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Kontraktbilag 5:
Arbejdsmiljøpolitik for byggeriet af Det Nye
Universitetshospital samt tilstødende
projekter
Overordnede målsætninger
Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) samt de
tilstødende projekter under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt, teknisk muligt og
totaløkonomisk bedst.
Som bygherre vil vi prioritere sikkerhed og sundhed i byggefasen. Dette skal komme til udtryk
i en række krav til entreprenørerne, som har til formål at etablere en byggeplads med et godt
fysisk og psykisk arbejdsmiljø - herunder at forebygge arbejdsulykker. Vi tror på, at et godt
arbejdsmiljø i byggefasen derudover vil bidrage til at øge kvaliteten af byggeriet og til at det
bliver færdigt til tiden.
Vi betragter de til enhver tid gældende arbejdsmiljøregler som minimumskrav.
Arbejdsmiljøhensyn i byggefasen skal tilgodeses af alle byggeriets aktører, og arbejdsmiljøpolitikken vil derfor indgå som en del af udbudsmaterialet.
Vi vil skabe en byggeplads, hvor de ansatte kan udfører deres arbejde på en sikkerheds- og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde, der ikke giver anledning til unødige arbejdsmiljøpåvirkninger eller risici. Dette indebærer at der i projekteringsfasen skal ske en indsats ved
kilden i valg af materialer, konstruktioner, dimensioneringer og arbejdsmetoder i alle faser.

Konkrete arbejdsmiljømål:
1. Unødvendige belastninger og ulykkesrisici systematisk forebygges i
projekteringsfasen
2. Forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker (arbejdsulykker med
personskader).
Det er vores mål at halvere branchens ulykkesfrekvens
(Dansk Byggeris årsmiddel)
3. Minimum halvdelen af Arbejdstilsynets besøg (anmeldte som
uanmeldte) udløser hverken forbud eller strakspåbud

Primære indsatser i planlægnings- og projekteringsfasen
Sikkerhedskoordinatoren skal sikre at arbejdsmiljøhensyn inddrages i relevante beslutninger i
planlægnings- og projekteringsfasen. Sikkerhedskoordinatoren skal tilsikre en granskning af de
arkitektoniske, tekniske og organisatoriske koncepter og løsninger (med henblik på at sikre
den arbejdsmiljømæssige bygbarhed samt at forebygge sikkerhedsmæssige problemer under
opførelsen (forebyggelsesprincipperne, konstruktioner, metoder og arbejdsprocesser, tidsplan
og rækkefølge, pladsforhold (brug af tekniske hjælpemidler) samt materialevalg (substitution)).
Primære indsatser i byggefasen

Vi vil udvise åbenhed i relation til myndigheder, offentligheden, ansatte og andre interessenter
om arbejdsmiljøforholdene.
Vi vil indsætte en engageret og erfaren Sikkerhedskoordinator i såvel projekterings- som
byggefasen. Denne skal have de nødvendige kvalifikationer til at kunne bistå bygherren med
at organisere, samordne og kontrollere det samlede projekt, så det tilrettelægges og udføres i
overensstemmelse med arbejdsmiljøpolitikken og de til enhver tid gældende
arbejdsmiljøregler.
For at opfylde vores arbejdsmiljømål bestræber vi os på …
•
•
•
•
•
•
•
•

at forebygge arbejdsulykker i projekterings- og byggefasen
at minimere nedslidning hos de udførende igennem målrettede indsatser i
projekterings- og byggefasen
at sikre orden og ryddelighed på arbejdspladsen
at minimere manuelle tunge løft
at minimere uhensigtsmæssige arbejdsstillinger
at minimere støvbelastninger
at minimere støjbelastninger
at sikre en god trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø

Sikkerhedskoordinatoren er ansvarlig for en obligatorisk sikkerhedsintroduktion for alle
medarbejdere, der skal have adgang til at arbejde på byggepladsen.
Sikkerhedskoordinatoren vil gennemføre informationskampagner i sikkerhedsmæssige forhold
(fx vinterforanstaltninger, trafikkultur og stilladsarbejde).
Sikkerhedskoordinatoren vil i samarbejde med Bygherren gennemfører sanktioner over for
entreprenører og underentreprenører som ikke overholder arbejdsmiljøpolitikken og de til
enhver tid gældende arbejdsmiljøregler. Det kan eksempelvis ske ved at lade
sikkerhedsmangler afhjælpe på entreprenørens regning eller ved sanktionering og/eller
bortvisning af entreprenørens medarbejder(e) ved grove eller gentagende overtrædelser af
sikkerhedsforanstaltninger.
Krav til entreprenørerne (udbudsbetingelser)
Vi vil i udbudsmaterialet stille krav til de udførende entreprenørvirksomheder, der alle har til
sigte at opfylde de definerede mål i arbejdsmiljøpolitikken. De væsentligste krav er at:
•

entreprenøren skal leve op til sine forpligtelser efter de til enhver tid gældende
arbejdsmiljøregler, og aktivt bidrage til at opfylde DNUs arbejdsmiljøpolitik,

•

entreprenøren skal aktivt bidrage til at fastholde og løbende forbedre sikkerheden herunder forebygge arbejdsulykker på byggepladsen,

•

entreprenøren skal stille samme krav til underentreprenører, men bærer endeligt
ansvaret for dennes adfærd overfor Bygherre,

•

entreprenøren skal indsætte mindst én sikkerhedsrepræsentant på byggepladsen, som
har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse,
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•

entreprenøren skal stille med en beslutningsdygtig medarbejder på de aftalte
sikkerhedsmøder, og efterkomme krav som besluttes i forbindelse med
sikkerhedsmøderne eller sikkerhedskoordinatorens kontrolinspektioner,

•

entreprenøren skal udarbejde en arbejdsmiljøplan, der som minimum indeholder en
beskrivelse af organiseringen af arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet, en vurdering af
arbejdsopgaver behæftet med risici samt en plan for styring af evt. underentreprenører.

Med ovenstående bestræber vi os på, at byggeriet af Det Nye Universitetshospital samt de
tilstødende projekter, bliver opført på en sikker og sundhedsmæssig forsvarlig måde.
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