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Bygherrenetværk	om	arbejdsmiljø	hos	Bygningsstyrelsen,	10/3	2016
Oplæg om journalen
Allan Rahn Svendsen fra Vejdirektoratet holdt et oplæg om, hvordan de varetager bygherreansvaret for
arbejdsmiljø, herunder hvordan de under projekteringen sætter fokus på drifts- og reparationsopgaver. Her
følger pointer fra oplæg og de diskussioner, som foregik undervejs:

- Arbejdsmiljø er et emne i Vejdirektoratets projektmodel
- Indledende kortlægning: Indledende screening af hvad der vil være af særligt farligt arbejde, og i

hvilke arbejder/dele af projektet vil det være?
- Arbejdsmiljøplan: Hvad skal vi have håndteret i vores projektering? Hvor skal vi indhente input?

Hvem er ansvarlig? Og hvad er tidsplanen for det?
- Processen er beskrevet i projektmodellen. I praksis vil arbejdsmiljøkoordinatoren være pennefører,

men input skal hentes fra projektorganisationen
- Krav til arbejdsmiljøkoordineringen stilles i rådgiverudbuddet, så de ved, hvad der forventes
- Det er vigtigt, at der bliver skrevet ned undervejs, når der analyseres og tages beslutninger, så man

har dokumentation. Men man skal ikke drukne i papir. Skemaer kan være en god ting, da det indi-
kerer, at man skal udfylde nogle bestemte områder/felter

- Møder
o Projekteringsmøder, nogle gange kommer arbejdsmiljøkoordinatoren med her
o Bygbarhedsmøder i projektteam, fokus på arbejdsmiljø

 Hvordan kan det bygges/anlægges?
 Vejdirektoratet bruger faseplaner for at få fokus på processen,

- 3D-projektering –
o Hvordan kobler vi arbejdsmiljø på?
o Kan se grænseflader
o Modellen kan nemt blive for tung

- Kan man både have fokus på udførelse og drift på samme tid? Og er det forskellige interessenter,
som skal på banen?

- For Vejdirektoratet er arbejdsmiljø og trafikafvikling tæt koblet. Det er fagprojektlederen, som står
for dette. Det kan være en svær udfordring for arbejdsmiljøkoordinatoren

- Arbejdsmiljøkoordinator skal have viden, men også erfaring og robusthed. Uddannelsen kan give
indblik i roller og ansvar, men der er også behov for mere end det.

- I Vejdirektoratet er koordinator (B) en del af tilsynsgruppe, så der er en støtteperson i tilsynschefen
- For at få en kompetent koordinator er det en god ide, at man ikke alene udvælger koordinatorer på

pris, men også kvalitet, herunder tekniske og personlige kvalifikationer

Åben debat om journalen
- Der er mange navne for journalen, og det giver forvirring
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- Journalen er slutdokumentet med de særlige arbejdsmiljøproblemer, som ikke er elimineret i pro-
jekteringsfasen. Bygherrerne forventer, at der er løsninger i.

- Ultimativt så er journalen tom
- Hvor langt er tidsperspektivet? Bygherren må afgrænse hvad der hører under reparations- og vedli-

geholdsopgaver, og hvad der er et nyt projekt
- Generelt har de projekterende ikke fokus på reparations- og vedligeholdsopgaver, men i nogle or-

ganisationer begynder man at tale totaløkonomi, så man får fokus på både udførelse og drift. Det
vil nok give positive effekter

- Bygningsstyrelsen har gode erfaringer med OPP, da der kommer naturligt fokus på driften
- Det opleves, at entreprenørerne begynder at sælge sig på arbejdsmiljøkompetencer og ikke kun

pris

Erfaringer fra de enkelte virksomheder

Energinet
- Energinet har god erfaring med at koordinator er både i projekterings- og udførelsesfasen, da de får

en udvidet læring. De kan i nye projekter se udfordringerne
- Fremgangsmåde: Indledende screening, arbejdsmiljøhandlingsplan, udarbejdelse af pss + arbejds-

miljø i fagbeskrivelser, journal
- Anskaffer fx lift som en del af anlægsprojektet, så det ikke belaster driftsbudgettet
- Afgrænser, hvad der hører til driftsorganisationen

Københavns Lufthavne
- Lægger vægt på koordinatoren er god til brugerinddragelse, så de kan få input omkring driftsbehov.

Det skal være tydeligt, hvad brugerne skal inddrages omkring og hvornår
- Adskiller mellem udførelse og drift. Det er de interne arbejdsmiljøfolk, som har fokus på driften.

Koordinatoren har fokus på udførelsen
- Risikolog som også bruges under udførelsen

Hofor
- Overfører indhold i journalen til driftsinstrukser

Vejdirektoratet
- Er i gang med at udvikle en drifts- og vedligeholdelses-PSS

Forslag til emner for kommende møder:
- Hvad indbefatter det at være driftsherre?
- Hvor meget indflydelse har arbejdsmiljøkoordinator (P) reelt i projekteringen, og hvordan kan byg-

herren støtte op?
- Hvordan får vi brugerne inddraget i arbejdsmiljøarbejdet? Hvilke forventninger har vi, og hvordan

skal vi træne dem?



3

Næste møde
Torsdag d. 9. juni 2016 kl. 13-16

- Hvilke udfordringer har arbejdsmiljøkoordinator (P)? Input fra en koordinator


