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Notat	fra	netværksmøde	3	d.	18.	maj	2015	i	Jylland
Emne: Hvad skal koordinator løse af opgaver? Udgangspunkt i ydelsesbeskrivelser

Ydelsesbeskrivelser
Betina Lyngsøe fra COWI gennemgik deres ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering i
projekteringsfasen, hvilket var udgangspunkt for en drøftelse af koordinator (P)s opgaver, og de
udfordringer som koordinatoren møder i forhold til bygherre og projekterende.

Følgende punkter kom frem:

- Bek. 117 vs. 110
o Koordinator (P) har også bek. 110 med, selv om det er de projekterende, som burde udføre

det. Der mangler arbejdsmiljøviden blandt de projekterende. Koordinator (P) bliver både
opfattet som specialist og koordinator, og opfatter også sig selv som begge roller.
 Det handler om koordinatorens tilgang, om det er løftet pegefinger eller en mere

faciliterende og understøttende tilgang, men uden at blive specialisten
o Projekteringslederen bør udpege en fagleder / rådgiver for arbejdsmiljø ift bek. 110. Det er

ikke koordinatoren, som skal løse problemerne, men skal hejse flaget og stille
spørgsmålene.

o Man skal have styr på, hvilken kasket man har på
o De projekterende kender ikke bekendtgørelsen og kan ikke se deres rolle ift

entrepriseformer mm. Hvis de forstod den, og så værdien af arbejdsmiljøkoordineringen, så
kunne de sælge koordinatoren ind hos bygherren. Der er behov for at undervise
projekterende for at afmystificere arbejdsmiljø

o Bygherren kunne blive bedre til at definere de forskellige roller
o Hvad betyder det at koordinere?

 At lede – skal flere beføjelser til
 At alle arbejder kan foregå sikkert og sundt

o Der skal være et godt samarbejde mellem koordinator og projekterende om, hvad der skal
stå i PSS og udbudsmateriale. Koordinator kan hjælpe projekterende med at få
arbejdsmiljøstof med ind i arbejdsbeskrivelsen. Her kan man som koordinator være med til
at sikre, at forebyggelsesprincipperne kommer i spil

- Hvordan får man solgt, at det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinator (P) er tæt med i
projekteringsfasen?

o Har angivet bygherrens udbytte i ydelsesbeskrivelsen
o Behov for at definere, hvad værdien af arbejdsmiljøkoordinering egentlig er

 Når det har vist sig at give værdi, så kan det bruges som argument ved næste sager.
Det er personligt salg
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 Godt at man som koordinator ikke er for involveret i projektet som fx
projekteringslederen. Man kan holde overblikket

 Via arbejdsmiljøkoordinator (P) opdages risici tidligt, det er billigere og det plejer
projekterendes image overfor bygherren

- Metoder til arbejdsmiljøkoordinering:
o Det er svært at få lov at deltage i projekteringsmøder pga økonomi og de projekterendes

holdning: ’det plejer vi ikke’
o Svært at finde ud af, hvornår det er smart at være med på projekteringsmøder, da meget

ikke handler om arbejdsmiljø.
o Projekterende er mere motiverede for at tale arbejdsprocesser i stedet for tjeklister
o Interview med fagledere med udgangspunkt i de seks arbejdsmiljøemner. Fagledere bliver

medejere. Koordinatoren bliver bærer af en viden mellem fagledere
o Workshops med fokus på arbejdsmiljø

- Udførelsestidsplan:
o Det er svært at lave tidsplan i projektering, da der er mange måder at gøre arbejdet på, og

entreprenøren har metodefrihed, men man kan definere rækkefølge, hvad der ikke kan
laves samtidigt, og hvor der vil være udfordringer.

o I anlægsarbejde laves overordnet tidsplan, og det så er entreprenøren, der laver
detailtidsplanen

o Det kræver meget erfaring at vurdere den nødvendige tid. Kan gøres ud fra logistikken.
Koordinatoren skal mere spørge ind end vurdere

o Detaljering af tidsplanen afhænger af entrepriseformen
o Det er en udfordring med den løbende projektering, da det så reelt er svært at lave en

tidsplan før udbud. Der er behov for en koordinering i forhold til tidsplanen, når
entreprenørerne er valgt

- Grænseflader:
o Der er grænseflader mellem fag, men arbejdsmiljø er også konstant en grænseflade til de

faglige discipliner
o Omgivende miljø og naboer
o Overblik over grænseflader skabes via projekteringsmøder og/eller interview med

fagledere. Hænger sammen med rækkefølge af arbejdsprocesser
- Håndtering af risici

o Lave logbog over de arbejdsmiljørisici og evt. løsningsforslag som har været oppe i
projekteringen

o Der er uklarhed om brugen af ordet journal, om det er arbejdsdokument med alle risici
eller det endelige dokument til reparation og vedligehold med restrisici

Kernegruppen
- Jan Nygaard Hansen fra Grontmij meldte sig til at være med i kernegruppen

Næste møde
- Mandag d. 24. august: Journal vs. Logbog til registrering af arbejdsmiljørisici
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- Signe kommer med oplæg fra møde på Sjælland om samme emne
- Alle medbringer paradigmer eller udfyldte journaler/logbøger
- Grontmij undersøger, om vi kan være i deres kontor eller på byggeplads

Byggepladsbesøg
Vi var på et spændende byggepladsbesøg med projektchefen for Silkeborg-motorvejen.


