Koordinator P

Aftalen med bygherre om koordinator
funktionen

https://byggeproces.dk/aftalen-medbygherre/

Medvirke til at sikre, at der bliver taget
hensyn til arbejdsmiljø i forbindelse med
arkitektoniske, tekniske og organisatoriske
valg at sikre god kommunikation og godt
samarbejde med projekteringslederen og
de øvrige projekterende

Deltage i kortlægning og vurdering af
arbejdsmiljøforhold og i valg af metoder til
håndtering af risici

byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinatorp-opgaver/

Bistå de projekterende i deres valg af
mindst belastende løsninger for
arbejdsmiljøet og i beskrivelse af de risici,
der er tilbage

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/beken
dtgorelser/p/projekterendes-ograadgiveres-pligter/bilag-2

Sikre, at der ved udarbejdelse af projektet
tages hensyn til de generelle principper for
forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/beken
dtgorelser/p/projekterendes-ograadgiveres-pligter/bilag-2

Udarbejde en plan for sikkerhed og
sundhed (PSS) – for store pladser eller når
der forekommer særligt farligt arbejde

http://byggesagsstyring.nu/wpcontent/uploads/2016/07/2.25-yBilag-25Skabelon-for-PSS-1805-2016.pdf

Udarbejde journalen for fremtidig
reparation og vedligehold af det færdige
projekt

http://byggesagsstyring.nu/wpcontent/uploads/2016/07/2.24-xBilag-24Bygherres-tjekliste-journal.pdf

Overdragelse til Koordinator B

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoord
inator-p-opstart-af-byggeplads/

https://byggeproces.dk/arbejdsmiljoelogtil-projektering/

Arbejdsmiljø koordinator
P

http://byggesagsstyring.nu/?page_id=44

Koordinator B
Aftalen med bygherre om
koordinator funktionen

Tidsforbrug,
sanktionsmuligheder, antal
møder

https://byggeproces.dk/arbejds
miljoekoordinator-b-aftalenmed-bygherren/

Den arbejdsmiljømæssige
planlægning af de forskellige
arbejder eller arbejdsfaser, som
skal udføres samtidigt eller efter
hinanden.

Tilrettelæggelsen af samarbejdet
mellem entreprenørerne,
herunder entreprenører der
efterfølger hinanden på
byggepladsen

https://byggeproces.dk/arbejds
miljoekoordinator-bsamarbejde-paa-pladsen/

De konkrete aktiviteter på
byggepladsen, der har til formål
at beskytte de ansatte imod
sundhedsrisici og forebygge
ulykker

Sikkerhedsmøder og
sikkerhedsrundering

At entreprenørerne anvender de
generelle
forebyggelsesprincipper på en
sammenhængende måde

Dialog

At entreprenørerne anvender
plan for sikkerhed og sundhed
(PSS), når det er påkrævet

Sikre at PSS er synlig, tilgængelig
og opdateret. Den enkelte
entreprenør har ansvaret for at
videregive info til egne ansatte

Arbejdsgivernes kontrol med, at
arbejdsprocesserne
gennemføres efter forskrifterne

Invitere arbejdsgiver til
sikkerhedsrunderinger,
sikkerhedsmøde og generel
påtale af alle sikkerhedsmæssige
forhold, samt info til
arbejdsgiver her om

At aftaler vedrørende
fællesområder og
sikkerhedsforanstaltninger i
fællesområder bliver overholdt

Afholde sikkerhedsrunderinger
og sikkerhedsmøder

At beslutninger på
sikkerhedsmøderne og
sikkerhedsrunderinger bliver ført
ud i livet som aftalt og overholdt
(store byggepladser)

Sende ref. fra sikkerhedsmøder
og sikkerhedsrunderinger. Bede
om tilbagemeldinger på
overholdelse

At kun beføjede personer får
adgang til byggepladsen

Sikre at byggepladsen er
skærmet af. Skiltning - adgang
forbudt

Ajourføre PSS (store pladser eller
ved særligt farligt arbejde)

Lave opdatering ved ændringer.
Nye entreprenører, bemanding,
ændringer i tidsplan. Ved
ændring på byggepladsen eller
nyopståede risici. Husk at ændre
de ophængte PSS.

Tilpasse journalen for fremtidig
reparation og vedligehold af det
færdige projekt eller bistå
hermed (det kan også være
arbejdsmiljøkoordinator (P)’s
opgave

Hvis der under udførsel af
projektet ændres på forhold som
ikke er ført i journal af
Koordinator P

Være personligt tilstede på
byggepladsen efter nærmere
aftale med bygherren

Vær synlig på pladsen. Dialog er
bedre end løftede pegefingre.
Husk at rose de gode eksempler

Gennemføre opstartsmøder med
alle entreprenører, der skal
udføre arbejder på pladsen

https://byggeproces.dk/arbejds
miljoekoordinator-bopstartsmoeder/

Foretage sikkerhedsrunderinger
mindst én gang hver 14. dag
sammen med repræsentanter
fra entreprenørerne på
byggepladsen

https://byggeproces.dk/arbejds
miljoekoordinator-bsikkerhedsrunderinger/

Brug f.eks. app Safety Advisor
eller Byggeriets
sikkerhedsrundering eller
Mønsterrundering

Afholde sikkerhedsmøder med
alle entreprenører, herunder
arbejdsmiljøorganisationer
mindst hver 14. dag

https://byggeproces.dk/arbejds
miljoekoordinator-bsikkerhedsmoeder/

Ved arbejdsulykker skal der
afholdes ekstraordinært
sikkerhedsmøde

Koordinator B

