsmiljø- og 
sikkerheds- instruktion for pågældende arbejde er gennemgået og kendt samt at der er 
generelt instrueret ved ansættelse.  
 
Arbejdslederne er, i samarbejde med relevante arbejdsmiljøgrupper, ansvarlige for 
implementering og videreformidling af virksomhedernes retningslinier indenfor 
arbejdsmiljø, kvalitet og miljø blandt afdelingernes timelønnede.  
 
De enkelte arbejdsledere er ligeledes ansvarlige for implementering af eventuelle 
ændringer på de enkelte arbejdspladser. 
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Nærmeste arbejdsleder skal regelmæssigt kontrollere: 

- At de ansatte har kendskab til kemiske produkter, der indgår i 
arbejdsprocessen og at medarbejderne har fået gennemgået tilhørende 
kemiske risikovurdering med relevante oplysninger for den enkelte 
arbejdssituation. 

- At der forefindes relevante, gældende dokumenter på arbejdsstedet, som 
brugervejledning på anvendte maskiner, opdateret medarbejder-håndbog mv. 

- At arbejdsstedet er sikret ved lovmedholdelig afspærring og skiltning. 
- At ansatte anvender korrekte personlige værnemidler, herunder synlighedstøj. 
- Ansattes kendskab til gældende generel lovgivning samt virksomhedernes egne 

procedurer og regler. 
 
Udover det daglige tilsyn med arbejderne er arbejdsledere ansvarlige for at udføre 
”dokumenteret tilsyn” samt ”bilkontrol” i de intervaller der er fastlagt. (Se også afsnit 7) 
 
Arbejdslederne er desuden ambassadører for ”det gode arbejdsmiljø” og at vores 
politikker bliver videregivet i en positiv ånd. 

Arbejdsledere kan standse arbejde ved overhængende fare eller overtrædelse af 
elementært arbejdsmiljø, der medfører risiko for egen og andres sikkerhed samt alene 
udføre sanktion som ”mundtlig advarsel”.  
 
Ved ønsket brug af ”Skriftlig advarsel” eller ”bortvisning eller afskedigelse” i hht. 
procedure ”Advarsel / påtale ved overtrædelse af gældende lov og regler”, (Se Bilag 02. 
Procedurer), forelægges forhold for respektive projektleder. 
 

Arbejdsmiljøorganisationen: 

Se under afsnittet ”Særligt for arbejdsmiljø” for beskrivelse af opgaver for 
arbejdsmiljøorganisationens medlemmer. 
 

 Ressourcer / kompetencer /uddannelse /træning 

 Formål 
 
 
 
 
 
Hvordan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formål med uddannelse og træning er at sikre at medarbejderne har / får de 
nødvendige færdigheder til at udføre opgaver, der kan påvirke arbejdsmiljøet, miljøet 
og kvaliteten i arbejdet.  
Uddannelse og træning skal tage højde for forskellige niveauer for ansvar, evner og 
boglig viden hos den enkelte medarbejder samt risiko ved arbejdets udførelse. 
 
Nyansatte medarbejdere, både timelønnede (14-dags lønnede) og funktionærer 
introduceres til virksomhedernes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejde ved at respektive 
”Arbejdsmiljøoplysningsskema” gennemgås med medarbejderen af nærmeste 
arbejdsleder / overordnede i henhold til procedure enten ”Instruktion ved 
nyansættelser, 14-dags” eller ”instruktion ved nyansættelser – funktionærer”. (Se Bilag 
02. Procedurer.) 
Bøgerne/Hæfterne som er nævnt introduceres og der informeres om hvordan og til 
hvad de skal anvendes. 
Begge (arbejdstager og arbejdsleder) skal verificere ved underskrift at gennemgangen 
er foretaget.  
Skemaet skal afleveres til KSM-afdelingen snarest efter ansættelsesdato.  
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Det er i begge tilfælde nærmeste arbejdsleders / overordnedes ansvar at 
gennemgangen er foretaget og oplysnings-skemaet bliver afleveret til KSM-afdelingen 
for dokumentation. 
 
En stor del af medarbejdernes oplæring foregår som ”sidemandsoplæring”, både for 
timelønnedes og funktionærers vedkommende. Det er, for timelønnedes 
vedkommende, arbejdslederens ansvar at medarbejderne er fortrolig med de maskiner 
m.m. der anvendes i hverdagen. Nogle metoder til dette er at oplyse medarbejderne 
om – og gennemgå BRV (brugervejledninger) for de maskiner der anvendes samt ved at 
føre tilsyn. 
Det er ikke et krav at oplæring og instruktion sker skriftlig. Arbejdslederen har dog 
ansvar for at medarbejderne har fået gennemgået relevant standard API 
(arbejdsprocesinstruktion) som minimum for det nye arbejdsområde. 
Dette kontrolleres ved at arbejdslederne udfylder skemaet ”Dokumenteret tilsyn” med 
jævne mellemrum, p.t. fastsat til minimum 1 hold / medarbejder pr. kvartal pr. 
arbejdsleder. 
 
Nye medarbejdere, og medarbejdere der overgår til nye arbejdsopgaver, skal modtage 
instruktion dels om ændret arbejdsudstyr, ny teknologi og arbejdsmetoder, evt. i 
forbindelse med gennemgang af relevant arbejdsmiljø- og sikkerheds- instruktion 
 
Ledelsen, i samråd med den daglige leder for afdelingen, har ansvar for instruktion og 
oplæring i forhold til virksomhedens værdier, kultur, interne procedurer/kontroller 
samt videre uddannelse af funktionærer. Disse uddannes efter behov. 
 
Behov afdækkes løbende eller ved afholdelse af MU-samtaler. MU-samtaler afholdes 1 
gang årligt med efterfølgende opfølgningsmøde. 
 
Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AmO) skal hvert år tilbydes relevant kursus 
indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed vedrørende den supplerende 
arbejdsmiljøuddannelse, svarende til 1½ dag. 
Kurser forsøges fastlagt ved den årlige ”Ledelsens Evaluering”, men hvis dette ikke er 
muligt, gøres det løbende i AmG. 
 
Kursusbeviser for gennemført kursus dokumenteres ved registrering i det elektroniske 
dokument ”Mandskabsuddannelser”. For IAA´s medarbejdere beliggende på fælles 
drevet (J:). Der opbevares kopi af kursusbevis i KSM-afdelingen. 
Det er respektive arbejdsleders eller leders ansvar at sørge for gældende fysisk bevis for 
medarbejderens gennemførte kurser er til stede i KSM-afd. 
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 Kommunikation 

 Formål 
 
 
 
 
Hvordan 

Virksomhederne skal sikre at beslutninger om ændringer, forbedringer og korrigerende 
handlinger bliver kommunikeret ud i organisationen, så de kan efterleves af alle 
medarbejdere, samt at beslutningstagere bliver opmærksomme på evt. henvendelser 
og problemer. 
 
