Styrk det
Tænk
bæredygtigt
forebyggende
arbejdsmiljø,
arbejde
inden
på byggepladsen
du bygger

DEN LOVPLIGTIGE
ARBEJDSMILJØRIGTIG
koordinatoruddannelse
projektering
og design

Tænk arbejdsmiljørigtig og bæredygtig projektering ind i jeres
byggeprojekt fra start, og skab stor værdi for dig og din virksomhed.
Minimering af fysiske og psykiske belastninger giver nemlig mere
produktive medarbejdere med mindre sygefravær. Og så er det
væsentligt billigere at få det sikre og sunde arbejdsmiljø ind fra start
end at tænke i lappeløsninger efterfølgende.
I Arbejdsmiljøcentret Human House sikrer vi, at bygning og lokaler
indrettes sikkert og sundt efter de arbejdsopgaver, medarbejderne skal
udføre, og så de passer til produktions-flow og –logistik. Vi tager højde
for alle arbejdsmiljøparametre, tænker bæredygtighed ind i projektet,
og vi sørger for, at byggeriet understøtter virksomhedens organisering
og ledelsesstruktur.

Nybyggeri, ombygning eller renovering

Arbejdsmiljørigtig og bæredygtig projektering og design er en rigtig god
investering, uanset om du står over for nybyggeri, ombygning eller en
•
•
•
•
•

•
•
•

Dialog med bygherren om arbejdsmiljøets betydning i byggeriet og
væsentlige arbejdsmiljøbelastninger, der skal tages højde for
Udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitik for byggeriet
Kortlægning af positive og negative erfaringer fra nuværende
bygninger, arbejdslokaler og -processer
Engagement og ejerskab gennem brugerinddragelse, herunder
kompetenceudvikling af involverede brugere
Kravspecifikationer til konkrete arbejdsmiljøforhold, eksempelvis:
• støj og akustik
• termisk indeklima
• luftkvalitet
• ergonomi og indretning
• dagslystilgang og belysning
• hygiejne og reduktion af smitterisiko
Udarbejdelse af kravspecifikationer i forbindelse med indkøb af
udstyr og inventar samt eftervisning af krav
Full-scale forsøg med indretning og mockup
Granskning af tegninger og løbende dialog og sparring med
arkitekter og ingeniører
Arbejdsmiljørigtig og bæredygtig projektering og design er en
fremtidssikring af dit byggeri og din arbejdsplads. Optimale rammer
giver glade og produktive medarbejdere – og når du tænker arbejdsmiljø,
inden du bygger, undgår du fordyrende lappeløsninger senere.

VIL DU VIDE MERE?
Vi har mange års erfaring
med arbejdsmiljørigtig
projektering og design, der
understøtter virksomhedens
funktion.
Vi rådgiver både i det
offentlige og private og i
store som små virksomheder.

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvad vi
kan gøre for dig? Læs mere
om vores kompetencer på
humanhouse.com, eller
kontakt:
Lars Tornvig i Øst på
lt@humanhouse.com eller
3123 2157.
Brian Foldager Larsen i Vest
på bl@humanhouse.com
eller 3179 4845.
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