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Møde	v.	Alectia	om	hvilke	reaktioner	de	projekterende	får
Mødet blev indledt med en kort gennemgang af samme oplæg, som blev brugt på Sjælland i december
2016. Tallene var opdateret med de nye reaktioner, som der er søgt aktindsigt i – se præsentationen.

Herefter delte vi os i grupper, som hver diskuterede en reaktion. Nogle var nye, og nogle var reaktioner fra
sidste møde. 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 3:

- Rådgiver har ikke oplyst bygherren om pligter og dermed får man ikke indarbejdet arbejdsmiljø
under projekteringen

- PSS er først lavet den dag, som byggepladsen er etableret
- Vigtigt altid at oplyse bygherren om hans ansvar, gerne på skrift. Hvis bygherre ikke vil udpege

arbejdsmiljøkoordinator, er det også godt at få det på skrift.
- Det er desuden en god ide, at man kan dokumentere, at man har arbejdet med arbejdsmiljø under

projekteringen

Case 10:

- Rådgiver har ikke angivet særlige risici og ikke rådgivet bygherre om nødvendige forundersøgelser
af asbest

- Der er flere svigt i sagen:
o Rådgiver har ikke oplyst bygherre
o Entreprenør har ikke spurgt under tilbudsprocessen
o Håndværker og mester har ikke stoppet arbejdet, selv om der var mistanke om asbest

- Vi snakkede om, at det er vigtigt, at rådgiver har nødvendig viden og erfaringer om miljøfremmede
stoffer

Case 7:

- Det er ikke beskrevet, hvilket teknisk hjælpemiddel der skal anvendes til at flytte armeringsjern.
Denne reaktion har været i Klagenævnet, og Arbejdstilsynet har fået medhold.

- Det blev vurderet at klagen primært gik på, at arkitektfirmaet ikke ville stilles ansvar for, hvad en
underrådgiver havde gjort

- Det blev anført, at der skulle en stor detaljeringsgrad til i arbejdsbeskrivelserne, hvis tekniske
hjælpemidler skal beskrives. Flere havde praksis for at vise vejen / byggetakten, samt skrive
forudsætninger ind

- Det er interessant, om det er rådgiver eller entreprenør, der har lavet tidsplanen for projektet.
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Case 8:

- Reaktioner vedrører fremtidige forhold, hvor der er risiko for at skulle kravle ud på et ikke-
bæredygtigt underlag ved servicering af ventilationsanlæg, samt dårlige arbejdsstillinger

- Der er givet strakspåbud, da der stadig er mulighed for at ændre i projektet
- Gruppen vurderede, at man hellere skulle have anvendt hjemlen §33 i arbejdsmiljøloven og §10 i

bek. 110
- Der har manglet koordinering mellem arkitekt og ingeniør, og måske har det været et

funktionsudbud, hvor kravene ikke har været beskrevet.
o Producenten skal også være skarpere på, hvad der kræves af plads for at kunne opstille og

vedligeholde anlæg
- Det er nødvendigt at etablere et fora i projektorganisationen, hvor man taler på tværs af

fagligheder om arbejdsprocesser under udførelse og drift
- Oplevelsen er, at der er mere fokus på vedligehold end tidligere, men i nogle tilfælde skal overvejes

frem til bortskaffelse

Case 9:

- En formur skulle nedrives, men bagmuren er ikke i orden, og derfor bryder hele bygningen ned. Der
er ikke lavet forundersøgelser af bagmuren.

- Der var flere svigt, og alle på projektet fik reaktioner
- Gruppen havde diskuteret, hvordan man får kortlagt de rigtige arbejdsmiljøproblemer under

projektering og planlægning, samt hvad omfanget af forundersøgelser skal være

Case 10:

- Projekterende kan ikke redegøre for, hvordan man havde tænkt, at vinduer skal transporteres op
og isættes

- Gruppen havde snakket om, at meget ville være vundet, hvis man havde brugt lidt tid på at snakke
processen igennem

- Det er godt, at viden om arbejdsmiljøproblemerne bliver ført tilbage til projekteringen
- Der er behov for at blive skarpere på, hvad bygherren ønsker på sit byggeri. Måske handler det om,

at bygherren har ønsket vinduesudskiftning, når tag alligevel skal skiftes.
- Der henvises til www.korrektestilladser.dk

Næste møde
Afholdes mandag d. 22/5 kl. 9-12.

Cowi giver besked, om vi kan være hos dem, og evt. på en byggeplads

Forslag til emner
- Værktøjer til og organisering af arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen
- Håndtering af projektændringer


