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Notat	fra	møde	J-05	om	projekterendes	pligter,	Fredericia	d.	23/11	2015
Arbejdstilsynets erfaringer med dialogmøder med projekterende og
rådgivere

- Kim Bennedsen fra TC Syd holdt oplæg om deres erfaringer fra møderne
- AT har haft fokus på henholdsvis bygherrerådgivere og projekterende, da de har lidt forskellige

roller i projekterne
- ATs fokus på bygherrerådgivere omfatter:

o De har en central rolle i at rådgive bygherren og dermed præge den arbejdsmiljøstandard,
som bygherren vælger. De skal fortælle bygherren, hvad mulighederne er

o Bygherrerådgiveren skal have fokus på den gode byggeproces, herunder
 Realistiske tidsplaner
 Roller og ansvar
 Udbudsformers betydning
 Arbejdet med PSS og sammenhængen til projekteringen
 Nødvendige forundersøgelser

o AT spørger ind til, om de har oplyst bygherren om pligter. Det sker kun mundtligt, ofte kan
bygherren ikke huske det

o AT har lagt vægt på, at et godt gennemarbejdet projekt ikke kun giver et godt arbejdsmiljø,
men også en bedre kvalitet, økonomi og produktivitet

- ATs fokus på projekterende omfatter:
o Hvad er pligterne, når man projekterer
o Der findes systematikker til at granske projekter, fx kan man finde skabeloner og tjeklister

på www.byggeproces.dk. De projekterende har været på hjemmesiden og fundet
eksempler, men er ikke helt kommet i gang med det.

- ATs erfaringer:
o Mange har styr på det, men det er bundet i afdelinger eller på enkeltpersoner
o Der mangler videndeling og læring på tværs, samt evaluering af projekterne
o De projekterende får ikke inddraget arbejdsmiljøkoordinatoren og ved ikke, hvilke

oplysninger han skal bruge
o Grænsefladerne er uklare, især i forhold til leverandørprojektering
o De projekterende får ikke dokumenteret deres overvejelser
o Projekterende og rådgivere kender ikke de generelle forebyggelsesprincipper
o De er gode til at identificere særligt farligt arbejde, men ikke andre risici, fx støj og støv
o Arbejdsmiljøkoordinator (P) bliver for sent inddraget, ofte først i hovedprojektet, og

koordinatoren bliver ikke inddraget i budgetbesparelser lige før licitationen
- Det er vanskeligt for AT at give påbud til de projekterende, der kommer en mulighed for afgørelse

uden handlepligt
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- Diskussionen pegede på, at der er brug for et pres med påbud og domme, hvis de projekterende og
rådgivere skal forstå, at de skal overholde deres pligter. Det udfordrer arbejdsmiljøkoordinatoren,
fordi der ikke er incitament for projekterende til at overholde pligter. Der er andre ting i
projekteringen, som fylder mere end arbejdsmiljø.

- Der blev peget på, at det nok er en kultur i Danmark, at arbejdsmiljø ikke opfattes som vigtigt.
Erfaringen var, at udenlandske rådgivere tager det mere alvorligt.

- Nogle har held med at brede fokus ud på bygbarhed i stedet for arbejdsmiljø, da det er for snævert.
- Der var en diskussion af, hvordan man skal forstå grænseflader. Vi kom frem til, at der findes

grænseflader mellem fag og opgaver. Grænseflader kan være geografisk betinget (fx
arbejdsområde/fælles område, mellem byggepladser), tidsmæssigt betinget, organisatoriske og
procesmæssige. Grænseflader kan have flere kendetegn på en gang

- Der er behov for at præcisere, hvem den projekterende og rådgiver er. Det er virksomheder. Det
ville være godt, hvis det blev lovbestemt, at de projekterende skal udpege en arbejdsmiljøansvarlig,
så der kommer fokus på arbejdsmiljø.

- Der er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinator (P) inddrages, når projekteringen starter. Det kan være
tidligere end forprojekt, som er det, der er angivet i ydelsesbeskrivelse for
arbejdsmiljøkoordinering.

Branchevejledning om projekterendes pligter
- Signe Mehlsen fra BAR Bygge & Anlæg præsenterede de anbefalinger, som forventes medtaget i ny

branchevejledning om projekterendes pligter. Branchevejledningen er under udarbejdelse, så det
er foreløbige anbefalinger

- Det gav anledning til en yderligere snak om de projekterendes pligter:
o Vejledningen skal skrives til de projekterende, problemstillinger skal ses fra deres vinkel
o Der er behov for eksempler på grænseflader
o Det er vigtigt, at de projekterende og rådgivere selv opnår eller indkøber kompetencer

inden for arbejdsmiljø. De skal ikke bruge arbejdsmiljøkoordinator-ressourcer uden aftale
med bygherren

o Det er godt, hvis de projekterendes udpeger en arbejdsmiljøansvarlig med kompetencer.
Vedkommende skal have fokus på bygbarhed

o Det er en god ide at inddrage entreprenøren under projekteringen
o Der skal overvejes hvilke tekniske hjælpemidler, der kan håndtere det ønskede

materialevalg
o 3D-modeller kan bruges til at illustrere byggeplads og simulere byggeriet. Her kan man

fornemme risici og pladsforhold mm.
o Det er vigtigt, at man kommer tidligt i gang med at lave en tidsplan. Det er bygherrens

ansvar, men de fleste koordinatorer mener ikke, at det er deres opgaver. Projekterende
skal komme med input til tidsplanen, og aftalemæssigt er det ofte projekteringslederen
som laver tidsplanen. Det er vigtigt, at alle aktører arbejder sammen om at løse de
udfordringer, som der er med tidsplanen, i stedet for at skabe konflikter omkring det. Man
opdager ofte for sent, at tidsplanen ikke holder, og det medfører ofte
arbejdsmiljøproblemer, fordi arbejdet bliver forceret.
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o Udbudsformen har en betydning for, hvor projekteringen – og særligt detailprojekteringen
– ligger.

o Det er vigtigt også at få beskrevet bygherrerådgiverens pligter, da vedkommende er den
første, som møder bygherren

Skærbækværket
- Projektlederen fortalte om projektet med udvidelse af værket
- Herefter var vi på byggepladsbesøg på værket

Næste møde
- Afholdes mandag d. 22. februar 2016
- Meld ind med ideer til emne og hvis du har en byggeplads, hvor mødet kan afholdes


