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Journal
Kært barn har mange navne

• Journal

• Log

• Arbejdsmiljøproceslog

• Arbejdsmiljølog

• Arbejdsmiljøanlægslog

• Arbejdsmiljøplan

• M.fl.

Og så er der:

• Listen ….. Hmmmm!
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Journal
AT Bek. 117 § 10 pkt. 3:

Udarbejder en journal, som er tilpasset bygningen eller anlæggets
karakteristika, og som indeholder en liste over de særlige forhold
vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse
med eventuelle fremtidige arbejder. Hvor der ifølge bekendtgørelse om
projekterende og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø er
krav om, at den projekterende skal udarbejde en liste over de særlige
forhold, der skal iagttages i relation til sikkerheden og sundheden ved
fremtidige reparations- eller vedligeholdelsesarbejder, kan journalen
indgå i den liste, der udarbejdes af den projekterende.

!!! Ikke særlig klart hvad der tales om..…..!!!
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Journal
At vejl. 25.2 pkt. 4.2:

Koordinatoren skal under projekteringen koordinere, så der tages hensyn
til, at eventuelle fremtidige arbejder, herunder reparation og
vedligeholdelse af det færdige byggeri eller anlæg kan foregå sikkerheds-
og sundhedsmæssigt forsvarligt. Bygherrens koordinator for projektering
udarbejder - eventuelt i samarbejde med den, der projekterer -
grundlaget for en journal, som er tilpasset bygningens eller anlæggets
karakteristika, og som indeholder en liste over de særlige forhold i
forbindelse med sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i
forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder, herunder reparation og
vedligeholdelse. Endelig journal skal foreligge, når byggeriet eller
anlægget bliver færdigt og overdrages i brug.

!!! Bliver vi klogere – måske!!!
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Abejdsmiljøkoordinering i VD
Aktivister i projekteringen:
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Arbejdsmiljøkoordinering i VD

Bygbarhed er:
Fysisk Logistik/Trafik

+  Ergonomiske +  Ledelse

+  Kemiske +  Tidsplan

+  Psykiske +  Planlægning

+  Sociale__________________ +  Beskrivelser/tegninger

=  Samlet arbejdsmiljøpåvirkning =  Bundlinje
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Arbejdsmiljøkoordinering i VD
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Arbejdsmiljøplan - bygbarhed
Arbejdsmiljøplan i Vejdirektoratet

Bygbarhedsmøder - Det taler vi om på møder i projektteam:

• Udgangspunkt i oversigtstegninger for veje/broer

• Kan det anlægges/bygges?

• Hvordan kan det anlægges/bygges?

• Emner: Ledningsejere (el, gas og olie), naboer/lodsejere, bane,
geoteknik, miljø, afvanding, jordarbejde, belægning og vejinstallationer

• Anlægsfase - driftsfase
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Trafikafvikling
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Trafikafvikling
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Journal

Spørgsmål?
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