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Notat	fra	møde	J-4
Til stede: Jan Nygaard, Søren Gravensen, Rikke Voss Andersen, Betina Lyngsøe, Anne Dorthe Jakobsen,
Simon Ahlers, Lene Bildtoft, Marie Louise Madsen, Birgitte Andersen

Intro til HP Byg og Sørens rolle
- Kontrol og sparring med arbejdsmiljøkoordinatorer
- Tilsyn på byggepladserne
- Holdningsbearbejdning for timelønnede og funktionærer
- God opbakning fra ledelsen

Bordet rundt
Vi havde en kort navnerunde med kort præsentation af nuværende spændende projekter.

Tema om journal
- Vi startede med at definerer følgende: Journal og PSS er slutprodukter, logbog er

arbejdsdokumentet
- Fokusere på reparation og vedligehold for at give en afgrænsning. Det er ikke tydeligt, hvad særlige

forhold dækker over
- Krav om journal er ikke slået igennem alle steder, især på mindre byggerier
- De projekterende har ikke fokus på reparation og vedligehold
- Værdi i journalen: APV og info til eksterne håndværkere.
- Der er uklarhed om niveauet for journalen: Er det nok med oplysning, eller skal vi give løsningen?

Tilsvarende uklarhed omkring de projekterendes pligter
- Bygherren skal kende pligter og kende deres rolle. Bygherren må gerne have en arbejdsmiljøpolitik

Diskussionen havde følgende omdrejningspunkter: Proces, indhold og formidling.

Journalprocessen
- Man bør se journalen som et arbejdsredskab til bygherren for at få overblik over reparation og

vedligehold
- Det handler om via koordineringsprocessen at få fokus på reparation og vedligehold, så man har

mulighed for at projektere risici væk og dermed forebygge arbejdsmiljøproblemer
- Logbogen skal i gang fra starten. Det er et værktøj til arbejdsmiljøkoordinator (P), som kan bruges

til kommunikation til projekteringsorganisationen. Logbogen kan tages frem i faseskift
- Metoder:

o Flere arbejdsmiljøkoordinatorer får accept fra bygherren til at holde et møde / workshop
med de projekterende. Arbejdsmiljøkoordinator (P) sporer på mødet de projekterende ind
på bestemte arbejdsmiljøområder og -lovkrav, som er relevante i projektet, og etablerer
dermed et fælles sprog. Det er mere end en facilitatorrolle, men det letter



2

koordinatorrollen senere hen. Det er en proces at opdrage projekterende ind i den
tænkning. Erfaringen er, at det er lettere at få disse møder / workshops i stand end
tidligere.

o Interview med fagledere, hvor risici bliver afdækket og grænseflader til andre. Den direkte
kontakt er uundværlig

o Vigtigt at fremhæve den gode historie, hvor arbejdsmiljø blev indarbejdet med succes
o Der er fordele og ulemper ved tjeklister. De kan være støttepunkter, men må ikke lukke af

for at se andre forhold. Tjeklister kan bruges i en dialog, men man skal have viden for at
kunne bruge en tjekliste ordentligt

o Eksempel hvor (P) kommer ind over ved omprojektering mm ift journalen. Det var aftalt
særskilt med bygherren, at det skulle være sådan.

- Hvem har ansvaret for ændringer i journalen under udførelse? Skal projekterende ind over ligesom
projektændringer i projekteringsmaterialet?

- Bygherren skal sikre at der bliver overdraget fra (P) til (B)
o Arbejdsmiljøkoordinator (B) må kontakte bygherren, hvis der ikke er lavet en journal. Kan

sende kommentarer til overdragelsen og markerer udeståender
- Arbejdsmiljøkoordinator kommer ofte for sent ind pga. tekst i ny ydelsesbeskrivelse om

arbejdsmiljøkoordinering. Det vanskeliggør processen

Indhold
- Indhold i journalen afhænger af projektet
- Informationerne til journalen kommer fra projektet – fra de projekterende.
- Det kan være behov for at angive grænseflader
- Hvad skal med i journalen:

o Fremtidige arbejder, herunder reparation og vedligehold
o Projekterende skal sikre sig at det kan lade sig gøre at vedligeholde og reparerer
o Det må være forudsigelige arbejder

Eksempler på indhold til journal
- Anhugningspunkter til faldsikring
- Kendte forekomster af asbest, fx ved renovering
- Eksempel på spildevandsområdet, hvor bygherren efterspørger risikovurdering og

sikkerhedsinstruks. Samle og markere med journal. Instruksen er ekstraydelse
- Tagtilsyn, adgangsveje og nødudgange
- Blyholdig maling, hvis den males over
- Procesudstyr, udskiftning med kran
- Snævre rum
- Slås græs på skråningen
- Vinduespudsning (vedligehold)

Formidling
- Der er metodefrihed til formidling
- Arbejdsmiljøkoordinator (P) må tage kontakt til bygherre om, hvordan han ønsker journalen

formidlet?
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- Det er positivt, at bygherren selv har paradigmer, da de kan bruges til at skabe en diskussion med
bygherren. Det er vigtigere, at bygherren kan finde rundt i sit eget paradigme, end at de bruger
koordinatorens.

- Der er mulighed for ekstraydelse: Hjælpe med at lave APV

Konklusion
- Journalen skal være et sted mellem en liste og den store brugermanual i omfang
- Arbejdsmiljøkoordinatoren balancerer mellem at være koordinator og ekspert, hvis der skal indhold

i journalen
- Informationer skal indhentes fra projekterende, men ofte har de ikke det fokus
- Bygherrer er ofte ikke dygtige til drift – så journal er heller ikke i fokus
- Vi bør kigge mere på, hvad journalen giver af værdi

Næste møde
Mandag d. 23. november

Muligt sted: Dong-værket i Fredericia – Jan undersøger

Emne: Hvad betyder det, når de projekterende med deres angivelser skal sikre, at reglerne kan overholdes i
forbindelse med projektets gennemførelse og efterfølgende vedligeholdelse? Udgangspunkt i udkast til
faktablad om de projekterendes pligter, som er undervejs.

Evt. besøg fra Arbejdstilsynet omkring erfaringer fra dialogmøder med projekterende og rådgivere. Signe
undersøger