På ledelses- og/eller funktionær-møder vil spørgsmål omkring ændringer eller 
foreslåede ændringer i organisationen, dens aktiviteter eller materialer, samt evt. 
indflydelse på arbejdsmiljøet, blive behandlet. 
Ændringer der vedtages, kommunikeres ud og implementeres af dertil udpeget 
person/gruppe. 
 
Det er projektledernes opgave at rapportere om evt. klager og henvendelser, interne 
som externe, der vedrører forhold omkring arbejdsmiljø, miljø og kvalitet 
til virksomhedernes ledelse, som videregiver problematiske forhold til relevante AmG 
for videre behandling. 
 
Ændringer af procedurer, processer og generelle forebyggende tiltag kommunikeres ud 
til alle medarbejdere via referat fra møder i AmG, Ledelsens Evaluering, samt ved 
infomøder for arbejdslederne. 
 
Dokumenter af ekstern oprindelse i forbindelse med arbejdsmiljøet, herunder 
henvendelser fra AT, bliver styret og kommunikeret ud elektronisk eller ved info-møde 
af virksomhedens sikkerhedsleder, i samråd med ledelsen. 
 
Udsendes nye informationer omtales disse i arbejdsmiljø- og 
sikkerhedsmødereferaterne. 
 
For at sikre at medarbejderne er bekendt med gældende relevante lovkrav vedr. 
arbejdsmiljø holder vi os orienteret om ændringer i lovgivningen via forskellige 
databaser, samt ved at: 

• Abonnere på relevante fagblade. 

• Konsultere relevante hjemmesider (suppleret med nyhedsbreve). 

• AT. 

• BAR-BA (bygge og anlæg). 

• BAR – kontor. 

• Dansk Byggeri. 

• Abonnement på Vidensdatabasen – Niras. 

• Arbejdsmiljørådets Service Center. 

• Abonnement på kemidatabasen – Niras. 
 

Relevante ændringer, der har stor indflydelse på arbejdsmiljøet, 
kvalitetssikringsarbejdet og miljøarbejdet, noteres i førstkommende arbejdsmiljø-
mødereferat, hvor der også tages stilling til evt. nødvendige tiltag i forlængelse af 
relevante lovændringer. 
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 Dokumenthåndtering (herunder styring af registreringer) 

 Formål 
 
 
 
Hvordan 

Virksomhederne skal sikre at registreringer, som beskrevet i nærværende 
arbejdsmiljøledelsessystem, behandles og arkiveres struktureret og alle ansatte gøres 
bekendt med registreringerne. 
 
Registreringer styres af ksm-afdelingen, så opnåede resultater opbevares 
identificerbare og sporbare for senere dokumentation samt for at påvise overholdelse 
af gældende krav. 
 
Registreringer opbevares både digitalt samt i papirform. 
 
Relevante dokumenter påføres dato for oprettelse og/eller dato for senest ændret 
og/eller hvilket dokument det erstatter. 
 
Registreringer som ”Dokumenteret tilsyn”, audit (både intern og ekstern), afvigelser 
samt ulykkes-hændelser registreres i internt elektronisk system (på fælles drev (J:)) så 
historik kan følges. 
 
Registrering som ”Bilkontrol” registreres lokalt (i KSM-afdelingen), så det kan følges at 
alle registreringer bliver udført. 
 
Udgåede dokumenter/ældre registreringer i forbindelse med QHSE opbevares separat, 
evt. elektronisk i dertil oprettet ”mappe”. 
 

5.0 - Planlægning 

 Identificering af farer / risikovurdering 

 Formål 
 
 
 
 
Hvordan 

Virksomhederne skal sikre at alle arbejdsmiljøproblemer er identificeret og 
risikovurderet samt at der tages hånd om arbejdsmiljøforhold ved, ændring af 
arbejdsprocesser, indførelse af nye arbejdsprocesser og igangsættelse af ”standard-
arbejder”. 
 
På skiftende pladser/arbejdssteder af kortere eller længere tids varighed skal der 
foretages en kortlægning og risikovurdering af pladsens/arbejdsstedets arbejdsmiljø før 
arbejdet påbegyndes. 
Da vores arbejdsopgaver i langt de fleste tilfælde er gentagelser af indarbejdede 
arbejdsprocesser, med kemiske stoffer og maskiner/materiel, som arbejdstageren, 
efter lang tids ansættelse, har et grundigt kendskab til, er der udarbejdet nogle 
”standard” arbejdsinstruktioner. Disse ”standard” arbejdsinstruktioner er et resultat af 
tidligere udførte risikovurderinger, APV-arbejde, ”Best practice” samt branche 
erfaringer hvor fundne problemer er blevet løst/afhjulpet. 
 
Disse ”standard” arbejdsinstruktioner kaldet ”Arbejdsmiljø- og sikkerheds- instruktion”, 
danner grundlag for en instruktion af medarbejderen omkring: 

1. arbejdets udførelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

2. brugen af kemiske stoffer og maskiner/materiel, samt evt. anvendelse af 
personlige værnemidler. 

3. om kravene til lovpligtig uddannelse ved udførelse af arbejdet. 
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Findes der ingen ”Arbejdsmiljø- og sikkerheds- instruktion” på det arbejde der skal 
igangsættes, kan der ske en mundtlig instruktion. Der skal dog i disse tilfælde foretages 
en anden form for risikovurdering af arbejdet. Dette kan gøres ved at der udfærdiges 
en Dialog-APV. 

En dialog-APV er en måde at gennemføre den lovkrævede risikovurdering på, ved 
samtale mellem arbejdsleder og ansatte. Dialog-APV kan udarbejdes på et 
morgenmøde, et sikkerhedsmøde eller andre steder, hvor arbejdsleder og ansatte 
mødes. 
For at være gyldig skal Dialog-APV’en underskrives af arbejdsleder og en repræsentant 
for de implicerede ansatte. 
Skemaet ”Dialog-APV” udfyldes. Er der emner der kræver afhjælpning, overføres disse 
til en handlingsplan. Handlingsplanen skal følges for at løse de ”kortlagte” 
problemer.Problemer der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet for større dele af 
firmaets arbejder, overgives til arbejdsmiljøgruppen som tager det op i afdelingens 
APV. 

I virksomhedernes medarbejderhåndbøger for produktionen, der findes i alle 
mandskabsbiler, findes instruktioner for standardopgaver inden for vores 
kerneområder. 

 På alle virksomhedens arbejdspladser skal medarbejderne kunne henvise til en 
eksisterende relevant ”Arbejdsmiljø- og sikkerheds- instruktion” eller en Dialog APV 
udarbejdet med arbejdslederen. 
 
Arbejdsmiljø- og sikkerheds- instruktioner evalueres for egnethed og 
lovmedholdelighed som minimum 1 gang årligt af AmG i samråd med firmaets 
sikkerhedsleder.                        
  
