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Notat	fra	møde	hos	Niras	om	afgrænsning	af	luftforurening
Brian Foldager Larsen fra Arbejdsmiljøcentret kom med et kort oplæg om problemstillingen med en case til
diskussion af, hvordan vi som arbejdsmiljøkoordinatorer afgrænser luftforening, fx støv, svejserøg, maler-
dampe mm., samt hvordan det kan håndteres allerede under projekteringen. Casen er vedhæftet.

Diskussionen gik både på de konkrete arbejdsmiljømæssige tiltag, som var nødvendige, men også hvordan
man som arbejdsmiljøkoordinatorer kan håndtere en sådan problemstilling fra identifikation af problem og
frem til løsning. I case 1 var det kun arbejdsmiljøkoordinatoren, som mente, at der var et problem, så det
var nødvendigt at ”overbevise” de andre aktører, herunder få bygherrens opbakning til at bruge tid på at
undersøge problemet og finde mulige løsninger.

I opsamlingen af diskussionen kom vi ind på, hvad arbejdsmiljøkoordinatoren kunne gøre i den konkrete
case i udførelsesfasen, men også hvordan man kunne have undgået/forebygge arbejdsmiljøproblemet alle-
rede i projekterings- og opstartsfasen.

Projekteringsfasen Opstartsfasen Udførelsesfasen

Case 1 -Fokus på arbejdsmetode alle
under projekteringen, ar-
bejdsmiljøkoordinator (P) kan
spørge ind

-Tidsplan og afgrænsning er
afgørende for håndtering af
arbejdsmiljøproblemer. Der
er gode erfaringer med at
projekterende udarbejder en
procesplan (rækkefølge)

-Ofte må arbejdsmiljøkoordi-
natoren prioritere sin tid, og
dermed er det ikke sikkert, at
alle arbejdsmiljøproblemer
får lige meget opmærksom-
hed. Det bør derfor priorite-
res tidligt, hvad der skal være
i fokus.

-Projekterende skal identifice-
re arbejdsmiljøproblemer.
Hvis det var blevet identifice-
ret som særligt farligt arbej-
de, så ville det automatisk
være kommet med i PSS og
dermed i fokus inden opstart
af arbejdet

-På hvilke tidspunkter/møder

-Entreprenøren skal udar-
bejde særlig APV

-På opstartsmødet kan
arbejdsmiljøkoordinato-
ren spørge ind til ar-
bejdsmetode og dermed
afdække risici og aftale
foranstaltninger

- Kunne bruge Toolbox-møder til at
aftale, hvad der skal ske i næste
uge

- Der er behov for arbejdsmiljøfag-
lighed til at identificere arbejds-
miljøproblemer. Givtigt hvis man
har eksperter i egen organisation
eller andre steder, som man kan
spørge til råds

- Vigtigt hvilken aftale arbejdsmil-
jøkoordinator (B) har med byg-
herre om beføjelser, og at man
har rygdækning fra bygherren,
når man fx stopper arbejdet

Forslag til løsning:

1. Stoppe arbejdet (rygdækning fra
bygherren)

2. Afdække risici gennem APV og
arbejdspladsbrugsanvisning

3. Kontakt med byggeledelsen
4. Møde om løsning med pågæl-

dende arbejdsgiver og byggele-
der

5. Iværksætte foranstaltninger
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er arbejdsmiljøkoordinator
(P) med? Det afhænger af
bygherrens rammesætning

-Der er behov for en helheds-
vurdering af arbejdsmiljøfor-
holdene (spray giver støv,
arbejde med rulle giver ergo-
nomiske problemer)

Mulige foranstaltninger:

- Afgrænsning af arbejdet med
fysisk adskillelse fra andet arbej-
de

- Åndedrætsværn er sidste udvej

Case 2 - Allerede i byggeprogram bør
der være krav til indekli-
ma/kemi, fx gennem en poli-
tik. Det kan være bygherre-
rådgiveren, som introducerer
dette.

- Arbejdsmiljøkoordinator (P)
skal spørge ind til substituti-
on. Vi snakkede om respekt
for andres faglighed, og hvor-
når man accepterer, hvis der
bliver sagt, at substitution
ikke er mulig.

- Arbejdsmiljøkoordinator (B)
skal stille afklaren-
de/understøttende spørgs-
mål, men det er afgørende,
hvornår i projekteringsfasen
man har mulighed for at stille
dem

- Bygherres bør beskrive sine
forventninger til rådgiver på
arbejdsmiljøområdet

- Problemstillingen skal være
beskrevet i journal ift. kom-
mende reparation og vedli-
gehold.

- Oplyse på opstartsmøde
om at entreprenører skal
oplyse om underentre-
prenører

- Vigtigt med forvent-
ningsafstemning og rol-
leafklaring, når arbejds-
giverne kommer på plad-
sen

- Arbejdsmiljøkoordinators hand-
lemuligheder afhænger af orga-
niseringen. Hvis man ikke er an-
sat i samme virksomhed som
byggeledelsen, så er det ekstra
vigtigt, at man har rygdækning
fra bygherren

Forslag til løsning:

1. Stoppe arbejdet
2. Spørge til gennemført epoxyud-

dannelse
3. Møde med arbejdsgiver (under-

entreprenør), malermester og
hovedentreprenør

4. Kræve ny instruktion
5. Læring til næste gang

Afrunding
Slutteligt evaluerede vi kort arbejdsformen. Det blev aftalt, at vi fremover også skal søge at diskutere ud fra
cases, da det bliver en mere konkret diskussion.

Næste møde

Næste møde i Jylland er mandag d. 27. februar 2017. I bedes melde ind med forslag til emne og sted.


