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Notat fra møde d. 28/5 2018 hos 
Banedanmark om indarbejdelse af 
arbejdsmiljøforhold under projekteringen 
Vi startede med en præsentationsrunde med forventninger til mødet. 

Forventninger:  
- Høre om en foregangsbygherres krav. Dejligt at der er en bygherre, som har forventninger og stiller 

krav 
- Overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til (B) og forventninger til, hvad PSS skal indeholde 
- Input til samarbejdet mellem bygherre, rådgivere og entreprenører 
- Bruge viden om krav til at rådgive andre bygherrer om at overholde deres ansvar 
- Ønske om en fælles brancheforståelse af lovgivning og håndtering heraf 
- Videndeling mellem bygherrer og leverandører, så forventninger er afstemt 

Banedanmarks arbejdsmiljøkrav og forventninger under projekteringen 
Berit Vangborg og Kirsten Kjærsgaard holdt oplæg om Banedanmarks arbejdsmiljøkrav og forventninger 
under projektereingen. 

Pointer fra Banedanmarks oplæg:  

- Arbejdsmiljøpolitikken dækker projektering, udførelse og vedligehold. Det er særligt vigtigt for 
Banedanmark, at der er projekteres, så anlægget kan vedligeholdes, da Banedanmark selv står for 
vedligeholdelsen, og det er her, at det bliver dyrt, når forholdene ikke er i orden 

- Det er Banedanmarks oplevelse, at der foregår projektering i hele byggeprocessen. Allerede i 
definitionsfasen sker der projektering, fx ved beslutning om ekspropriation. Under udførelsen er 
der også projektering, fx når entreprenøren griber det anderledes an end det er beskrevet, eller der 
først detailprojekteres efter udbud.   

- På vej med ydelsesbeskrivelse og kompleksitetsvurdering af projektet som udgangspunkt for at 
vurdere omfanget af arbejdsmiljøkoordinator (P)s opgaver 

- Banedanmark forventer, at lovgivningen overholdes, og at rådgiverne giver besked til bygherren, 
når noget ikke er i orden. Der skal koordineres mellem fagdiscipliner og underrådgivere mm 

- Der skal være bedre inddragelse af arbejdsmiljøkoordinator (P) under projekteringen, og 
vedkommende skal være tilknyttet i hele projektperioden. Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan tage sig 
af mindre ændringer på pladsen, men ellers skal arbejdsmiljøkoordinator (P) på banen 

- Når der opdages problemer på byggepladsen, som følger af ændringer af projektet, så skal 
arbejdsmiljøkoordinator (B) tage fat i AMK-tilsyn eller projektleder, så de kan vurdere, om 
arbejdsmiljøkoordinator (P) skal involveres.  
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- Det er væsentligt med rammesætningen ift arbejdsmiljøkoordinatorens kvalifikationer, 
ydelsesomfang og samarbejdsstruktur, samt dialog mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator 

- Forventer at arbejdsmiljøkoordinator (P) skal risikovurdere tidsplan, evt. i en faciliterende rolle. 
Nødvendigt med byggepladserfaring for at kunne vurdere omfang af opgaver 

- Mindset hos arbejdsmiljøkoordinator (P) skal være, at risici skal forebygges så tidligt som muligt og 
ved kilden. Koordineringen skal ske ud fra Banedanmarks rammesætning og projektets parametre, 
fx hvem der projekterer, hvilken entrepriseform mm. Først skal arbejdsmiljøarbejdet organiseres, 
herefter kortlægning og håndtering, slutteligt overdragelse. Arbejdsmiljøkoordinator stiller 
spørgsmål, det er projekterende der besvarer dem som en del af projekteringen. Banedanmark 
forventer, at arbejdsmiljøkoordinator (P) tager kontakt til projektleder eller AMK-tilsyn, hvis 
samarbejdet ikke fungerer 

- Skabeloner mm ligger på https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Arbejdsmiljoe. De væsentligste 
er arbejdsmiljølog og skabelon for Plan for sikkerhed og sundhed. Der er krav om at bruge disse 
skabeloner. 

o Arbejdsmiljølog omfatter et screeningsværktøj, hvor man angiver genstand/problemstilling 
ift fagdisciplin med angivelse af, om der skal indhentes yderligere information. Det skal 
vurderes, om det skal overføres til arbejdsmiljølog eller ikke skal (skal angives med initialer 
på beslutningstager).  

o Genstand overføres til arbejdsmiljølog, beskrives, risikovurderes og der angives valg af 
løsning med ny risikovurdering.  

o Arbejdsmiljøloggen er også et procesdokument, så man kan følge beslutningsgangen 
o Muligt at få introduktion til dokumenterne hos Banedanmark, fx på opstartsmødet med 

arbejdsmiljøkoordinator (P)   

Drøftelse 
Efterfølgende var der diskussion i grupper med kort plenum opsamling: 

- Der blev udtrykt behov for, at Banedanmark bliver bedre til at kommunikere kravene til 
arbejdsmiljøkoordinatoren 

- FRI og Danske Arks ydelsesbeskrivelse er under revision efter ændringer af A/B-systemet 
- Det vil være dejligt, hvis der var flere professionelle bygherrer, som har taget stilling til, hvordan de 

vil have deres ansvar forvaltet. Det er afgørende for arbejdsmiljøkoordinatorens arbejde, at der er 
en klar rammesætning 

- Arbejdsmiljøkoordinatorerne vil gerne med fra idéfasen (og skal også, hvis der projekteres i den 
fase) 

- Der blev efterspurgt en standardliste til kontakten med bygherren, se forslag til dagsorden for 
forventningsafstemningsmøde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator: 
https://byggeproces.dk/aftalen-med-bygherre/ og https://byggeproces.dk/bygherre-
rammesaetning-af-arbejdsmiljoekoordineringen/  

- Når man som arbejdsmiljøkoordinator ikke kan få kontakt til bygherren, enten fordi der er et 
hierarki i projektorganisationen, eller bygherren ikke er interesseret, så må man definere sin egen 
indsats. Ofte kan man godt få projektlederen til at spørge efter bygherrens arbejdsmiljøpolitik, men 
ellers kan der være uvilje mod at ”forstyrre” bygherren med spørgsmål om arbejdsmiljø 
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Møde i ISHCCO 
Signe Mehlsen har deltaget i det årlige møde i ISHCCO (International Safety and Health Construction 
Coordinators Organisation). Der kommer et særskilt notat om mødet. 

Næste møde 
Mandag 28. august 2018 kl. 9-12 

Forslag til emner:  

- Tilsynspligt 
- Overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til (B) 

Sted: ? 

Der vil være mulighed for at deltage i fokusgruppeinterview om kommunikation mellem bygherre og 
arbejdsmiljøkoordinator 

 