Overordnet sker identificeringen af farer på baggrund af branchens generelle 
problemer, støj, støv og tunge løft, som altid vil være væsentlige arbejdsmiljørisici i 
hverdagen i vores branche. 
Disse risici arbejder vi hele tiden på at minimere igennem vores APV-arbejde i 
arbejdsmiljøgrupperne, både i forhold til ulykker og til nedslidning. 
 
En APV (arbejdspladsvurdering) er en lovkrævet gennemgang af virksomhedens QHSE-
forhold med henblik på at finde punkter, der kan forbedres eller rettes.  

En APV består af fire faser: 
• Problemer:  

Hvilke problemer har vi med arbejdsmiljøet i vor afdeling? 

• Årsager:  
Hvilke årsager har ført til problemerne? 

• Løsninger:  
Hvordan fjerner vi årsagerne og løser problemerne? 

• Opfølgning:  
Har vi gjort, som vi aftalte? Og virker det? 

Kortlægningsområdet skal dække følgende områder: 
 

• Fysiske forhold 
• Ergonomiske forhold 
• Psykiske forhold 
• Kemiske forhold 
• Biologiske forhold 
• Ulykkesfarer 
• Sygefravær der kan relateres til arbejdsmiljøet  
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Sygefravær behandles som selvstændigt punkt på arbejdsmiljø- og sikkerhedsmøder i 
afdelingerne. 
Såfremt det vurderes nødvendigt, bliver tiltag og lign. overført til afdelingens APV-
handlingsplan. 
 
APV-arbejdet varetages af de enkelte arbejdsmiljøgrupper for områderne: kontor, 
værksted samt produktion (generelt gravearbejde mv.)  
Det er de enkelte arbejdsmiljøgrupper der igangsætter / vedligeholder nye APV-
aktiviteter samt overvåger udviklingen ved oprettelse af APV-handlingsplaner.  
 
Arbejdsmiljøgruppernes APV skal løbende revideres, når der sker væsentlige ændringer 
på de enkelte arbejdspladser eller arbejdsprocesser, der har betydning for 
arbejdsmiljøet, sikkerheden og sundheden – dog senest hvert 3. år. 

Handlingsplanen behandles løbende på arbejdsmiljø- og sikkerhedsmøderne, og skal 
indeholde en beskrivelse af problemerne, årsag, forslag til løsning, ansvarlig og tidsfrist 
samt opfølgning. 

Analyse / evaluering af ulykker, nær-ved hændelser, ændringer i instruktioner, 
indkomne forslag / emner fra medarbejdere samt resultater af runderinger (kontroller 
og tilsyn) ligger til grund for emner der optages i APV-handlingsplanerne og dermed en 
afdækning af vores væsentlige QHSE-risici og dermed hvor vi kan gøre en forskel. 
 
På den måde vil vores APV-handlingsplaner hele tiden afspejle registreringen af de 
væsentlige QHSE-risici på tidspunktet. 

Skulle det være nødvendigt at prioritere opgaver opstillet i APV-handlingsplanen, 
prioriteres således: 

o QHSE-forhold, hvor loven ikke ses overholdt. 

o QHSE-forhold, der medfører risiko for ulykker. 

o QHSE-forhold, der medfører risiko for nedslidning eller anden varig mén. 

o QHSE-forhold, som forbedrer det generelle arbejdsmiljø.  

 
Overordnet udarbejdes årligt (ved ledelsens evaluering af arbejdsmiljøet) en 
overordnet APV, med relevante fokuspunkter, gældende for hele virksomheden. 
Udarbejdelsen foregår ud fra oplysninger fra bla. referater fra arbejdsmiljø- og 
sikkerhedsmøder for de forskellige afdelinger og disses afdelingsspecifikke APV-
handlingsplaner samt runderinger. 
 
Ledelsen skal sikre, at arbejdsmiljøforhold inddrages i beslutningsgrundlaget så tidligt 
som muligt. 
Relevant arbejdsmiljøudvalg inddrages ved planlægning af: 

1. Væsentlige ændringer i arbejdets organisering, arbejdsgange og 
metoder. 

2. Væsentlig udvidelse eller ombygning (så tidligt som muligt i 
projekteringsfasen). 

3. Indkøb og brug af stoffer og materialer, der kan udgøre væsentlig fare 
for arbejdsmiljø og miljø. 
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4. Større anskaffelse og ændring af maskiner og tekniske hjælpemidler. 

5. Indførelse af ny teknologi. 

 
Materiel og Maskiner: 
Ved indkøb af maskiner, tekniske hjælpemidler og andet materiel til udlevering fra 
entreprenørlager skal AmO involveres inden købet foretages, såfremt det har 
indflydelse på arbejdsmiljøet. 
Dette for at sikre at arbejdsmiljøhensyn inddrages og at gældende lovgivning 
overholdes ved ny-indkøb samt med henblik på reduktion af påvirkninger som støj, 
vibrationer etc. 
Personen der står for indkøbet, har ansvar for at sikre, at der foreligger danske 
brugsvejledninger for maskiner og materiel i overensstemmelse med gældende 
krav/lovgivning. 
Såfremt der udvikles nye maskiner eller tekniske hjælpemidler, skal AmO involveres ved 
at relevant arbejdsmiljørepræsentant, evt. i samarbejde med arbejdsmiljø-afdelingen, 
vurderer lovmæssighed samt arbejdsmiljøhensyn inden ibrugtagning. 
 
For indlejet materiel er det udlejers ansvar at udstyret/materiellet er 
sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, at det overholder krav i gældende lovgivning og at 
de nødvendige og krævede brugervejledninger og instruktioner følger med udstyret. 
 
Vedkommende, der lejer materiellet/udstyret, skalsikre sig at ovenstående er opfyldt 
og ellers orientere udlejer om udlejerens ansvar samt sørge for at materiellet/udstyret 
kan anvendes forsvarligt til det arbejde som det skal bruges til. 
 
Kemiske stoffer og materialer: 
Ved indkøb af kemiske stoffer til udlevering fra entreprenørlageret og daglig 
anvendelse, skal AmO involveres inden købet foretages, såfremt det har større negativ 
indflydelse på arbejdsmiljøet. 
Relevant arbejdsmiljørepræsentant, evt. i samarbejde med arbejdsmiljø-afdelingen 
involveres, sådan at stoffet vurderes i forhold til sundhedsfarer og mulighederne for at 
erstatte et givent produkt med et mindre farligt.  
Dette for at sikre at de medarbejdere, som arbejder med de farlige produkter, kan gøre 
det under forsvarlige forhold og at vi i IAA opfylder lovgivningen og kun arbejder med 
kemiske stoffer og materialer hvorpå der er udarbejdet egen 
arbejdspladsbrugsanvisning. 
 
