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Notat	fra	møde	i	Rambøll	om	reaktioner	til	projekterende	14/12	2016
Emnet for dagens møde var en aktindsigt, som Signe Mehlsen har bedt Arbejdstilsynet om vedr. de
reaktioner, som gives til projekterende og rådgivere. Først kom Signe med en generel gennemgang af
reaktionerne fra 2015-16 – se præsentation.

Kell Guldager Petersen beskrev kort Arbejdstilsynets tilsynspraksis:

- Arbejdstilsynets afgørelser skal begrundes konkret, og derfor tages der udgangspunkt i faktiske
arbejdsmiljøproblemer på byggepladser og ikke alene begrundet i bek. 110, som er generel.

- Derfor vil Arbejdstilsynet, når de konstaterer forhold på pladsen, som ikke er i orden, først sætte
fokus på arbejdsgiveren, dernæst bygherrens koordinering og slutteligt den projekterende, hvis der
er forhold, som følger af projekteringen, fx rækkefølgeovervejelser eller plads til anvendelse af
tekniske hjælpemidler

- Arbejdstilsynet afholdt dialogmøder med rådgivere og nogle projekterende i 2013-15, hvor man
drøftede overholdelsen af bek. 110. Her har været fokus på, hvordan rådgiver og projekterende kan
skabe værdi for bygherren på arbejdsmiljøområdet.

Herefter delte vi os på i grupper, som hver diskuterede en reaktion. Reaktionerne var anonymiseret.
Reaktionerne medsendes i gruppen, men lægges ikke på nettet. De bedes anvendes med omhu.

Som opsamling på gruppearbejdet kom følgende frem:
- Case 1:

o Det er ikke beskrevet, hvilken klasse og bredde eller hvad stilladset skal bruges til, ikke
beskrevet vægten af vinduerne

o Ikke plads til brug af teknisk hjælpemiddel, stilladset er ikke tæt nok på facaden til
vinduesmontage, gangbredder ikke bredde nok

o Entreprenør har valgt selve stilladset
o Projekterende har beskrevet krav ift beboere, men ikke til arbejdsmiljøet
o Forslag til hvordan man kan formidle viden til projekterende:

 Små plakater i kopirummene om projekterendes pligter og krav til
arbejdsmiljøkoordinators inddragelse. Der gøres opmærksom på, at de
projekterende skal tage kontakt til arbejdsmiljøkoordinator tidligt i
projekteringsprocessen

 Undervisning af projektledere, bl.a. om stillads. Valg af stilladser har betydning for
kvalitet og arbejdsmiljø, samt pris.

 Tjekliste til stillads på www.korrektestilladser.dk og Stilladsguiden på
Stilladssektionens hjemmeside (http://www.stilladssektionen.dk/)

- Case 2
o Smede håndterer stål manuelt til elevatorskakte
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o Projekterende givet metodefrihed og ikke forholdt sig til arbejdsmiljø
o Forslag til, hvad man kan gøre som arbejdsmiljøkoordinator (P):

 Koblingen mellem projekterende og arbejdsmiljøkoordinator, så der kommer mere
dialog om løsninger. Projekterende har ikke stort kendskab til byggeprocessen og
arbejdsmiljøfagligt

 Arbejdsmiljøkoordinator kan medvirke til, at projekterendes kvalificerer
beskrivelsen af teknisk hjælpemiddel, selv om det er funktionsbeskrivelser

- Case 3:
o Rådgiver har ikke oplyst bygherren om pligter og dermed får man ikke indarbejdet

arbejdsmiljø under projekteringen
o Ingen i værdikæden har kendt deres ansvar, og derfor tager ingen hånd om arbejdsmiljøet
o PSS er først lavet den dag, som byggepladsen er etableret
o Forslag til hvordan man kan formidle viden til de projekterende

 Vigtigt at opnå forståelse af, at arbejdsmiljø skal med fra starten, og at bygherren
skal oplyses om dennes ansvar uanset, om man forventer at bygherren er
professionel

- Case 4:
o Renoveringssag
o Stiller store krav til at gennemtænke processen, hvis der skal tekniske installationer ned i

snævre forhold, her krybekældre
o Reaktioner omhandler ikke kun montage, men også det efterfølgende tilsyn af

brandspjæld. Arbejdstilsynet lægger vægt på, at de projekterende ikke må projektere
noget, som udsætter de beskæftigede for unødvendig fare

o Forslag til, hvad man kan gøre som arbejdsmiljøkoordinator (P):
 Arbejdsmiljøkoordinator kunne have stillet de rigtige spørgsmål til montage og den

efterfølgende reparation og vedligehold
 Det er nødvendigt at stille krav til, at projekteringen medvirke til et ordentligt

arbejdsmiljø, selv om der er eksisterende forhold, som er problematiske
o Forslag til hvordan man kan formidle viden til de projekterende

 Bruge casen over for kolleger, der har med tekniske installationer at gøre. Hvordan
får vi placeret det mest hensigtsmæssigt, især i teknikrum o.l?

- Case 5:
o Bygning er ligeså stor som byggepladsen
o Projekterende regner med, at man kan låne plads på nabogrund, men har ikke sikret sig

under projekteringen, at det kan lade sig gøre
o Ingen tidpslaner hvor man har godtgjort, at man kunne arbejde på en måde, så der kunne

udføres arbejde samtidigt med anlægsarbejdet på nabogrunden
o Forslag til, hvad man kan gøre som arbejdsmiljøkoordinator (P):

 Det bør være et fokuspunkt, da det ofte sker i byudviklingsprojekter
 Spørge ind til behovet for plads rundt om bygningen
 Medvirke til, at aftaler bliver truffet i projekteringsfasen, så det ikke kun er

hensigtserklæringer i udbudsmaterialet
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o Det er tankevækkende, at arbejdsgiverne formentlig her får strakspåbud mm, mens de
projekterende ”slipper” med reaktionen påbud uden handlepligt og en gul smiley.

- Case 6:
o Funktionskravet, til hvad produktet skal kunne, gjorde, at arbejdsgiveren kun kunne vælge

et ulovligt produkt, bl.a. på grund af tidsplanen (bygges om vinteren)
o Forslag til hvordan man kan formidle viden til de projekterende

 Skal forholde sig som projekterende til om hvilke produkt der kan anvendes
 Formidle til projekterende, at når de beskriver udfaldskrav, så tager de et valg, som

har konsekvenser for arbejdsmiljø i udførelse og drift
o Forslag til, hvad man kan gøre som arbejdsmiljøkoordinator (P):

 Spørge bygherren til om det er nødvendigt med det pågældende kemikalie eller
arbejdsprocessen kan gøres anderledes

 Stillet spørgsmål til hvilke overvejelser der er ved valg af kemikalie
- Case 7:

o I en kælder er der placeret armeringsnet i et niveau, og de skal bruges på et andet niveau.
Fordi der er dæk over, kan der ikke anvendes egnede tekniske hjælpemidler til at flytte
armeringsnettet

Næste møde
- Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 13-16
- Sted: MOE
- Forslag til emne:

o Udpegning af koordinatorer, samt fordele og ulemper ved arbejdsmiljøkoordinators
tilhørsforhold (intern, fra rådgiver, fra entreprenør)


