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Ansvarsområde: Fokus på arbejdsmiljø ved projektering

Arbejdsmiljø
Risikostyring redder liv

Fokus på arbejdsmiljø ved projektering
Afstedkommer arbejdsmiljølovgivningen begrænsninger for arkitekturen?
Er det alene fagentreprenørens ansvar, at arbejdsmiljøet lykkes?

Fokus på arbejdsmiljø ved projektering
Baggrund for tiltag
Dårligt arbejdsmiljø hvor håndværkeren risikerer sit liv og helbred er uacceptabelt – Især når vi ved, at indtænkes arbejdsmiljøet allerede i
projekteringsfasen med muligheden at sikre en god produktionsplanlægning, er det enkelt at skabe forudsætninger for et godt og sundt arbejdsmiljø.

Fokus på arbejdsmiljø ved projektering
Projekteringsvejledning

Projekteringsvejledning

Projekteringsvejledning

Opstartsworkshop

Værktøjer

Værktøjer

Værktøjer

Sikre forståelse for, at de
forskellige indsatser iværksættes i
projekteringsfasen

Grunddataskema: Samler
information om ydre forhold fx
asbest, PCB, forurenet jord samt
bygherrens arbejdsmiljøpolitik

Billedbank: Understøtter
processen

Journal: Arbejdsmiljøforhold for
senere drift (Bygherren)

Inspirationsliste: Facilitere og
efterspørge stillingtagen til
arbejdsmiljø i projekteringsproces

Logbog: Angiver særlige
arbejdsmiljøforholde og risici i
udførelsen. Punkter indarbejdes i
Plan for Sikkerhed og Sundhed




Placerings tid, angiver hvornår præcis pågår jf.
tidsplanen
Arbejdsmiljøproblem, en kort beskrivelse af
problem
Særlige foranstaltninger, specifikation af
nødvendige særlige arbejdsmiljøtiltag

Projekteringsvejledning

Arbejdsmiljø og projektering

- Løft, dels løfteskader, dels risiko ved ustabile løft
Montage af elementer, bjælker og søjler
Facaden er opbygget af mange forskellige typer af
elementer der medfører en del midlertidig afstivning:
 Pistolelement
 Søjler
 Bjælker
 Elemente ensidigt belastede
Hvert løft og montage er en risici – Kunne der her
været projekteret anderledes?
Hvordan udføres underløbning / sammenstøbning i
forhold til midlertidig afstivning?

Arbejdsmiljø og projektering

- Løft, dels løfteskader, dels risiko ved ustabile løft
Interrimsafstivning, lastnedførelse og montagestabilitet
• Er der projekteret tunge konstruktioner, over lette konstruktioner?
• Kan overgulve udføres som naturlig del af produktionen, eller er det et ”udskudt” arbejde med tilbagegang?
• Er de projekterede byggeelementer stabile under udførelsen, eller kræver de interimsafstivning?
• Hvad er det forventede omfang af interimsafstivning?
• Kan det betale sig at opgradere byggeelementernes montagestabilitet, for at undgå en stor udgift til
interimsafstivning i udførelsesfasen?

Eksempel
ved udstøbning af
Insitudæk over kælder,
skal lasten nedføres,
gennem huldæk (dæk
over K1), ned på
bundpladen. Dette
medførte svær
interrimsafstivning i 1:1,
foruden en udskydelse af
drænlag og overgulvets
udførelse.

Arbejdsprocessen
medfører, at alle
rørstøtter skal håndteres
manuelt hvilke bevirker
tunge løft og meget
dårlige arbejdsstillinger
samtidig med at der er
vand på kældergulvet.

Lastfordeling på huldækkets
tværretning, overside og underside
i 1:1, af hensyn til gennemlokning.

Arbejdsmiljø og projektering

- Løft, dels løfteskader, dels risiko ved ustabile løft
Montage af bjælke der spænder 16 meter og
med en vægt på 16 tons.
Bjælken er ensidigt belastede, vederlag på den
ene side. Montage ned over kæntringsdorn,
lejeplade på søjle/bjælke der svejse.
Bjælkens tyngdepunkt gør, at den ikke hænger
lige under montagen og skal tvinges på plads
med rørstøtter ved montagen.
Kunne der her været projekteret anderledes?

Håndtering af uligevægtige emner medfører
stor risici for alvorlige hændelser ved
håndtering – Anhugning, løft af byrden samt
i montagesituationen.

Arbejdsmiljø og projektering

- Grænseflader i byggeprocessen

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøog
ogprojektering
projektering

- Bygbarhed
- Bygbarhed

Bygbarhed
God kvalitet fordrer bygbarhed – Som projekterende
skal man sikrer de fornødne forudsætninger.
Tænk fx over:

Skakt uden mandehul

•

Er der taget hensyn til bygbarhed og et godt arbejdsmiljø –
Kan det udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt?

•

Er der anvist mulige montagemetoder, tekniske
hjælpemidler og rækkefølger?

•

Er der taget tilstrækkeligt hensyn til plads for montage?

•

Er der givet rimelig information om udformning og
forudsætninger, der er kritisk for udførelsen?

•

Er der en veldefineret afgrænsning til andre arbejder?

•

Er projektet entydigt og sammenhængende?

Arbejdsmiljø og projektering

- Skadelige stoffer og materialer

Skadelige stoffer og materialer
Det handler om at beskytte den udførende håndværker,
men også de håndværkere der arbejder i samme område
samt, at undgå sundhedsskadelig arbejdsprocesser i
driften.
Tænk fx over:
•

Hvordan sikrer vi at der ikke projekteres med skadelige/farlige
stoffer og materialer, som kan substitueres/erstattes med
mindre skadelige/farlige stoffer og materialer

•

Kan vi minimere stoffer og materialer der afgasser fx
byggematerialer med:
Formaldehyd - MDF-plader, krydsfiner og mineraluld
Isocyanater - Skum og fugemasser
Phthalater - Plastprodukter
Epoxy - Belægning og maling

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøog
ogprojektering
projektering

- Tidsplan
- Bygbarhed

Tidsplan
Metodevalg, risici og tidspunkt for
udførelsen.
•

Hvordan sikrer vi at tidsplanen
indeholder angivelser om
specifikke foranstaltninger og
særligt farligt arbejder?

•

Hvordan sikrer vi afgrænsning
mellem de enkelte
fagentreprenører i
fællesområderne?

•

Hvordan koordinere vi mellem de
enkelte fagentreprenører, så vi
beskytter den enkelte håndværker
imod sundhedsrisici og forebygger
ulykker?

Supplerende spørgsmål