Virksomhederne har valgt at udarbejde kemiske risikovurderinger vha. af en kemi-
database, ( www.dansk-kemidatabase.dk ) vedligeholdt af arbejdsmiljø-rådgiver, Niras. 
Kemiske risikovurderinger for anvendelse af relevante stoffer og materialer opbevares i 
løsbladform i arbejdsmiljø- og medarbejderhåndbogen eller tilgåes via kemidatabasen. 
Ingen ansatte må arbejde med kemiske stoffer og materialer uden kendskab til relevant 
kemisk risikovurdering. 
 
 
 
 
 
 

http://www.dansk-kemidatabase.dk/
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Lovpligtige eftersyn: 
Medarbejderne hos virksomhederne anvender en række maskiner og materiel, der 
kræver lovpligtige eftersyn eller er underlagt bygherrekrav om kalibrering og 
dokumentation heraf. 

Minimum en gang årligt (med mindre andet kræves i særlige bekendtgørelser) skal alle 
tekniske hjælpemidler gennemgå et eftersyn og vedligeholdelse af en sagkyndig. Det 
skal sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i 
overensstemmelse med de krav der er angivet i leverandørens anvisninger. 
 
Værkstedet registrerer og kontrollerer at maskiner og materiel overholder aftalte 
eftersyn evt. i samråd med arbejdsmiljøafdelingen.  

Udstyr må kun anvendes i perioden op til næste eftersyn. 

Følgende udstyr er for nuværende underlagt regelmæssige kontroleftersyn: 

1. El-materiel / kabeltromler / forlængerkabler 

2. Kæder og løftegrej (herunder små kraner på bilerne) 

3. Trykprøveapparater 

4. Brandslukkere, beredskabsudstyr 

5. Autolifte 

6. Kraner / Lastbilkraner 

7. Kompressorer / beholdere 

 

Eftersyn af brandslukkere og kraner på biler foretages ved et årligt check af bilerne. 
Skemaer fra check opbevares i KSM-afdelingen. 
Opgørelse over emner der kræver eftersyn opbevares i serviceafdelingen eller 
arbejdsmiljøafdelingen. 
 
 

 Risikovurdering ved organisationsændringer 

 Formål 
 
 
 
Hvordan 

Virksomhederne skal, til ledelse af ændringer af organisationen, identificere de 
arbejdsmiljøfarer og arbejdsmiljørisici, der er forbundet med ændringer i 
organisationen. 
 
 
De mulige påvirkninger af de ansattes arbejdsmiljø vurderes i forhold til de fysiske og 
psykiske forhold, der kan opstå ved udførelse af organisationsændring som nedenfor 
fastlagt. 
  
Organisationsændringer der kan indebære arbejdsmiljøfarer og arbejdsmiljørisici der 
kan have større indflydelse på firmaets strategiske og operationelle forhold er vurderet 
til: 

- Leders eller anden nøglepersons orlov, sygdom eller anden fravær i 
længere periode. 

- Nedlæggelse af en hel afdeling eller en sammenlægning af flere 
afdelinger. 

 
Vurderingen udføres af øverste ledelse, evt. i samråd med de personer fra 
ledelsesgruppen, der bliver berørt af ændringerne, og/eller AmO. 
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Vurderingen skal dokumenteres og der skal derfor udfyldes dertil udformet skema 
”Risikovurdering ved organisationsændringer.” (se skema i bilag 03. Skemaer) 
 
Udfyldt skema opbevares i KSM-afdelingen for senere dokumentation overfor 3. mand. 
 

 Underentreprenører 

 Formål 
 
 
 
 
Hvordan 

Virksomhederne skal sikre at underentreprenører, der udfører arbejde for 
virksomhederne, indenfor virksomhedernes kerneområder, samt øvrige processer, 
ydelser og produkter, der leveres udefra, opfylder relevant gældende bygherre-, lov- og 
egne krav.  
 
Brug af underentreprenører og fremmede håndværkere sker hovedsagelig på projekt-
arbejder. Krav behandles i kvalitets- og miljøhandlingsplan (KM-plan) og/eller i en 
sikkerhedsplan, der oprettes på det aktuelle projekt, hvor dette er et bygherre- eller 
lovkrav. (se også afsnittet ”særligt for kvalitet”). 
 
Ved brug af fremmede håndværkere på hjemmeadressen eller på anden vis end 
ovenstående, instrueres disse mundtligt i eventuelle vigtige procedurer.  
Den der rekvirerer ydelsen eller nærmeste arbejdsleder er ansvarlig for at instruktionen 
gives og folder udleveres. 
 
Ligeledes udleveres vores folder ”Arbejdsmiljø og Sikkerhed…hos IAA/JBA” til alle 
underentreprenører.                       
 
 

6.0 - Nødberedskab og afværgeforanstaltninger 

 Nødberedskab og afværgeforanstaltninger 

 Formål 
 
 
 
 
Hvordan 

Nødplaner og beredskabsplaner udarbejdes for forudsigelige nødsituationer og for at 
afbøde deres virkning. 
Beredskabsplanernes formål er at informere om fremgangsmåden ved uheld eller 
ulykker. 
 
I tilfælde af brand (gælder for folk der opholder sig i firmaet på Springstrup) findes der 
en beredskabsplan ophængt ved begge ind- / ud- gange.  
 
På mindre arbejdssteder og for ”udekørende” medarbejdere findes en beredskabsplan. 
Denne er offentliggjort i medarbejderhåndbogen. Ligeledes findes der en 
arbejdsinstruktion i medarbejderhåndbogen ved beskadigelse af fremmede ledninger.  
 
Alle virksomhedernes mandskabsbiler er udstyret med førstehjælpskasse og for de der 
arbejder med gas også brandslukker. 
 
På større pladser med opstillet mandskabsskur forefindes en beredskabsplan i skuret og 
på projekter med krav om Plan for sikkerhed og sundhed (der udarbejdes af bygherren 
eller dennes rådgiver) indgår beredskab som en del af planen. 
 
Beredskabsplaner bliver gennemgået og evalueret årligt. 
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Ansvar for myndighedskontakt m.m. ved alvorligere ulykker, såsom ulykker med 
lemlæstelse, døden til følge, større skade på omgivelserne, eller kontakt med 
arbejdstilsynet fastsættes i hvert enkelt tilfælde af virksomhedernes øverste ledelse. 
 
Ansvar for myndighedskontakt i QHSE-spørgsmål ligger hos virksomhedens 
sikkerhedsleder og formanden for hovedarbejdsmiljøudvalget. 
 
Af yderligere beredskab har man, via ansættelsesforholdet, som timelønnet ansat i 
virksomhederne, en sundhedsordning hos Pension Danmark. Denne sikrer hurtig og 
kompetent behandling af skader og andre problemer, opstået i forbindelse med 
arbejdet. 
Der er mulighed for hjælp til bl.a. kiropraktik, fysioterapi, massage samt forskellige 
former for rådgivning. 
Ordningen gælder alle timelønnede ansatte i virksomhederne og er informeret ud ved 
medarbejderhåndbogen. 
 
