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Planens indhold i udbudsfasen
Det er naturligt, at den entreprenør, der skal afgive sit tilbud, også ved hvilke opgaver, han
har i forhold til arbejdsmiljøet, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger han har ansvaret for.
Er der særlige risici, skal den projekterende oplyse, hvilke forholdsregler der bør tages i form
af særlige tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler eller velfærdsforanstaltninger.
Fælles betingelser og særlige betingelser
Udbudsmaterialet bør indeholde en fortegnelse over, hvor i udbudsmaterialet de enkelte
elementer og angivelser findes i de Fælles Betingelser (FB) eller i de Særlige Betingelser (SB).

Eksempel på indholdsoversigt

Tegning Fælles Særlige Noter
nummer betin- betingelser gelser

Organisation: Navne, adresser, tlf., mail-adresse mv. på
bygherre, projekterende, koordinator (P) og (B) m.fl.
Oversigtstegninger
³³ Færdsels-, transport- og flugtveje fælles for flere udførende
³³ Placering af tekniske hjælpemidler og oplagsplads
³³ Tilslutningssteder for tekniske installationer (el, vand, kloak)
³³ Placering af stationære arbejdssteder
³³ Placering af materialeopbevaringspladser
³³ Affaldspladser
³³ Førstehjælpsudstyr (telefon)
³³ Brandslukningsudstyr
³³ Byggepladsledelse
³³ Velfærdsforanstaltninger, skurby mv.
³³ Eksisterende installationer i jorden og bygninger
³³ Særlige risici på arealet, forurenet jord mv.
³³ Hvor og hvornår der skal udføres arbejdsprocesser med særlige
risici
³³

Tidsplan: Udbudsplanens oversigt over opgaver og tidsforbrug
³³ for de enkelte udførende, der således kan se, om der er
tilstrækkelig tid til at udføre opgaverne
³³ hvor der skal foregå arbejder, der kan være farlige og evt.
forhindre andet arbejde
³³ grænseflader mellem de forskellige udførende
³³

Beskrivelser af
³³ eksisterende forhold, der ikke fremgår af tegninger
³³ risici, som det ikke er lykkedes at gøre mindre farlige
³³ anvendte materialer

*) Aktuel plads. Marker om feltet er aktuelt for den givne byggeopgave
Listen downloades på www.arbejdsmiljoeforlaget.dk
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Eksempel på indholdsoversigt

Tegning Fælles Særlige Noter
nummer betin- betingelser gelser

³³

kemiske stoffer og materialer
planudformninger og konstruktioner
³³ detailløsninger
³³ arbejdsmetoder
³³ pladsforhold
kvalitetskrav til fællesforanstaltninger som f.eks.
³³ færdselsveje
³³ stilladser
³³ inddækninger
fælles velfærdsforanstaltninger (ud over to måneder)
evt. foreløbig bemandingsplan
af hvem og i hvilke tidsperioder der skal etableres, kontrolleres,
vedligeholdes og fjernes angivne fællesforanstaltninger
evt. særlige krav til arbejdets udførelse (f.eks. tekniske hjælpemidler ved støj og støv)
af risici fra omgivelserne til byggepladsen (trafik, andre kraner
med videre)
af hensyn til bestående bygninger og arbejdets udførelse i dem
beskrivelse af det, der ikke fremgår af oversigtstegningerne
³³

³³

³³
³³
³³
³³
³³
³³
³³
³³

Arbejdsmiljøorganisation
³³ bygherrens arbejdsmiljøpolitik og andre krav til fremme af
³³ sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
³³ arbejdsmiljøorganisationens indsats
³³ evt. deltagelse i leanmøder og lignende

*) Aktuel plads. Marker om feltet er aktuelt for den givne byggeopgave
Listen downloades på www.arbejdsmiljoeforlaget.dk
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