
Bygherrenetværk om arbejdsmiljø

1

Notat	fra	møde	hos	Slots-	og	Kulturstyrelsen	om	DTUs	bygherreansvar	for	arbejdsmiljø	d.	9/3	2017
Bygherreansvaret på DTU
Susanne Lørup fra DTU fortalte om deres rejse med håndtering af bygherreansvaret:

- Susanne har været på DTU siden marts 2016. Startede med interviewrunde af projektledere og
udpegede arbejdsmiljøkoordinatorer for at vurdere vidensniveauet

- På denne baggrund blev udarbejdet handleplan
o Uddannelse i bek. 117.
o Nødvendigt med værktøjer til brug i hverdagen. Lavet paradigmer
o Erfaringsopsamling på brug af paradigmer

- På de tidligere projekter, har de ikke fået materiale fra arbejdsmiljøkoordinator (P) udover
standard-PSS. Projektledere har ikke efterspurgt det, da de ikke rigtigt har vidst, hvad de skulle
bede om

- Har lavet egen ydelsesbeskrivelse med minimum og mulighed for tilføjelser, fx deltagelse i særlige
møder

- Master for forventningsafstemning mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator, fx
o Prokura
o Aftale frekvens af evalueringsmøder
o Aftale for kommunikation løbende og ved problemer

- Udarbejdet arbejdsmiljølog. Der er sat punkter ind på forhånd, som, der er erfaring for, giver
problemer. Det drejer sig især om driften

- Master til overlevering mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)
- Der er blevet etableret en kultur, hvor projektlederen efterspørger hos sikkerhedsleder, før de går i

gang med projektet
- Der er ikke lavet en standard for organisering af arbejdsmiljøkoordineringen. Projektlederen skal

selv vurdere, hvordan det organiseres bedst på det pågældende projekt. Det er dog sjældent, at
arbejdsmiljøkoordinator (P) fortsætter i udførelsesfasen

- Susanne skal være arbejdsmiljøkoordinator (P) på en sag for at få føling med opgaven, og hvilke
ressourcer det kræver

- Det er svært at få kvalificerede arbejdsmiljøkoordinatorer i projekteringsfasen, især med praktisk
erfaring med ledelse af byggeri. Det er også meget personafhængigt, hvordan de varetager
opgaven

- Susanne går en månedlig runde med projektleder på byggepladsen, og der er en konkurrence ift.
mange af de forhold, som projektlederen selv kan ændre ved

- Arbejdsmiljø er med i afrapportering til bestyrelsen
- Projektchef og -ledere er med på det, og derfor rykker det noget
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- Susanne inviterer til arbejdsmiljøkoordinator-forum med jævne mellemrum – tager punkter om,
som er fælles for dem. Deltagelse er angivet i kontrakten

o Arbejdsmiljøkoordinatorerne er glade for initiativet
o Mulighed for at lære af hinanden
o Mulighed for bygherren at udtale forventninger og rette op på forhold, som ikke er i orden

- Det er en fordel, at næsten alle byggepladser ligger samlet, så Susanne nemt kan gå en runde og
nemmere kan samle arbejdsmiljøkoordinatorerne

Diskussion og erfaringsudveksling
Efter præsentationen havde vi en bred diskussion og erfaringsudveksling:

- Det er skrevet ind i Banedanmarks kontrakter, at koordinatorerne kan blive skiftet ud, hvis de ikke
lever op til forventninger

o AMK-tilsyn igangsættes, hvor projektlederen er med
o Tilsynet skal også fremadrettet vurdere tilbuddet fra arbejdsmiljøkoordinator
o Det er et valg, om det er splittet op eller om projektlederen har tilsyn med

arbejdsmiljøkoordinatoren
- Bygningsstyrelsen har valgt at arbejdsmiljø er en del af risikostyringen. Det er projekteringslederen,

som har ansvaret for risikologgen, da han også har ansvaret for de valgte løsninger. Skal gerne
medvirke til en helhedsvurdering. Beslutningerne skal gives videre til arbejdsmiljøkoordinatoren

o Fokus på at projekterende skal udføre tidsplan og byggepladsplan
- Slots- og kulturstyrelsen:

o Fokus på, at projektlederen skal se arbejdsmiljøkoordinatoren som en kollega
o Arbejdsmiljø er indarbejdet i styrelsens projektmodel
o Det er en udfordring, at man i arbejdsmiljølovgivningen opdeler i små, mellem store og

store projekter og ikke i faserne fra FRI og Danske Arks ydelsesbeskrivelse
o Valgt at Amk(B) ikke ligger hos entreprenør. Entreprenørerne har ved evaluering sagt, at

det er godt
- Funktionsudbud kan være nødvendige, fordi viden ligger hos leverandøren, men det ville være

godt, om den viden kom ind tidligere i projektet
o Forventningsafstemning er nødvendig

- Det er svært, når det ikke er defineret i kontrakterne, hvad bygherrens forventning er til
arbejdsmiljøkoordineringen

- Lejre Kommune:
o En proces mod at bygherrerepræsentationen skal ligge centralt frem for i forvaltninger for

at få mere ensartede projekter, også arbejdsmiljøkoordineringsmæssigt

Næste møde
8. juni 2016 k. 13-16, hos DTU

Forslag til nye emner
- Udbudsformer
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- Tolkning af lovgivning, juridisk vinkling, §9-10 i bek. 117, Spørge Kell Guldager
- Hvad betyder sagkyndig viden?
- Koordinering, planlægning og afgrænsning
- Reaktioner til projekterende
- Kædeansvar

Signe undersøger, om Kell Guldager fra AT vil deltage i mødet.