For funktionærer gælder at der er mulighed for at tegne en behandlingsforsikring 
igennem Topdanmark ved ansættelse. 
 

7.0 - Kontrol 

 Håndtering og overvågning 

 Formål 
 
 
 
Hvordan 

Virksomhederne skal sikre at planlægningen eller gennemførelsen af aktiviteter, der 
kan have en væsentlig betydning for arbejdsmiljø-, kvalitets- og miljø- forhold, 
regelmæssigt overvåges og klarlægges. 
 
 
Vi kontrollerer om vi overholder gældende relevant lovgivning samt overvåger 
kendskab og løbende forbedringer ved bl.a. at udføre 

- Dokumenteret tilsyn 
- Arbejdsmiljø- og sikkerheds- runderinger 
- interne audits 
- Bilkontrol 

 
Dette forgår jf. procedure ”Håndtering og overvågning”. (Se Bilag 02. Procedurer.) 
Se også eksempler på skema i bilag 03. Skemaer. 
 
Indsatsområder: 
 
Virksomhedernes overordnede indsatsområder er udpeget på baggrund af branchens 
generelle problemer samt tendenser behandlet i afdelingernes APV. 
 
De overordnede indsatsområder vil på baggrund af dette være at udvikle forbedrede 
arbejdsmetoder, hvor medarbejderne ikke udsættes for tunge løft eller unødige 
belastninger af kroppen (støj og vibrationer) mere end allerhøjest nødvendigt.  
Dette vil bl.a. ske ved at medvirke positivt i dialogen mellem de ansatte om udvikling af 
nye arbejdsmetoder og sikre at medarbejderne udsættes for mindst mulig belastning 
ved information og instruktion omkring anvendelse af maskiner og hjælpemidler. 
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Virksomhederne prioriterer sikre, sunde og udviklende arbejdspladser højt. Dette er en 
forudsætning for den fleksibilitet, omstillingsevne og personlig udvikling, der kræves af 
virksomhedernes medarbejdere. 
 
Ligeledes prioriteres det psykiske arbejdsmiljø samt trivslen så virksomhederne fortsat 
kan være en attraktiv arbejdsplads. Dette sker bl.a. ved iværksættelsen af mindre 
events af social karakter på tværs af afdelingerne.  
 
De overordnede indsatsområder bliver evalueret og behandlet ved den årlige 
”Ledelsens Evaluering”. 
 

 Afvigelser og korrigerende handlinger 

 Formål 
 
 
 
Hvordan 

Virksomhederne skal sikre at afvigelser bliver behandlet og forebygget samt sikre at 
identificerede behov og mulighederne for løbende forbedring og forebyggelse ved 
analyse af hændelser bliver implementeret samt kommunikeret. 
 
Afvigelser skal ses som manglende overholdelse af elementære krav for arbejdsmiljø-, 
kvalitet- og miljø- forhold, f.eks. arbejdsmiljølovgivningen, intern instruks, BRV, KS etc.  
 
Afvigelser behandles i hht. til procedure ”Afvigelser og korrigerende handlinger”  
(Se Bilag 02. Procedurer og skema i Bilag 03. Skemaer) 
 
På specifikke projekter vil behandling af afvigelser / korrigerende handlinger være 
beskrevet i KM-planen. (se også afsnittet ”Særligt for kvalitet”.) 
 
Det er muligt i forbindelse med afvigelser at afgive advarsel eller påtale til medarbejder, 
såfremt denne overtræder elementære og/eller velkendte arbejdsmiljø-, kvalitets-, og 
miljø- krav, jf. procedure ”Advarsel / påtale ved overtrædelse af gældende lov og 
regler” (Se Bilag 02. Procedurer og skema i Bilag 03. Skemaer) 
 
 
Enhver medarbejder har pligt til at følge alle gældende arbejdsmiljøregler og –
instruktioner, at spørge om råd eller sige fra i tvivlsspørgsmål og gribe ind, hvis der 
konstateres kritisable forhold eller overtrædelser. 
Ligeledes er det enhver medarbejders pligt at støtte kolleger i at overholde gældende 
arbejdsmiljøregler. 
 
Da vi gerne vil arbejde med forebyggelse af ulykker, opfordres alle medarbejdere til at 
være opmærksom på og indrapportere skete hændelser der kunne have forårsaget 
personskade, men heldigvis ikke gjorde det. Dermed kan vi måske lære noget og 
komme en evt. ulykke i forkøbet. 
 
For arbejdsulykker gælder det at, alle ulykker hvor der er personskade anmeldes til 
arbejdstilsynet, forsikringsselskab eller arbejdsskadestyrelsen. Dette gøres ved at 
sikkerhedslederen i samråd med skadelidte, udfylder en intern ulykkesanmeldelse og 
indtaster data i EASY systemet. 
Kopi af anmeldelsen bliver automatisk sendt til skadelidte. 
Intern anmeldelse af ”nær-ved” hændelser sker på samme måde som ved anmeldelse 
af ulykke. 
(se procedure ”Anmeldelse af ulykker og nær-ved hændelser”, bilag 02. Procedurer.) 
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Sygefravær analyseres for relation til arbejdsmiljøet og relevant sygefravær indarbejdes 
i virksomhedens APV, i h.h.t. arbejdsmiljøreformen af 9. juni 2003. 
 
Vi vil, igen for at arbejde med forebyggelse, gerne informeres såfremt man til egen 
læge anmelder en erhvervsbetinget lidelse (erhvervssygdom). Informationen gives til 
firmaets sikkerhedsleder for registrering. 
Registrering af evt. erhversbetingede lidelser afrapporteres og behandles på samme 
måde som ulykker i respektive arbejdsmiljøudvalg. 
 

 Intern audit 

 Formål 
 
 
 
 
 
Hvordan 

Virksomhederne skal gennemføre efterprøvninger (interne audits) på ledelsessystemet 
for at kontrollere og sikre om systemet efterlever krav i de i forordet nævnte 
standarder. Ligeledes at det er i overensstemmelse med de planlagte tiltag for 
arbejdsmiljø-, kvalitets- og miljø- ledelse, er korrekt implementeret og vedligeholdt 
samt effektivt efterlever organisationens politik og målsætninger på områderne. 
 
Intern audit, udføres typisk af virksomhedens sikkerhedsleder (KSM-afd.) efter fastlagt 
paradigme (Tjekskema - intern audit) hovedsageligt som systemorienteret (Horisontal) 
audit, min. 1 gang årligt. 
 
Ved afvigelser fundet ved intern audit udarbejdes en audit afvigerapport. 
Afvigerapporten udfyldes af KSM-afdelingen med beskrivelse af afvigelsen mv. og 
overleveres for videre behandling til relevant ansvarlig medarbejder.  
(Skemaer ses i Bilag 03. Skemaer.) 
 
