BAR Bygge og Anlæg
Informationsmøde/netværksmøde
Vejdirektoratets erfaringer i projekteringen
Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde

Arbejdsmiljøkoordinering

PSS

Koordinering

Godt
arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøkoordinering i
projekteringen
1.
AMK-P
Hos rådgiver eller
evt. hos VD

2.
AMK-P
Indledende kortlægning
af ”særlig farligt arbejde”

Hovedentreprise

3.
AMK-P
Arbejdsmiljøplan/
Journal

Totalentreprise
6.
AMK-P og AMK-B
Overdragelse fra AMK-P
til AMK-B i anlægsfasen

5.
AMK-P
PSS
(bilag i udbud)

4.
AMK-P
Opfølgende kortlægning
af ”særlig farligt arbejde”

Anlægsfase
7.
AMK-B
Opstartsmøde med
entreprenøren

8.
AMK-B
Arbejdsmiljøkoordinering
med entreprenøren i
anlægsfasen

9.
AMK-B
Overdragelse til Driften

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen
Beskrivelse af arbejdsmiljøopgaven:
1.

Projektlederen har ansvaret for at AMK-opgaven indtænkes i
projekteringen

2.

Projektlederen bestiller opgaven i projektorganisationen ved FPL

3.

FPL afgør sammen med FA-ARB (mig) hvor opgaven løses – hos
rådgiver eller evt. internt

4.

AMK-P (Arbejdsmiljøkoordinatoren) udpeges og er en del af
projektteamet – deltid eller fuld tid

5.

AMK-P udarbejder en indledende kortlægning af ”særlig farligt arbejde” i
samarbejde med de projekterende i teamet (de kender mest til de faglige
områder) – det handler om BYGBARHED!

6.

AMK-P udarbejder efterfølgende et Arbejdsmiljøplan i samarbejde med
de projekterende i teamet med fokus på de ”særlige farlige arbejder” som
skal bearbejdes i projekteringen af teamet

7.

FA-ARB foretager modtagekontrol af arbejdsmiljødokumenterne for at
sikre niveauet

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen
Fire opgavetyper:
Fag- eller hovedentrepriser:
•

Hele arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringen ligger hos den udpegede
AMK-P

Totalentrepriser:
•

Første ”halvleg” af arbejdsmiljøkoordineringen projekteringen ligger hos
VD’s rådgiver

•

Anden ”halvleg” af arbejdsmiljøkoordineringen projekteringen ligger hos
totalentreprenøren og dennes rådgiver

Mindre anlæg:
•

Hele arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringen ligger hos den udpegede
AMK-P, som ofte også er projekterende

Drifts- og vedligeholdelsesopgaver (f.eks. renoveringer):
•

Her arbejder vi på gøre det arbejdsmiljøkoordineringen ensartet som ved
anlæg

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen
Hvad skal AMK-P deltage i?
•

Deltage i alt relevant projekteringsarbejde og planlægning.
”Det handler om BYGBARHED (sikkerhed, sundhed, kvalitet og logistik)”
•

Projektopstartsmøder

•

Projektteammøder

•

Faglige møder, hvis det ikke er for teknisk ”nørdet”

•

Planlægningsmøder

•

Logistikmøder

•

Planlægning af størrelse, placering og indretning af bygge/anstillingspladser

•

M.f.

•

Udarbejdelse af PSS til udbudsmaterialet

•

Udarbejdelse af udbudsmateriale (fokus på afsnit vedr. arbejdsmiljø med
krav til entreprenøren vedr. sikkerhed og sundhed).

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen
Hvad er vigtig for AMK-P at vide?
•

Det skal være tydeligt hvad opgaven går ud på herunder begrænsninger
m.m. – det skal være beskrevet i rådgiveraftalen/opgavebeskrivelsen

•

Anvendelse af instruktioner, vejledninger og faste paradigmer hjælper
AMK-P

•

Hvilke beføjelser får AMK-P udleveret (svag beføjelser giver ikke respekt
for AMK’s rolle – og det underminere kvaliteten af bygbarheden)

•

AMK-P er ”koordinerende” – ikke problemknuser. De projekterende er ofte
bedre til de faglige løsninger også selvom de er arbejdsmiljørelaterede

•

AMK-P skal vide, at han/hun har bygherres opbakning

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen
AMK’s rolle:
•

Være ambassadør for arbejdsmiljøet indtænkes

•

Være sparingspartner til de projekterende og for projektledelsen

•

Være den der stiller spørgsmålstegn ved projektdelenes BYGBARHED

•

Være den der efterspørger arbejdsmiljørigtige løsninger ved valg af f.eks.
metoder, hjælpemidler, stabilitet, påvirkninger, risici i anlægsområdet m.f.

•

Være den der koordinere viden om arbejdsmiljøet i projektteamet

•

Være den der sikre, at undersøgelser i.f.t. arbejdsmiljøet igangsættes

•

Være med til at få defineret fællesområder

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringen
AMK’s rolle forsat:
•

Være med til at vurdere den tid der afsættes til udførslen og delene deri

•

At sikre sig af alt ”særlig farligt arbejde” kortlægges og dokumenteres

•

Være den der sikre sig, at arbejdsmiljøbeslutningerne dokumenteres

•

Være med til at se ud i en driftsfase – stille spørgsmål hertil. Er det
DRIFTBART?

•

Få udarbejdet en journal og PSS

•

At få overdraget til AMK-B

