
Bygherrenetværk om arbejdsmiljøNotat	fra	møde	i	Banedanmark,	14/9	2017
Berit Vangborg startede med at præsentere Banedanmarks koncept for arbejdsmiljøkoordinering og den
proces, som har været omkring håndtering af bygherreansvaret.

- Der er flere store projekter i gang i øjeblikket, og derfor er Banedanmark pt en af Danmarks største
bygherre

- I Anlægsdivisionen køres alle små og store projekter, og de er bygherrerepræsentanter på disse
projekter

- Teknikdivisionen ejer jernbanen og bliver bygherre på reparations- og vedligeholdelsesprojekter,
samt nogle gange projekterende

- I divisionen for Økonomi & Planlægning udvikles projekterne og sørger for finansiering. De bliver
derved også nogle gange bygherre

o Overvejelser om, at der skal være nok økonomi til foranstaltninger, samt fx
eksproprieringer, så der er plads nok

- Arbejdsmiljø er under HR-divisionen
- Flerårigt projekt

o Definition af bygherrerollen: Adm. Direktør er bygherren, men i praksis er det den, som har
ansvaret for økonomi, der er bygherrerepræsentanten. Typisk projektleder/projektchef

o Bygherrerepræsentant skal udpege arbejdsmiljøkoordinatorer, kan få hjælp af central
enhed i Anlæg. Enten udfører denne enhed arbejdsmiljøkoordineringen, eller også fører de
tilsyn på arbejdsmiljøkoordineringen (primært det sidste)

o Risikoregister indeholder de krav, som skal stilles. Udarbejdes løbende så det kommer til at
indeholde mere detaljerede krav om, hvad man skal huske, før man sætter et arbejde i
gang. Indarbejdes i arbejdsmiljøloggen, som er det gennemgående dokumentationsværktøj

o Arbejdsmiljøkoordinator skal afholde statusmøder med bygherren. De problemstillinger,
der kommer op, er det bygherrens ansvar at håndtere. Tilsynet deltager på disse møder

o Vil gerne holde intro for rådgiverne også – udover for håndværkerne
o Udarbejdet arbejdsmiljøbilag til kontrakterne, hvor de overordnede krav stilles omkring

arbejdsmiljø, herunder deltagelse i arbejdsmiljøaktiviteter
o Udarbejder undervisningskoncept for arbejdsmiljøkoordinatorer, som alle skal på, før de

kan arbejde for Banedanmark. Desuden defineres kompetencekrav mere tydeligt end
lovgivningen, herunder om de er på andre projekter samtidigt

o Udarbejdet PSS-skabelon for små og mellemstore projekter, som fylder 1 side plus
byggepladsplan

I diskussionen undervejs kom følgende punkter frem:

- Det er et langt træk at ændre adfærd, og det kræver, at man når ud til de enkelte håndværkere,
samt løbende opfølgning og konsekvens.

- Flere har erfaringer med forskellige sanktioner, men det er et svært område, hvis det skal have den
rigtige effekt
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- Når bygherren efterspørger arbejdsmiljøkoordinatorydelsen, så kommer der et større fokus og
dermed bedre arbejdsmiljøkoordinatorer

- Der er forskellige erfaringer med at fastsætte timetal for arbejdsmiljøkoordinatoren i udbuddet.
Det kan være svært at definere fast og vil nok afhænge af tidsplanen

- Der er behov for en kulturændring i bygherreorganisationen for at projektlederne tager ansvar for
bygherrens pligter

Opsamling på møde med Arbejdstilsynet
- Bruger en del tid på at definere, hvornår starter projekteringen. Det var lidt overraskende, at det

handler om beslutninger og ikke tegninger/beregninger. Projekteringen foregår i større eller
mindre grad i hele byggeprocessen

- Involvere arbejdsmiljøtankegangen fra start af

Mulige emner:
- Sanktioner
- Målsætninger for arbejdsmiljøet, også positive mål

Næste møde:
14/12 kl. 13-16

Medbring egne målsætninger for arbejdsmiljøet og sanktioner

Signe spørger Pete Kines, om han vil sige noget om forskningen omkring målsætninger, herunder Vision
Zero