Behandlede afvigelser samles op ved den årlige ledelsens evaluering med henblik på 
evt. ændringer af procedurer, processer eller dele af systemet mv. samt forebyggelse 
og vidensdeling. 
(se procedure ”Audit”, bilag 02. Procedurer.) 
 
Extern audit udføres af evt. bygherrer, som oftest i forbindelse med specifikke projekter 
og vil være i beskrevet i KM-planen såfremt dette er relevant. (se også afsnittet ”Særligt 
for kvalitet”.) 
 

8.0 - Ledelsens evaluering 

 Ledelsens evaluering 

 Formål 
 
 
 
 
 
Hvordan 

For at sikre at virksomhedernes øverste ledelse deltager aktivt i QHSE-arbejdet og 
medvirker til at vurdere om organisationens ledelsessystem og dets resultater fortsat er 
egnet, fyldestgørende og effektivt samt at der sikres en løbende forbedring, afholdes 
en årlig evaluering. 
 
 
Ledelsens evaluering af arbejdsmiljø-, kvalitets- og miljø- arbejdet foregår en gang årligt 
og denne dokumenteres og offentliggøres ved referat. 
 
Ved evalueringen tages der stilling til eventuelle behov for at ændre politikker, mål og 
målsætninger set i lyset af årets resultater indenfor de i ledelsessystemet nævnte 
forhold, ændrede forhold i virksomhederne, herunder ressourcer, ændringer i relevant 
gældende lovgivning og forpligtigelsen til løbende forbedringer. 
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Dette forgår efter fastlagt paradigme for ”Ledelsens Evaluering” og på baggrund af: 
 

• Resultaterne at interne audit og evalueringer af overholdelse af gældende 
lovkrav og andre krav som organisationen er tilsluttet.  
(interne audits, dokumenteret tilsyn, runderinger mv. samt afvigelser og 
afvigelsesbehandling) 

• Resultaterne af deltagelse og konsultation 
(Arbejdsmiljø- og sikkerhedsmødereferater, Opdatering af arbejdsmiljø- og 
sikkerheds- instruktioner) 

• Relevant kommunikation fra eksterne interessenter, herunder klager samt 
anbefalinger til forbedringer 
(Klager, Resultat af externe audits) 

• Organisationens arbejdsmiljøpræstation 
(Status på handlingsplaner, Trivselsanalyser, Apv m.m.) 

• Det omfang, hvori målsætningerne er overholdt 
(Opfølgning på mål og målsætninger) 
 

• Status over undersøgelser af hændelser, korrigerende handlinger og 
forebyggende handlinger 
(Ulykker og nær-ved hændelser, Sygefravær, Opdatering af arbejdsmiljø- og 
sikkerheds- instruktioner) 

• Opfølgende handlinger siden sidste ledelsesevaluering 
(Opfølgning på tidligere gennemgang) 

• Ændringer i forholdene, herunder udvikling i lovkrav og andre krav 
vedrørende arbejdsmiljøet 
(Lovændringer af relevante love og andre krav, Organisationsplan) 

 
Arbejdsmiljøudvalget, har ansvaret for at skabe grundlag for ledelsens evaluering af 
QHSE-forholdene for foregående år, at fastlægge samarbejdet om sikkerhed og 
sundhed, herunder miljøforhold, samt anvendelsen af virksomhedernes KS-systemer 
for det kommende år samt metoder for dette arbejde.  
Ud fra udvalgets beslutninger udarbejder virksomhedens sikkerhedsleder udkast til den 
årlige redegørelse, i form af referat fra møde i Arbejdsmiljøudvalget, der forelægges 
virksomhedernes ledelsesgruppe for bemærkninger, rettelser etc. 
Endelig godkendelse sker af virksomhedernes øverste ledelse (direktionen). 
Relevante output fra evalueringen vil blive taget op på førstkommende arbejdsmiljø- og 
sikkerhedsmøde i de enkelte berørte afdelinger. 
 
Redegørelsen (Ledelsens Evaluering) sendes ud til alle medarbejdere med 
førstkommende referat fra arbejdsmiljø- og sikkerhedsmøde på mail eller pr. alm. post. 
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Særligt for arbejdsmiljø 

  Arbejdsmiljøet er noget der berører os alle og kun ved fælles indsats kan vi få udbytte. 
Arbejdsmiljøarbejdet varetages i samarbejde med medarbejderne og er systemsat efter 
gældende lovgivning, med bl.a. en velfungerende arbejdsmiljøorganisation. Der 
arbejdes forebyggende med læring fra hændelser, erfaringsudvekslinger etc. 
 
 

 Mål og målsætninger 

  Årets arbejdsmiljømål opsættes ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse (Ledelsens 
evaluering), med udgangspunkt i vores arbejdsmiljøpolitik.  
Kampagner til oplysning og forebyggelse af arbejdsmiljørelaterede emner igennem året 
fastsættes ligeledes ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 
 
Status på hvordan det går med at nå opsatte mål og med kampagners virkning tages op 
på AmG møderne igennem årene. 
Valgte arbejdsmiljømål samt kampagner kommunikeres ud ved at referat fra den årlige 
arbejdsmiljødrøftelse sendes ud til alle medarbejdere, samt lægges ud elektronisk på et 
fælles drev. 
 
For specifikke gældende mål og målsætninger ses Ledelsens evaluering for 
indeværende år samt referater fra første møder i AmG. 
 
 
 

 Arbejdsmiljøorganisationen - opbygning 

  Arbejdsmiljøorganisationerne (AmO) er en selvstændig del af virksomhedernes 
organisationsdiagram og består af 1 arbejdsmiljøudvalg og 3 arbejdsmiljøgrupper for 
IAA og 1 arbejdsmiljøudvalg og 1 arbejdsmiljøgruppe for JBA. 
Figuren nedenfor er et eksempel. Se bilag for aktuel opbygning af arbejdsmiljø-
organisationen. 
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Arbejdsmiljøudvalget består af: 

• 1 formand (firmaets adm. direktør / direktør) 

• 1 lederrepræsentant (valgt imellem arbejdslederne/funktionærerne i 
arbejdsmiljøgrupperne). 

• 2 arbejdsmiljørepræsentanter (AmR) (valgt imellem medlemmerne i 
arbejdsmiljøgrupperne).  
 

Arbejdsmiljøgrupperne består af: 

• 1 lederrepræsentant (udpeget af ledelsen). 

• 1 medarbejderrepræsentant (AmR), valgt for hvert af og blandt 
faggrupperne/afdelingerne; funktionærerne – både fra JBA og IAA (kontorer), 
værksted/plads og produktionen (gasarbejderne, kabelarbejderne, 
betonfolkene, jordfolkene samt reetableringsfolkene).  

