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Møde	om	koordinatorydelser	hos	Arpe	&	Kjeldsholm,	14/9	2016
Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus og IDA Arbejdsmiljø indledte mødet med en oversigt over de
tilgængelige ydelsesbeskrivelser o.l., der findes – se præsentation.

Med udgangspunkt i FRI og Danske Arks ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering drøftede vi i
grupper, hvad der er lovpligtige ydelser, og hvad der er ekstraydelser. Diskussionen gik på forståelsen af
ydelsesbeskrivelsen, detaljeringsgrad og udførelse af ydelserne, samt hvordan man kommunikerer med
bygherren om koordinatoropgaven.

Opsamling på drøftelser
Udfordringer:

- Ydelsesbeskrivelsen forholder sig til koordinatorens opgaver, men ikke hvordan disse udføres. Det
skal den enkelte koordinator eller firma selv definere. Det er især en udfordring ift.
arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen, da der ikke er lovfastsatte opgaver, ligesom vi har
for arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen, fx sikkerhedsmøder.

- Der er et ønske fra arbejdsmiljøkoordinatorerne om, at det bliver en særskilt post på tilbudslisten
til arbejdsmiljøkoordinering, og at der er mulighed for at beskrive, hvordan man vil gribe det an. I
dag indgår arbejdsmiljøkoordineringen ofte i projekteringen eller i posten til byggeplads.

- Det er vigtigt for arbejdsmiljøkoordinatoren, at bygherren rammesætter ydelsen.
o Der er behov for forventningsafstemning med bygherren, men det er nogle gange

vanskeligt at få bygherren i tale. Detaljeringen af hvordan koordinatorydelserne bliver
udført og dermed prissætningen heraf kan bruges som en måde at forventningsafstemme
med bygherren.

o Det er væsentligt, at bygherren har en vision eller politik for arbejdsmiljø, eller at
koordinatoren kan få bygherren til at sige noget om, hvad han ønsker at opnå – udover
ingen ulykker!

o Der er god erfaring for, at arbejdsmiljøkoordinatoren fortæller bygherren, at der er tale om
en ledelsesopgave, hvor man som arbejdsmiljøkoordinator sætter rammerne for og
faciliterer en proces, som skal medvirke til, at de andre aktører bidrager med input og
løsninger igennem byggeprocessen. Arbejdsmiljøkoordinatoren kan ikke alene sikre et godt
arbejdsmiljø.

- Det er ofte en stor opgave for arbejdsmiljøkoordinatoren at præge de projekterende til at tænke
arbejdsmiljø ind i projekteringen. Ofte bliver denne opgave ikke prissat, men den er nødvendig for
at koordinatoren får input til plan for sikkerhed og sundhed, samt journalen.

- Det er let at komme til at involvere sig i arbejdsmiljørådgivning i stedet for ren
arbejdsmiljøkoordinering, da de projekterende ofte ikke har nødvendigt viden og kompetence. Med
tidsforbruget hertil skal dækkes.
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Gode løsninger:
- Der er gode erfaringer med at arbejdsmiljøkoordinatoren i projekteringsfasen faciliterer en

workshop/møde, hvor de projekterende udarbejder en procesplan for de arbejdsprocesser, som
bygge- og anlægsprojektet vil indeholde. Denne er udgangspunkt for en kortlægning af
arbejdsmiljøproblemer, samt et grundlag for at udarbejde en tidsplan.

- Det er en god ide at lave en tidsplan for arbejdsmiljøkoordineringen, som er samordnet med
projekteringstidsplanen og milepælene heri

- Der er gode erfaringer med at lave en beskrivelse / oversigt til bygherren over, hvordan man vil
gribe arbejdsmiljøkoordineringen an. Nogle har et koncept herfor. Beskrivelsen bruges som
udgangspunkt for prissætning. Bygherren er glad for at vide, hvad de kan forvente. Det skaber en
transparens i ydelsens omfang, som også er god, hvis der skal genforhandles på prisen. Det er let at
vise, hvor og hvorfor der er brugt / skal bruges eventuelle ekstra timer

- Det giver god
- Nogle tilbyder altid arbejdsmiljøkoordinering som særskilt aftale, uanset om bygherren har bedt

om det i sit udbud
- Nogle projekterende virksomheder udpeger en fagleder / arbejdsmiljøansvarlig, som hjælper de

projekterende med at kortlægge og forebygge arbejdsmiljøproblemer. Det hjælper på nogle af
arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer med at få input fra de projekterende

Mangler i ydelsesbeskrivelsen:
- En ny revision bør sætte fokus på koordinatorens involvering i digital projektering. Koordinatorerne

er ikke i dag nok involveret i denne proces og har ikke nødvendigvis adgang til 3D-modellen. Der ses
et stort potentiale for at få kortlagt og forebygget arbejdsmiljøproblemer allerede under
projekteringen.

o Det er godt at etablere samarbejde med CAD-koordinatoren
o Der er behov for gode IT-kundskaber. Ofte bruges forskellige platforme til de enkelte

projekter, så arbejdsmiljøkoordinatoren skal huske flere systemer. Der er behov for adgang
til disse og instruktion i brugen

- Der er øget grad af funktionsudbud og projektering under udførelsen, og det er ikke tilstrækkeligt
beskrevet, hvordan arbejdsmiljøkoordinering skal foregå.

o Det skal aftales, om det er arbejdsmiljøkoordinator under projektering, som fortsætter
arbejdet ind i udførelsesfasen, eller om arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen, der
varetager denne opgave. Det er en god ide at skrive aftalen ned.

- Det står beskrevet, at arbejdsmiljøkoordinatoren skal udarbejde en tidsplan og byggepladsplan som
en del af plan for sikkerhed og sundhed.

o Det er i praksis de projekterende, som skal udarbejde disse planer som en del af
projekteringen. Men det bliver ofte skubbet over på arbejdsmiljøkoordinatoren, fordi det
skal være en del af plan for sikkerhed og sundhed. Men de har ikke forudsætninger for og
heller ikke ressourcer til at udarbejde disse.

- Det ville være godt med en mere tydelig beskrivelse af arbejdsdelingen mellem projekterende og
arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen.
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Ekstra-ydelser

- Ekstraydelserne skal tilbydes bygherren på det rette tidspunkt, enten i tilbuddet eller som
ekstrabetaling, når arbejdsmiljøkoordinatoren har fået opgaven.

- Ekstraydelser kan bruges til at differentiere sig på, men ofte er det svært at få skabt dialogen med
bygherren.

- Bygherrerådgiveren skal have dialog med bygherren om arbejdsmiljøkoordineringen og bør
medtage behov for ekstraydelser afhængig af det konkrete projekt.

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) bør have dialog med bygherren om nødvendige tiltag og virkemidler på
byggepladsen før udbud til entreprenørerne. Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan dermed være med til
at definere arbejdsmiljøkoordineringen i udførelsesfasen, til hjælp for den kommende
arbejdsmiljøkoordinator (B).

Næste møde
Dato: onsdag d. 14/12 kl 13-16

Sted: Rambøll, Ørestaden

Emne: Hvilke reaktioner giver Arbejdstilsynet til de projekterende? Kell Guldager Petersen og Signe
Mehlsen laver et oplæg til drøftelse. Evt. erfaringer fra Atkins inddrages.


