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Notat fra møde om indarbejdelse af 
arbejdsmiljøforhold under projekteringen 
hos Atkins 
Arbejdsmiljøchef Jørgen Bille fra Atkins bød velkommen.  

Herefter gennemgik Berit Helene Vangborg fra Banedanmark deres krav som bygherre til rådgiveres og 
arbejdsmiljøkoordinator (P)s ydelser i anlæggets forskellige faser: 

- Banedanmark har en arbejdsmiljøpolitik som fokuserer på planlægning og forebyggelse 
- Alle, herunder også leverandører, er omfattet af politikken. Det vil sige, at det forventes, at 

leverandørerne lever op til det. 
- Banedanmark forventer, at projekterende har tænkt arbejdsmiljø ind de løsningsforslag, som bliver 

givet, og at det kan dokumenteres. Det skal ske fra starten og undervejs. Der skal tages hensyn til 
forebyggelsesprincipper og den tekniske/sociale udvikling i samfundet. Det er egentlig bare 
lovgivningsstof, men det er vigtigt for Banedanmark at præcisere det 

- Krav om at der udpeges en arbejdsmiljøkoordinator fra start af projekteringen, ikke først når 
projekteringsfasen starter 

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal være involveret i al projektering, også projektering under 
udførelsen hos entreprenøren 

- Har udarbejdet koncept for arbejdsmiljøkoordineringen, som kommer ind i aftalegrundlaget 
- Banedanmark har eget AMK-fagtilsyn, som dels kontrollerer om arbejdsmiljøkoordineringen 

fungerer, og er sparringspartner for arbejdsmiljøkoordinatoren. De udfører ikke selv 
arbejdsmiljøkoordinering 

- Banedanmark ønsker klare linjer i kontrakten med arbejdsmiljøkoordinering, så opgaver og omfang 
er klart defineret 

- Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal koordinere på tværs af fagdiscipliner, og det er ofte et krævende 
arbejde, ift hvad vi er vant til. Arbejdsmiljøforhold skal håndteres så tidligt som muligt. 

- Det er arbejdsmiljøkoordinatoren, som stiller spørgsmålene, og de projekterende, der finder 
løsningerne 

- Banedanmark arbejder på kravstillelse til de projekterende omkring deres pligter 

Atkins præsenterede, hvordan de har overført Banedanmarks forventninger til arbejdsmiljøydelser i faserne 
op til  udførelse: 

- Præsenterede værktøj til arbejdsmiljølog, som ligger som faneblade i et excel-ark 
- Bruger risikovurdering 
- Der er objektdefinition, som er en slags brainstorm i de helt tidlige faser, før man laver den 

egentlige projektering. Det overføres så til fanebladet for arbejdsmiljølog, når man går i gang med 
projekteringen. Alle byder ind med definerede risici 

- Det er vigtigt for Atkins, at de kan dokumentere deres overvejelser igennem hele byggeprocessen 
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Herefter var der et gruppearbejde, hvor vi drøftede deltagernes erfaringer med arbejdsmiljøkoordinering 
under projekteringen og samarbejdet med projekterende: 

- Der mangler klare aftaler for indarbejdelse af arbejdsmiljø, og det giver udfordringer for 
samarbejdet. Det er godt, hvis bygherren kan stille krav hertil 

o Aftalerne skal bl.a omhandle arbejdsmiljøkoordinators adgang til informationer. Det 
blev nævnt at det er vanskeligt for arbejdsmiljøkoordinator at følge op på de 
projekterendes arbejde, hvis de ikke kender organiseringen af projekteringen. 
Foregår den eksempelvis i forskellige rådgivningsvirksomheder, er der 
projekteringsydelser der ligger hos leverandører af stillads mm?  

o Der var forslag om at arbejdsmiljøkoordinator får en kontaktperson i bygherres 
organisation eller hos rådgiver. Kontaktpersonen skal formidle kontakt til de der 
projekterer de enkelte ydelser. Det blev også foreslået, at der etableres et 
organisationsdiagram, der vedrører arbejdsmiljøet for de første faser af 
byggeprocessen. 

o Hvis tidsforbrug ved opfølgningen ikke er aftalt kommer arbejdsmiljøkoordinator 
under unødigt pres. 

o Der var flere der påpegede, at arbejdsmiljøkoordinator også selv kan stille krav til 
rammerne for opgaven. 

- Den tværfaglige koordinering halter nogle gange, og der er behov for en forståelse hos de enkelte 
fagdiscipliner af behovet for koordinering 

- Der er stor forskel på bygherrernes vidensniveau, og ofte giver rådgiver dem ikke besked om 
ansvar.  Der er en del bygherrer, der mangler forståelse for at arbejdsmiljøforhold skal med 
allerede fra projekteringen. 

- Der er stadig plads til forbedringer hos de projekterende ift viden om lovgivning og arbejdsmiljø, 
men der sker en udvikling. Byggeriets Arbejdsmiljøbus oplever en stigning i henvendelser fra 
projekterende byggeprocesser, tekniske hjælpemidler mm  

- Der var en drøftelse af PSS og dens omfang og detaljeringsgrad. Der er forskellige holdninger. Vi 
talte om, at den daglige arbejdsmiljøkoordinering er det vigtigste. Når 
arbejdsmiljøkoordineringen evt. ikke fungerer, så kan der komme fokus på PSS.  

- Under udførelsen har nogle arbejdsmiljøkoordinatorer erfaringer med hyppigt at deltage i 
morgenmøder, hvor dagens produktion blev behandlet.  

Slutteligt fortalte Atkins om, hvorledes de arbejder med arbejdsmiljøforhold til driftsfasen, herunder 
redskaber til benyttelse i processen med at få etableret journal og liste 

- Der er krav til, at projekterende og udførende skal udpege en arbejdsmiljøansvarlig for 
overholdelsen af deres pligter 

- Der afholdes møder mellem arbejdsmiljøkoordinator og arbejdsmiljøansvarlig. Tjekker op på 
konkrete PSS’er, gennemgår risikolog, samt evaluerer og aftaler om, hvordan det kan deles på 
tværs (da det konkrete projekt har en række udbudspakker) 

- Fokus er på bygnings- eller anlægsdele, herunder beskrivelse af risiko og forslag til forebyggende 
handling 

- Det hjælper arbejdsmiljøkoordinatoren, når arbejdsmiljøansvarlig er kompetent og får tid til sit 
arbejde 
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- Arbejdsmiljøkoordinator holder løbende møder med teknik (ejer), så relationerne opbygges, og der 
aftales, hvordan journalen overleveres. 

- Journal er bygget op om objekterne, som skal repareres og vedligeholdes. Der anvises en løsning, 
hvor der henvises til en arbejdsinstruks 

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 
Tirsdag d. 12. juni kl. 13-16 

Ønsker emne om bygherrens rammesætning af arbejdsmiljøkoordineringen 


