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Notat	fra	møde	hos	DNU-projektet,	Skejby,	d.	21.	januar	2016
Katrine von Schimmelmann fortalte om projektet og gav anledning til god debat, som er resumeret her
nedenfor.

Udpluk af udfordringer i projektet
- Der ombygges også på eksisterende hospital i drift. Der er stort fokus på afskærmning for gæsterne
- Der er ikke meget plads. Leverancer skal bookes i system, og det er just-in-time

Udbud
- Arbejdsmiljøkoordinering for projektering og udførelse er udbudt sammen med rådgivning og

projektering
- Kræver allokering af midler, til arbejdsmiljøkoordinering i projektering og udførelse, som er budt ud til

rådgiveren, er afsat 0,6 % af den totale byggesum. Skal se det som en investering
- Lavet overdragelse af arbejdsmiljøkoordinatoropgaven og ydelsesbeskrivelse, inkl.

arbejdsmiljøkoordinatorens beføjelser
- Storentreprenør skal udpege en sikkerhedsleder. Kædeansvar for sikkerhed på storentrepriseniveau
- Krumtap omkring sikkerheden er, at bygherre og arbejdsmiljøkoordinator har dialog med hinanden
- Videndeling mellem arbejdsmiljøkoordinatorer på de enkelte byggefelter
- Man har valgt at udbyde modellen for arbejdsmiljøkoordinering på det store projekt på de mindre

tilstødende projekter uafhængigt af entrepriseformer

Bygherrens fokus på arbejdsmiljø
- DNU vil være foregangsbygherre og valgt at ligge over lovgivningens krav. Vigtigt at der er en person i

bygherreorganisationen, som har fokus på arbejdsmiljø. Det er Katrine, som lægger linjerne for strategi og
målsætning. Holder hånd i hanke med arbejdsmiljøkoordinatorerne

- Kræver at topledelsen tror på det
- Lavet arbejdsmiljøpolitik og vision, indgår i alle udbud
- Inddraget branchens parter i at skabe arbejdsmiljøpolitikken
- Det er bygherren, som laver kampagnerne efter dialog med sikkerhedsrådet. Forskellige emner,

målgrupper og medier, fx Facebook

Arbejdsmiljø for brugere
- Har arbejdsmiljøpolitik med konkrete mål for det færdige byggeri, inkl. beskrivelse af arbejdsmiljøkrav for

de enkelte rum, tjeklister og manual for pladskrav
- Fokus på arbejdsgange og adfærd
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- DesignLab – hvor rum blev bygget op som mock-up og testet. Giver kvalificerede input fra brugere ift. at
kigge på tegninger

- Haft arbejdsmiljøprofessionel med i alle brugergrupper

Arbejdsmiljø under projekteringen
- Kræver kulturændring, og det tager tid
- De arbejdsmiljøprofessionelle skal vide, hvad de vil, og så skabe dialog med og ikke kontrol af de

projekterende. Sætte fokus på bygbarheden og logistik, for det er der penge i.
- Projekterende har været igennem obligatorisk undervisning i de projekterendes pligter
- Kortlægning og risikovurdering af alle byggeprocesser. Styr på hvor risiciene er og en prioritering af, hvor

der skal sættes ind.
- De arbejdsmiljøprofessionelle bød ind med løsningsforslag og forelagde for de projekterende
- Byggeleder var med under projekteringen, særligt ift. Aktivitetsrækkefølge og fokus allerede tidligt på

fokus på forceringsmuligheder (arbejdsmiljøprofessionelle skal ind over, før der laves en forcering)
- Mock-up

Arbejdsmiljø under udførelsen
- Firetimers opstartsmøde med storentreprenør efter kontraktunderskrivelse, hvor arbejdsmiljøkrav

præciseres. Opfølgning hvis det ikke bliver efterlevet.
- Totimers introkursus til alle, som skal ind på pladsen
- Sikkerhedshåndbog definerer kravene
- Procesopstart, hvor entreprenørens skriftlige procesbeskrivelse for de processer, som ikke kunne

elimineres i projekteringsfasen, gennemgås. Det har givet meget at få skabt dialog mellem dem, som skal
udføres opgaven, og arbejdsmiljøkoordinatoren

- Bruger klistermærke på hjelmen til at kommunikere, hvor man kommer fra, og hvilke kompetencer man
har

- Bruger præmiering til at anerkende det gode sikkerhedsarbejde. Husk at sætte penge af. Det skal være
med til at understøtte budskabet om sikkerheden

- Arbejdsmiljøkoordinatoren har sanktionsmuligheder. Kan give klip i adgangskortet og bortvise efter 3 klip.
Vigtigt med procedurer, registrering og dokumentation

Udenlandsk arbejdskraft
- Krav om en dansktalende på alle sjak. Ellers bestilles tolk på deres regning
- Skal igennem sikkerhedsintro på eget sprog. Det står storentreprenørens sikkerhedsleder for
- Der er udfordringer med sprog og kulturbarriere. Arbejdsmiljøkoordinatorerne bruger mange ressourcer

her

Næste møde
- Vi flytter Jyllandsmødet, så det ligger lidt længere fra Sjællandsmødet, end tilfældet er i dag. Evt. bliver

det 3 møder i Jylland om året for at undgå sommerperioden. Signe kommer med et forslag.
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- Emne for næste møde:
 Rammer for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver, herunder ydelsesbeskrivelse
 Indspark fra tidligere diskussion i interessegruppen for koordinatorer om dette emne

Arbejdsmiljøkonferencen 2016
- Konferencen afholdes d. 8-9. november 2016 på Nyborg Strand
- Der bliver mulighed for 2-2,5 time fokuseret på byggebranchen. Giv tilbagemelding til Signe, om det er en

god idé, og hvis I har forslag til emne


