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Udviklingen marts 2016-marts 2017
• CAS Bygherre ca. 30 Projektledere
• CAS DPP ca. 10 i samme funktioner

• Byggerier og renoveringer i fbm. disse opstartet 2014
• 4 mia. på 5 år

• Sept. 2015 nedstyrtningsulykke
• BH ville ”bare have sikkerhed på byggepladserne”
• Havde en sikkerhedsleder men ikke strategi og ejerskab

• Interviewrunde (PL og AMK-B-er) for at finde status



Vejen frem
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AMK-P-1 DTU’s projektleders tjekliste
• I programfasen og før projektering
• Lave en overordnede screening af arbejdsmiljørisici for at klarlægge særlige udfordringer i projektet. Så

sikres at disse forhold indgår i alle faserne i kommende projektering. Ellers er det en god ide blot at
brainstorme og skrive de fundne udfordringer/observationer ned i arbejdsmiljølogen (bilag til rutinen). Så
går de ikke tabt.

• Her tænkes ikke på almindelige kendte arbejder, men hav fokus på forhold som:
-udgravninger i f.ht. tilstødende bygninger som skal være under drift i byggeriet
-ved nedrivning bygningens tidligere funktion (kan have indflydelse på forureningen af evt.
nedrivningsarbejder)
-trafikale forhold
-kemiske og biologiske stoffer
-højspændingsledninger
-særlige driftsforhold

• Sikre at Bilag AMK-P-3 (kontraktbilag) anvendes til at indhente tilbud for AMK-P’s ydelse

• AMK-P’s ydelse bør fremgå af tilbudslisten så det er dig frit om den købes hos rådgiver eller trækkes ud og
overdrages til tredje person.

• Forhold dig til AMK-Ps kompetencer (se bilag AMK-P-2 Kap. 2 §5) og vælg til/fra

• Hvis der er flere projekterende er det dit ansvar at sikre, at eventuelle grænseflader mellem de
projekterende fastlægges klart og tydeligt samt at AMK-P er bekendt med denne opdeling.



• Under projekteringen
• Afholde opstartsmøde med AMK-P og afstemme organisering, forventninger, møderække,

kommunikationsform, beslutningskompetence mm.

• Inddrage DTU-CAS SERVICE i spørgsmål omkring drift

• Meddele projekteringslederen, hvilke forventninger DTU har til koordinering af arbejdsmiljøet i
projekteringsfasen, og fremtidige projektændringer, herunder AMK-P’s rolle. Det er projekteringslederens
ansvar, at AMK-P har adgang til de fornødne oplysninger for at kunne varetage koordineringen.

• Afholde løbende evalueringsmøder med AMK-P, hvor arbejdsmiljølogen samt opfølgning på AMK-P’s ydelser
gennemgås. Du skal sikre at de løsninger der aftales rent faktisk også indarbejdes i projektet.

• Tjekke at farlige arbejder fremgår af tidsplanen samt at AMK-P har forholdt sig til varigheden af
opgaverne.

• Anmeldelsen byggepladsen til Arbejdstilsynet er en del af AMK-P’s ydelse. Aftal hvornår det skal gøres.



• Under udførelsen
• Sikre der indkaldes til møde for overlevering fra AMK-P til AMK-B ved opstart af byggesag. Til mødet

indkaldes desuden DTU’s sikkerhedsleder. Anvend DTU’s paradigme for referat (se rutinens bilag)

• Sikre at projekteringslederen er bekendt med og sørger for, at AMK-P skal inddrages ved
færdigprojektering og ved projektændringer i udførelsesfasen

•
• Ved aflevering og ibrugtagning
• Sikre at arbejdsmiljølogen overleveres til driftspersonalet

• Sikre at relevant info om arbejdsmiljø indtastes i D&V jf. IKT-aftalen. Dette er oftest en rådgiverydelse
men kun hvis du har indkøbt denne ydelse.

• Evaluering af AMK-P og -B’s ydelser. Hvilke erfaringer skal vi lære af? Gode som mindre gode.

• Opsamling af hele forløbet med sikkerhedslederen. Vores rutiner skal hele tiden blive bedre.



Bygherrens pligter. Opbygning AMK-P-2



Kontraktbilag AMK-P-3
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Forventningsafstemning !!!!!!!!!!!
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Spørgsmål?


