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Notat	fra	møde	i	Jylland	d.	4.	maj	2017	om	arbejdsmiljøkoordinering	under	projekteringsfasen
Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus indledte med en præsentation af de tanker, som ligger i
revision af www.byggeproces.dk omkring beskrivelse af arbejdsmiljøkoordinator (P)s opgaver. Det var
udgangspunkt for en drøftelse og erfaringsudveksling omkring bygherrens udpegning, rammesætning og
opfølgning på arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringsfasen.

Pointer fra diskussionen

Væsentligheden af arbejdsmiljøkoordinering
- Nogle af de deltagende bygherrer står selv for arbejdsmiljøkoordineringen under

projekteringsfasen, og det giver nogle fordele i forhold til prioriteringen
- Det er væsentligt at italesættelse værdien i, at arbejdsmiljøkoordineringen medvirker til, at

projektet bliver bedre planlagt og mere bygbart. Det er dog ikke altid, at det er sådan i praksis, fordi
arbejdsmiljøkoordinatoren ikke får den gennemslagskraft på projektet, som de deltagernde
bygherrer kunne ønske sig. Men det er vigtigt for bygherren at være skarp på formålet med
arbejdsmiljøkoordineringen

o Successen må være, at projektet er bygbart, entreprenørerne ved, hvem der skal gøre
hvad, samt at der er et lavt niveau af ekstraarbejder

Organisering
- Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinatoren bliver en integreret del af projekteringsteamet, så det

bliver en fælles opgave at kortlægge og forebygge arbejdsmiljøproblemer.
o Bygherren skal medvirke til en kultur, hvor arbejdsmiljøkoordinator (P) bliver en

sparringspartner. Det skal være ok for arbejdsmiljøkoordinator (P) at stille de dumme
spørgsmål, da de ofte bliver løftestang for nogle gode diskussioner

o Det skal desuden aftales, hvem der dokumenterer overvejelserne om arbejdsmiljø
undervejs. Det er bedst, hvis det sker i et samarbejde mellem projekteringslederen og
arbejdsmiljøkoordinatoren.

o Der arbejdes med ideen om, at det er projekteringslederen, som er pennefører for
arbejdsmiljøloggen for at skabe ejerskab.

- Arbejdsmiljøkoordinatorens gennemslagskraft desuden afhænger af bygherrens rygstøtte, særligt
den bygherrerepræsentant/projektleder, som står for projektet

o Ofte er det indarbejdet i projektstyringsmodel, men det er ikke en garanti for, at
projektlederen inddrager arbejdsmiljøkoordinatoren. De skal forstå værdien af
koordineringen, samt deres ansvar

o Men der er også noget med kemien mellem projektleder og arbejdsmiljøkoordinator, som
før sig gældende
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- Der er delte meninger, om det er godt, at projekteringslederen også er arbejdsmiljøkoordinator (P)
– bl.a. afhængigt af projekterne størrelse.

Metoder og tilgange
- Der er behov for et materiale, som forklarer de generelle forebyggelsesprincipper med en række

eksempler. Det er en udfordring at lave en helhedsvurdering af arbejdsmiljøproblemerne
- Der er forskellige tilgange og metoder i arbejdsmiljøkoordineringen

o I Dong samles arbejdsmiljøfolk, projekterende og drift til en workshop, hvor man ”leger” sig
igennem projektets udførelse og resultat for en kortlægning af arbejdsmiljøudfordringer og
vedtagelse af løsninger

o Risikovurdering er almindeligt brugt, men man kan nedbringe risikoniveaet med en masse
procedurer, og så giver det ikke nødvendigt fokus på konkrete løsninger og tiltag

o Kan være en fordel at lægge det ind under projektrisici, så arbejdsmiljø ikke bliver isoleret.
Der skal sættes fokus på bygbarhed, hvor arbejdsmiljø er en del af det

o Det er godt at vælge en tilgang, som tiltaler den målgruppe, som man vil have i tale. Der
skal forskelligt til at fange ingeniører, arkitekter og teknikere

- Det handler for arbejdsmiljøkoordinatoren om at skabe ejerskab i projekteringsteamet og ikke
overtage deres arbejde

Kvalifikationer
- Der er behov for, at arbejdsmiljøkoordinator (P) har erfaringer fra byggepladsen, da det er

afgørende for at deltage i kortlægningen af arbejdsmiljøproblemer og bidrage til at finde løsninger.
- Arbejdsmiljøkoordinatorens personlighed spiller også ind ift. valg af tilgange og mulighed for

gennemslagskraft, men det er svært at definere i et udbud
o I Energinet.dk arbejder man med ensartethed i tilgange og niveau på fagmøder

Næste møde
- Torsdag d. 26. oktober kl. 9-12
- Signe vil undersøge, om vi kan besøge OUH, som jo blev aflyst denne gang.