• Hvor det på længerevarende opgaver (udover 14 arbejdsdage, men ophørende 
arbejdspladser med 5 eller flere ansatte) er påkrævet at der oprettes en 
arbejdsmiljøgruppe, kan den for det involverede fagområde indgå eller der kan 
oprettes en specifik arbejdsmiljøgruppe til opgaven. Denne arbejdsmiljøgruppe 
dannes af pågældende projektleder og en medarbejdervalgt 
arbejdsmiljørepræsentant, der vælges blandt de på opgaven tilknyttede 
medarbejdere. Gruppen varetager virksomhedens interesser på pladsen og 
fremsender, såfremt dette skønnes nødvendigt, kopi af mødereferater til 
arbejdsmiljøudvalget her repræsenteret ved firmaets sikkerhedsleder. 

 
I tilfælde af at der ikke er nogen medarbejdere, der ønsker at stille op som 
arbejdsmiljørepræsentant, vælger medarbejderne formelt ”ikke at lade sig 
repræsentere i arbejdsmiljøgruppen” Gruppen består i sådanne tilfælde af 
lederrepræsentanten/projektlederen alene. 
 
Opbygningen af arbejdsmiljøorganisationen vurderes og fastsættes i forbindelse med 
den årlige arbejdsmiljødrøftelse af arbejdsmiljøudvalget.  
 
Arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupperne vælges for en 4-årig periode.  
Hvis et ledelsesvalgt medlem eller en arbejdsmiljørepræsentant forlader IAA 
udpeges/vælges straks en ny person, der følger den afgåedes valgperiode. 
Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AmO) skal som minimum være tilmeldt den 
lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, have gennemført den lovpligtige 
arbejdsmiljøuddannelse eller tilsvarende. 
 
Arbejdsmiljømøder: 
 
For arbejdsmiljøgrupperne gælder at; AmG-kontor og AmG-værksted holder ordinært 
møde halvårligt og AmG-produktion holder møde med interval på ca. 4 måneder, dvs. 3 
ordinære årlige møder. 
Alle AmG mødes dog akut for behandling af alvorlige ulykker, skulle disse forekomme. 
 
Arbejdsmiljøudvalget mødes ordinært 1 gang om året, men kan altid træde sammen for 
løsning af emner, der ikke umiddelbart kan løses i arbejdsmiljøgrupperne. 
 
Referat fra møderne sendes ud til alle medarbejder med lønsedler eller på mail. 
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 Opgaver og ansvar 

  Arbejdsmiljøorganisationens medlemmers opgaver: 

Arbejdsmiljøarbejdet består af to typer af opgaver, de overordnede (strategiske) 
opgaver og de daglige (operationelle) opgaver.  

Eksempler på strategiske opgaver: 

• Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø, 
sikkerhed og sundhed, herunder hvordan arbejdsmiljøet integreres i 
virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift, ved aktiv deltagelse i den 
årlige arbejdsmiljødrøftelse.  

• Sørge for at øvrige medarbejdere orienteres og vejledes om arbejdsmiljø- og 
sikkerhedsarbejdet og medvirke til dialog om arbejdsmiljøforhold.  

• Holde sig orienteret om lovgivningen på området så det er muligt at rådgive 
arbejdsgiveren om arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige spørgsmål.  

• Deltage aktivt i forebyggelsen ved bl.a. at sørge for, og medvirke til, at 
årsagerne til ulykker og/eller erhverssygdomme undersøges og der opstilles 
foranstaltninger, der hindrer gentagelser.  

Eksempler på operationelle opgaver: 

• Kontrollere at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarlige ved bl.a. at deltage i sikkerhedsrunderinger.  

• Deltage i udarbejdelse samt vedligeholdelse af arbejdspladsvurderinger (APV).  

• Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget og hermed 
sikre medinddragelse og medindflydelse.  

• Påvirke den enkelte kollega til en adfærd, der fremmer egen og andres 
arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed og være gode forbilleder.  

 

Særligt for kvalitet 

  Virksomhederne har et kvalitetsstyringssystem efter BY- og boligministeriets cirkulære 
nr. 202 af d. 23.03.2000 om kvalitetssikring af byggesager, der beskriver, og ligger til 
grund for, hvordan vi håndterer kvalitetsstyringen på et projekt.    
 
Formålet med KS-systemet er at forebygge skade og andre svigt, samt sikre 
dokumentationen af kvaliteten for det udførte arbejde. 
Ligeledes skal det sikre at kundens krav til kvalitet, sikkerhed og miljø opfyldes samt at 
gældende lovgivning på området overholdes. 
KS-systemet omfatter KM-plan (herunder kontrolplan, egenkontrolskemaer mv) samt 
Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), som udarbejdes som selvstændige dokumenter. 
KS-systemet tilpasses den enkelte aktivitet således at de aftalte kvalitetsmål 
dokumenteres. 
 
Kvalitetsstyring af kloak- og VVS-arbejder foregår efter retningslinier i særskilt 
certificeret KLS (kvalitets-ledelses-system).       
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 Mål og målsætninger 

  Årets kvalitetsmål opsættes ved Ledelsens evaluering, med udgangspunkt i vores 
kvalitetspolitik.  
Kampagner til oplysning om og forbedring indenfor kvalitetsrelaterede emner igennem 
året fastsættes ligeledes ved Ledelsens evaluering. 
 
Status på hvordan det går med at nå opsatte mål og med kampagners virkning tages op 
på AmG møderne igennem årene. 
Valgte kvalitetsmål samt kampagner kommunikeres ud ved at referat fra Ledelsens 
evaluering sendes ud til alle medarbejdere, samt lægges ud elektronisk på et fælles 
drev. 
 
For specifikke gældende mål og målsætninger ses Ledelsens evaluering for 
indeværende år samt referater fra første møder i AmG. 
 
 
 
 

 KM-planen - opbygning 

  Kvalitetsstyringen på et specifikt projekt beskrives i KM-planen der herefter er den 
projektrelaterede kvalitetsstyrings-beskrivelse. 
 
