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Nærværende ydelsesbeskrivelse er en opsamling af de punkter som arbejdsmiljøkoordinator P (AMK-P) skal 
udføre på DTU’s vegne.  
Ydelser jf. punkt 1 bekendtgørelse nr. 117, er ydelser 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-P skal levere følgende ydelser: 
 
Kap. 4 – Bygherrens koordinering § 10 

1. Koordinere, at der i forbindelse med projektering, undersøgelse og udarbejdelse af byggeprojektet 
tages hensyn til de generelle principper for forebyggelse på området sikkerhed og sundhed, som er 
angivet i bilag 2 herunder navnlig: 
a) i forbindelse med de arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg med henblik på 
planlægningen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter 
hinanden og  
b) i forbindelse med vurderingen af den periode, som skal afsættes til udførelse af de forskellige 
arbejder eller arbejdsfaser, 

 
2. Udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed, som indeholder bl.a. en organisationsplan, en 

byggepladstegning og en tidsplan, jf. bilag 3, og som indeholder specifikke foranstaltninger 
vedrørende særligt farligt arbejde, som hører ind under en eller flere af kategorierne i bilag 1. Ved 
små og mellemstore byggepladser, jf. § 1, stk. 2 og stk. 3, skal der kun udarbejdes en plan for 
sikkerhed og sundhed når arbejdet er omfattet af bilag 1 (det her omtalte bilag 1 henviser til 
Bekendtgørelsens Bilag 1 Liste over særlig farlige arbejder) 

 
3. Udarbejde en journal, som er tilpasset bygningen eller anlæggets karakteristika, og som indeholder 

en liste over de særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i 
forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder. Hvor der ifølge bekendtgørelse om projekterende og 
rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø er krav om, at den projekterende skal udarbejde en 
liste over de særlige forhold, der skal iagttages i relation til sikkerheden og sundheden ved fremtidige 
reparations- eller vedligeholdelsesarbejder, kan journalen indgå i den liste, der udarbejdes af den 
projekterende. 
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§ 11 

Sørge for, i forbindelse med koordineringen, herunder udarbejdelsen og ajourføringen af planen for sikkerhed 
og sundhed, at sikre:  

1. at eventuelle særlige risici på byggepladsen, herunder i jorden, identificeres, undersøges, vurderes og 
i nødvendigt omfang imødegås og tydeligt afmærkes, inden arbejdet iværksættes,  

2. at eksisterende installationer i jorden identificeres og kontrolleres samt i nødvendigt omfang sikres og 
tydeligt afmærkes, inden arbejdet påbegyndes,  

3. at nødvendige tekniske installationer etableres og fremføres rettidigt til brugsstederne samt i 
nødvendigt omfang kontrolleres og vedligeholdes,  

4. at færdsel på byggepladsen på ethvert tidspunkt kan foregå under fuldt forsvarlige forhold, herunder 
med den nødvendige belysning af færdselsveje,  

5. at egnede tekniske hjælpemidler kan anvendes i nødvendigt omfang,  
6. at materialer kan afsættes på hensigtsmæssig plads og på stabilt underlag,  
7. at områder, hvor der udføres arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici, så vidt muligt ikke 

samtidig skal være arbejdsområde eller færdselsområde for andre,  
8. at der sker den nødvendige koordinering af sikkerhed og sundhed i forhold til påvirkninger fra 

byggepladsens umiddelbare omgivelser, herunder eventuelt tilgrænsende byggepladser og  
9. at der er fastsat procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og 

eventuelle særlige risici m.v. og at der om nødvendigt er fastsat en samordning af beredskabs-, 
evakuerings- og øvelsesplaner efter § 23 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse.  

 
Særlige krav til koordinering under bygge- og anlægsarbejdet  
§ 14 
Sikre at: 

1. der sker en fyldestgørende overdragelse af den plan for sikkerhed og sundhed, der er udarbejdet 
under projektering, til den koordinator, der skal koordinere under udførelse af bygge- og 
anlægsarbejdet.  

2. hvis der foretages ændringer i projekteringen, som har betydning for planlægning og koordinering af 
byggepladsen, efter at planen for sikkerhed og sundhed er overdraget, videregives disse ændringer til 
den koordinator, der koordinerer under udførelse af bygge- og anlægsarbejdet.  

 
 
Jf. kap. 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.  
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Pkt. 2. Øvrige ydelser som skal udføres af AMK-P: 

1. Fremlægge dokumentation for kompetencer i forhold til varetagelsen af opgaven som AMK-P 
2. Deltage i indledende forventningsafstemningsmøde med DTU’s projektleder. DTU’s projektleder 

inddrager projekteringslederen enten i dette møde eller et efterfølgende møde (anbefales) hvor også 
AMK-P deltager 

3. Udarbejde og løbende anvende arbejdsmiljølog. DTU’s paradigme anvendes og tilpasses i 
samarbejde med DTU’s projektleder. 

4. Indkalde DTU’s projektleder til, og afholde, løbende evalueringsmøder i hele projekteringsforløbet. På 
disse møder gennemgås status for AMK-P’s arbejder samt opfølgning på tidsplan (med markering af 
farlige arbejder) og hvorledes løsninger er dokumenteret indarbejdet i det øvrige projekteringsforløb. 

5. Udarbejde Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) ud fra DTU’s paradigme samt vedligehold PSS-en 
frem til overdragelse til Arbejdsmiljøkoordinator B (AMK-B) 

6. Hvis AMK-P opdager forhold, som hindrer at § 22, i BEK 117, kan overholdes, skal DTU’s projektleder 
gøres opmærksom på forholdet straks. 

7. Deltage i overdragelse af arbejdsmiljøjournalen til AMK-B ved opstart af byggefasen. 
8. Det er AMK-P’s ansvar at gøre projekteringsleder opmærksom på, og følge op på at dette sker, at ved 

projektændringer skal AMK-P involveres og sikre, at også projektændringerne tager hensyn til forhold 
nævnt i §10-11 

9. Anmelde byggepladsen til arbejdstilsynet jf. aftale med Projektlederen 
10. Deltage i evaluering af den samlede indsats umiddelbart efter afleveringen af byggeriet. 
11. 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 
• Deltagelse i X antal brugermøder eller andre sagsrelaterede møder hvor det giver værdi, at AMK-P 

deltager 
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Bilag: 
Arbejdsmiljølog. Paradigme. Skal anvendes af AMK-P. 
Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) med tilhørende bilag Paradigme. Skal anvendes af AMK-P og skal 
tilpasses sagen af AMK-P. 
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