Arbejdsmiljøkoordinator (P)s tjekliste for
anlægsarbejde
Emne

Udpegning af koordinator (P)

Vurderet
(ja/nej)

Projektbemærkninger

Bygherrens rammesætning af koordineringen, herunder
koordinators adgang til projekterende og oplysninger
Tip: Bygherren indkalder til et overdragelsesmøde, hvor rammer, organisering
og tidsforbrug aftales nærmere, samt adgang til projektoplysninger og –
organisation, herunder kommandoveje

Planlægning af koordineringsopgave

Tips:
- Koordinator bør overveje, hvordan han/hun kan facilitere en proces, så de
projekterende kommer med nødvendige input til
arbejdsmiljøkoordineringen. Der er bl.a. behov for at få skabt tillid mellem
aktørerne.
- Koordinator og projekteringsleder afholder møde om, hvor det aftale,
hvornår arbejdsmiljøkoordinator skal involveres i forhold til
projekteringstidsplanen

Udbudsform:
- Tilgodese arbejdsmiljø i vurderingen
- Skal byggepladsentreprise udbydes særskilt?
- Enhedspriser
Identifikation af grænseflader

Tip: Bygherre og projekterende skal medvirke til at identificere grænseflader,
fx til leverandørprojektering, bygherreleverancer og tilstødende projekter

Forundersøgelser:
- Forurenet jord
- Ledninger
-…

Tips:
- Koordinator (P) kan give input til nødvendige forundersøgelser. Det er
projekterende, som skal rådgive bygherren herom.
- Beskriv i udbud hvordan arbejdsgiver skal forholde sig, hvis der under
udførelsen identificeres forurenet jord o.l., samt prissætning
- Der skal tages stilling til, hvad resultat af forundersøgelser betyder for
projektet. Koordinator (P) kan komme med spørgsmål / input hertil

Kortlægning af særligt farligt arbejde ift. bilag 1 i bek. 117
Tip: Nogle bygherrer vælger at definere andre risici som særligt farlige, fx trafik

Arbejde på og ved vej:
- Trafikafvikling
- Hensyn til arbejdstagere
- Hensyn til borgere og trafikanter
- Afmærknings- og afspærringsmateriel
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Tip: Man skal tidligt i gang med at lave afspærringsplaner og søge
gravetilladelse

Arbejde på eller ved vand
Udgravninger:
- Type og afstivning
- Pladsforhold i og ved siden af udgravninger
- Afsætningsplads ved udgravning

Brug af forebyggelsessprincipper Bilag 2 i bek 110
Tip: Udfordre de projekterende på substitutionsovervejelser

Byggepladsindretning:
- Logistik på byggepladsen
- Adgangs- transport og flugtveje
- Eksisterende risici på arealet og i omgivelserne
- Kran, hejs og stilladser
- Afsat plads til materialedepoter, midlertidige
værksteder og affaldscontainere
- Afsat plads til velfærdsforanstaltninger
- Tilslutning til el, vand og kloak
- Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr
Tips:
- Byggepladsindretningen har betydning for flow og logistik på pladsen, så
derfor er det vigtigt at få tænkt grundigt igennem.
- Prioriter byggepladstegningen da håndværkerne er gode til at læse
tegninger
- Beskriv færdselsveje, herunder ensretning og procedure for bakning og
anvisning af plads og adgang for vognmænd mm
- Overvej hvem der skal stå for hvilke fælles sikkerhedsforanstaltninger

Tidsplan:
- Varighed af arbejder
- Rækkefølge af arbejder
- Særligt farligt arbejde

Tip: Det er godt at sætte fokus på bygbarhed og spørge ind til, hvordan
arbejdet kan udføres

Hygiejne og velfærdsforanstaltninger, samt rengøring
heraf
Skærebrænding og svejsning, indendørs og udendørs
Asfaltarbejde, herunder supplerende afspærring
Entreprenørens APV og skriftlig vurdering af særligt
farligt arbejde
Tip: Der kan udleveres paradigme hertil – find på
www.byggeproces.dk/eksempler

Udarbejdelse af PSS

Tips:
- Beskrive arbejdsmiljøindsats i PSS, herunder fx hvordan
sikkerhedsrunderinger kan anvendes som dialogværktøj
- Indskriv at PSS skal oversættes til arbejdssprog, hvis der er ikkedansktalende ansatte
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- Der skal være klare rammer for fællesforanstaltninger uanset udbudsform.
Angiv forventninger til niveauet af foranstaltningerne og frekvens for
eftersyn.
- Indskriv at arbejdsgivere skal give koordinator (B) oplysninger om
kommende arbejder og antal beskæftigede
- Skal der være krav om adgangskursus for alle beskæftigede? Der er behov
for klare regler herfor allerede i udbud
- Der skal afklares, hvordan der henvises mellem PSS og udbudsmaterialet, fx
byggepladsbeskrivelse

Inddragelse af kommende driftsorganisation
Tips: Omfang og forløb bør afklares med bygherren

Udarbejdelse af journal
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