KM-planen, der er skabelonen for kvalitetsstyringen, udarbejdes af projektlederen og 
fremsendes til bygherren for godkendelse inden arbejdet påbegyndes og omfatter 
områderne: 
 

• Kvalitets-, sikkerheds- og miljøpolitik 

• Organisation, ansvar og beføjelser 

• Kontrakt- og projektgennemgang 

• Beskrivelse af projektets KM materiale 

• Styring af projektets dokumenter 

• Indkøbs- og modtagekontrol 

• Udførelseskontrol 

• Slutkontrol 

• Udbedring af mangler 

• Mandskabsuddannelser 

• Materiel, maskiner og kemiske stoffer 

• Arbejdsmiljøarbejdet og organisation 

• Projektets PSS 
 
Udarbejdelse af projektets PSS kan organiseres på 2 måder: 
 
Hvis projektets sikkerhedsarbejde varetages af en, af bygherren ansat, 
sikkerhedskoordinator 
(på større pladser med flere entreprenører), der på bygherrens vegne udarbejder Plan 
for sikkerhed og sundhed, leverer IAA Krav beskrevet i udbuds- eller kontraktmaterialet 
eller oplysninger krævet af bygherrens sikkerhedskoordinator til projektets 
sikkerhedskoordinator. 
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På projekter hvor IAA er hovedentreprenør eller bygherren i kontrakten har indføjet, at 
IAA skal stå for byggepladskoordineringen (og IAA ikke har gjort indsigelser mod dette i 
kontraktforhandlingerne) udarbejder IAA ”Plan for sikkerhed og sundhed” samt "Plan 
for byggepladsens indretning" umiddelbart efter at projektaftalen er indgået. 
 
Begge planer skal opfylde Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr.1516 af dec. 2010 
vedr. Bygge- og anlægs-arbejder. Planerne vil senest ved arbejdets igangsættelse 
fremsendes til bygherren, der informerer arbejdstilsynet i den lokale kreds. 
IAA udarbejder ”Plan for Sikkerhed og Sundhed” som selvstændigt dokument til 
projektet.  
PSS ’en indgår som bilag til KM-planen og ajourføres på arbejdsmiljømøder eller 
byggemøder, som det aftales mellem bygherre og IAA. 
 
Selv om IAA udarbejder Plan for sikkerhed og sundhed er bygherren juridisk ansvarlig 
for planen i.h.t. bekendtgørelse nr. 117 af 5. feb. 2013 om bygherrens pligter. 
Udpeget sikkerhedskoordinator, hvad enten det er bygherrens eller IAA’s, skal have 
gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer af sikkerheds- og 
sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet. 
 
Undtaget herfor er udpegede koordinatorer der før d. 01. januar 2006, men efter d. 01. 
april 1991 har gennemført sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse (§9-
uddannelse). 
 
Ved krav om udarbejdelse af særlige beredskabsplaner udarbejdes disse som et 
selvstændigt dokument, der vedlægges KM-planen sammen med ”Plan for sikkerhed og 
sundhed”. 
 
Beredskabsplanen beskriver hvilke forholdsregler der skal tages i anvendelse, hvilke 
førstehjælpsudstyr og værnemidler, der til stadighed skal være til rådighed på 
arbejdsstedet, samt hvilke alarminstrukser og meldeprocedurer der skal anvendes. 
Beredskabsplanen skal bl.a. omhandle følgende forhold: 
 

• Personberedskab 

• Alarm ved alvorlige ulykker og/eller personskader 

• Spild af brændstof og olieprodukter 

• Andre ledninger 

• "Pas på gasledningen" 

• Arbejde med forurenet jord 
 
Kontrol: 
 
Bygherrens kontrol:  Ved afvigelser fundet ved extern audit opsamles disse ved internt 
møde i relevante projektgruppe. Afvigerapport samt handlingsplan udarbejdes, evt. i 
fællesskab med bygherrens repræsentant. 
 
Det overordnede KS-system bliver løbende ajourført efter princippet: PLANLÆG-
UDFØR-VURDER-KORRIGER, som minimum 1 gang årligt som en del af Ledelsens 
evaluering. 
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KLS for kloak- og VVS-arbejder auditeres af Byggeriets Kvalitetskontrol hvert 2. år. Der 
udføres intern audit af systemets anvendelse årligt. 
 
 

Særligt for miljø 

  Miljø bliver en stadig vigtigere parameter i forbindelse med anlægsopgaver og da vi i 
virksomhederne, med de arbejdsprocesser vi anvender i vores daglige aktiviteter, 
udsætter både det eksterne miljø og vores medarbejdere for påvirkninger, har vi 
udarbejdet dette interne styringsredskab til miljøarbejdet som danner grundlag for 
vores arbejde med at forebygge og reducere miljøpåvirkningerne fra firmaets 
aktiviteter. 
 
Virksomhedens påvirkning på miljøet udgøres primært af: 
 

• Energi: 
Et af de vigtigste ressourceforbrug er brændstof som diesel og benzin, der 
anvendes i henholdsvis maskiner og biler. Anvendelsen giver anledning til 
forbrug af ikke fornybare ressourcer samt til udledning af CO2 og partikler til 
skade for klima og mennesker. 
 

• Råstoffer og genanvendelige materialer: 
Råstoffer som sand og grus er medtaget både fordi det er begrænsede 
ressourcer og fordi det er muligt at finde mere miljøvenlige alternativer i form 
af genbrugs-bærelag og genanvendelse af jord. 
 

• Kemikalier: 
Anvendelse af bl.a. bitumenholdig emulsion i forbindelse med udlægning af 
asfalt samt fugemasse indeholdende isocyanater kan påvirke både klima og 
mennesker. 
 

Underentreprenørers miljøbelastning er ikke taget i betragtning. 
 
 

 Mål og målsætninger 

  Årets miljømål opsættes ved Ledelsens evaluering, med udgangspunkt i vores 
miljøpolitik.  
Kampagner til oplysning om og forbedring indenfor miljørelaterede emner igennem 
året fastsættes ligeledes ved Ledelsens evaluering. 
 
Status på hvordan det går med at nå opsatte mål og med kampagners virkning tages op 
på AmG møderne igennem årene. 
Valgte miljømål samt kampagner kommunikeres ud ved at referat fra Ledelsens 
evaluering sendes ud til alle medarbejdere, samt lægges ud elektronisk på et fælles 
drev. 
 
For specifikke gældende mål og målsætninger ses Ledelsens evaluering for 
indeværende år samt referater fra første møder i AmG. 
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 Virksomhedernes generelle miljøarbejde: 
   

Der arbejdes med substitution ved indkøb af materialer og kemiske stoffer. Procedurer 
m.m. omkring indkøb / anvendelse af kemiske produkter er beskrevet nærmere i 
afsnittet ”Planlægning - Identificering af farer / risikovurdering”. 

Der vælges ud fra materialets/stoffets skadelige indvirkning på klima samt brugere. I 
det omfang det er teknisk og økonomisk muligt vælges det mindst skadelige 
materiale/stof. 

Ved asfaltarbejder anvendes fortrinsvis vandholdig emulsion, så arbejde med bitumen-
holdige produkter undgås. 

Bortskaffelse af affald / rester fra kemiske produkter og materialer skal foregå som 
beskrevet i tilhørende kemiske risikovurdering samt som foreskrevet i relevant 
arbejdsinstruktion. 

Mandskabsbiler udskiftes til nyere modeller med mindre brændstof-forbrug når muligt. 
Kørsel med trailer m. maskine mindskes ved at denne kan låses fast på arbejdssted eller 
anden tilgængelig plads. Dermed forsøges brændstofforbrug mindsket. 
 

 


