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Nærværende ydelsesbeskrivelse er en opsamling af de punkter som arbejdsmiljøkoordinator B (AMK-B) skal 
udføre på DTU’s vegne. 
Ydelser jf. punkt 1, er ydelser fra bekendtgørelse nr. 117, som AMK-P skal udføre på vegne af DTU.  
Øvrige ydelser, jf. punkt 2 og 3, er ydelser som AMK-P skal levere til samarbejdet med DTU. 
 
Nedenstående §-er og bilag samt henvisninger til disse er henvisninger jf. Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 
om bygherrens pligter nr. 117 af 5. februar 2013 
 
 
Pkt. 1. AMK-B skal levere følgende ydelser: 
 
Kap. 4 – Bygherrens koordinering 
Særlige krav til koordinering under bygge- og anlægsarbejdet § 15 
 
Sikre at: 
-når arbejdet på byggepladsen sættes i gang, afholde et eller flere opstartsmøder med de arbejdsgivere, som 
bygherren har indgået aftale med om beskæftigelse på byggepladsen. På møderne skal koordinator orientere 
om byggepladsens forhold, herunder om følgende punkter vedrørende:  

1. Bygherrens aftaler om fællesområderne, jf. § 13.  
2. Anvendelsen af Plan for sikkerhed og sundhed.  
3. Deltagelsen i sikkerhedsmøder.  
4. Deltagelsen i sikkerhedsrunderinger.  
5. Underretning af koordinator ved anvendelse af underentreprenører.  

Når bygherren indgår aftale med nye arbejdsgivere i byggeforløbet, skal disse ved et møde med koordinator 
orienteres om byggepladsens forhold. Det samme gælder, hvor arbejdsgivere tager nye underentreprenører i 
byggeforløbet.  
Koordinator skal på vegne af bygherren indkalde arbejdsgiverne eller disses repræsentanter til 
opstartsmøderne. Ligeledes skal indkaldes medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationerne på byggepladsen 
eller repræsentanter for de ansatte i de virksomheder, der ikke har arbejdsmiljøorganisation, til 
opstartsmøderne.  

§ 16 
 
Sikre at:  
- på sikkerhedsmøder koordinere arbejdsgivernes foranstaltninger til fremme af de beskæftigedes sikkerhed 
og sundhed i fællesområderne.  
 
- på vegne af bygherren indkalde arbejdsgiverne, eller disses repræsentanter og medlemmerne af 
arbejdsmiljøorganisationerne på byggepladsen, til sikkerhedsmøderne og sørge for at lede møderne samt at 
der udarbejdes referat af møderne. Referatet sendes til mødedeltagerne, bygherren, alle arbejdsledere, de 
beskæftigede virksomheder, medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationerne samt eventuelle 
tillidsrepræsentanter.  
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- Afholde ordinære sikkerhedsmøder mindst en gang hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes, hvis der 
indtræffer alvorligere ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er 
behov herfor.  
 
§ 17.  
Koordinere:  

1. Planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter 
hinanden under hensyn til de tekniske og/eller organisatoriske valg, der er foretaget ved bygge- og 
anlægsprojektet.  

2. Tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem arbejdsgiverne, herunder arbejdsgivere, der efterfølger 
hinanden på byggepladsen, og koordineringen af de aktiviteter, der har til formål at beskytte de 
ansatte imod sundhedsrisici og forebygge ulykker.  

3. At arbejdsgiverne på byggepladsen anvender de principper, som er angivet i bilag 2, pkt. 2, på en 
sammenhængende måde.  

4. At arbejdsgiverne anvender planen for sikkerhed og sundhed, når det er påkrævet.  
5. Arbejdsgivernes kontrol med, at arbejdsprocesserne gennemføres efter forskrifterne.  

 
§ 18.  
Sikre: 

1. ajourføring af den i § 10, nr. 2 nævnte plan for sikkerhed og sundhed, herunder den i planen 
indeholdte organisationsplan, byggepladstegning og tidsplan efterhånden som arbejdet på 
byggepladsen skrider frem og eventuelle ændringer foretages og  

2. der foretages tilpasninger af den i § 10, nr. 3 nævnte journal, hvis eventuelle ændringer foretages.  

-at planen i hele byggeperioden er tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen.  
 
 
§ 19.  
Føre en passende kontrol med, at koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, og at aftaler 
med arbejdsgiverne om fællesområderne, jf. § 13, og beslutninger på sikkerhedsmøderne, bliver overholdt. 
Dette skal bl.a. ske ved koordinators personlige tilstedeværelse på byggepladsen, herunder ved 
sikkerhedsrunderinger.  
 
Stk. 3. Små og mellemstore byggepladser, jf. § 1, stk. 2 og stk. 3, er ikke omfattet af stk. 1 og 2.  

Sikkerhedsrunderinger skal på DTU gennemføres mindst én gang hver uge med mindre andet er specifikt 
aftalt.  
 
 

§ 20.  
Træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at kun beføjede personer får adgang til 
byggepladsen.  
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Kapitel 6 - Bygherrens medvirken til udførelsen af arbejdet på byggepladsen § 22 
Koordinatoren  skal medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.  

 

Pkt. 2. Øvrige ydelser som udføres af AMK-B: 
1. Fremlægge dokumentation for kompetencer i forhold til varetagelsen af opgaven som AMK-B 
2. Deltage i indledende forventningsafstemningsmøde med DTU’s projektleder. AMK-B skal være 

tilstrækkeligt på pladsen til at kunne varetage alle ydelser anført i punkt 1-3 i nærværende kontraktbilag. 
3. Deltage i overdragelse af arbejdsmiljøjournalen fra AMK-P til AMK-B ved opstart af byggefasen. 
4. Afholde ugentlige sikkerhedsrunderinger (mod lovkrav hver anden uge). Indkaldes og afholdes af AMK-B. 
5. Indkalde og afholde, månedlige evalueringsmøder med DTU’s projektleder i hele udførelsesforløbet. På 

disse møder gennemgås status for AMK-B’s arbejder samt opfølgning på tidsplan (med markering af 
farlige arbejder) og en status for byggepladsens overordnede arbejdsmiljø 

6. Hvis AMK-B opdager forhold, som hindrer at § 22 kan overholdes, skal DTU’s projektleder gøres 
opmærksom på forholdet straks. 

7. Afholde DTU’s introkursus af ½ times varighed når der kommer nye håndværkere på byggepladsen. 
Kurset er udarbejdet af DTU. Ved mindre sager kan dette punkt udføres af sikkerhedslederen efter 
nærmere aftale. 

8. Deltage i månedlige koordinator-forummøder á ca. 1 times varighed. 
9. Varetage DTU’s interesser i forbindelse med tilsyn fra Arbejdstilsynet samt evt. opfølgning 
10. Deltage i udredning af ulykker og uønsket hændelser samt udarbejde fotonotat (Lær-af-ulykken) som 

fremsendes til DTU’s sikkerhedsleder. 
11. Deltage i evaluering af den samlede indsats umiddelbart efter afleveringen af byggeriet. 
12. Møde forberedt til alle møder. 

 

Pkt. 3. Sagsspecifike ydelser som også skal være indeholdt i ydelsen (dette afsnit kan udelades): 
• Deltagelse i X antal workshops eller andre arrangementer for byggeledelsen 
• Deltagelse i X antal brugermøder eller andre sagsrelaterede møder hvor det giver værdi, at AMK-B 

deltager 
 

Bilag: 
Fotonotat: Lær-af-ulykken Paradigme. Anvendes af AMK-B 
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