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Banedanmark – bygherre i verdensklasse

Banedanmarks vision: I form til Fremtidens Jernbane

Vi bringer jernbanen i form til at indgå i fremtidens fleksible transportsystem.

Banedanmarks strategiske mål:

 Vi leverer som aftalt

 Punktlighed & Trafikinformation

 Digital Transformation

 Mere & bedre jernbane for pengene i et 
attraktivt marked

 Fremtidens virksomhed

Forudsætning:

 Robuste projekter
o Holder det vi lover
o Gør det, vi siger

 Fundamentet er på plads, herunder et godt 
arbejdsmiljø og at arbejdsmiljøansvaret 
bliver løftet:
o Bygherre
o Projekterende/rådgiver
o Arbejdsgiver



Banedanmarks arbejdsmiljøpolitik

Det er centralt for Banedanmark at tænke arbejdsmiljø og forebyggelse fra start 

til slut i alle vore funktioner. Fra den allerførste planlægning og projektering - over 

udførelsen - til efterfølgende drift og vedligehold.

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø skaber tilfredse og engagerede ledere og 

medarbejdere til gavn for både Banedanmark og Banedanmarks kunder.

Virksomhedens arbejdsmiljøpolitik omfatter alle ansatte i Banedanmark samt alle 

leverandører, entreprenører og andre, der arbejder på Banedanmarks områder.



Arbejdsmiljø i projekteringen 1/2

Banedanmark forventer, at arbejdsmiljølovgivningen holdes 

– bl.a. AT BEK 110, AT BEK 1516 og AT BEK 117.

Eksempler på forventninger til AT BEK 110:

• Ved forslag af løsninger og delløsninger er der taget højde for

1. Den tekniske og sociale udvikling i samfundet

2. Forebyggelsesprincipperne

3. Drift & Vedligehold og bygbarhed

• Rådgiver bygherren i arbejdsmiljøforhold

• Samarbejder og inddrager arbejdsmiljøkoordinator gennem hele projektet – dette ved de 

enkelte risikovurderinger og i grænseflader.

• Projektering under udførelsen



Arbejdsmiljø i projekteringen 2/2

Arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med bygherreansvaret er udbudt: 

Koncept for, hvorledes Banedanmark ønsker arbejdsmiljøkoordineringen 

håndteret, herunder præcisering af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens 

pligter, nr. 117 af 5. februar 2013 samt supplerende Banedanmark krav.

Konceptet vil fremadrettet indgå i aftalegrundlaget, og Banedanmark forventer at 

få leveret en ydelse som beskrevet.

 AMK tilsyn – fagtilsyn inden for arbejdsmiljøkoordinering



Koncept for arbejdsmiljøkoordinering

Kort intro til konceptet med vægt på AMK P:
Det tager udgangspunkt i Banedanmarks Strategi og Banedanmarks 

arbejdsmiljøpolitik.

 Der er fokus på det værdiskabende og en effektiv arbejdsmiljøværdikæde, herunder 

o Rettidig omhu og rette personer på rette tid og sted.

o Arbejdsmiljøforhold skal håndteres så tidligt som muligt og ved kilden.

 Konceptet går ud på: 

1. Arbejdsmiljøkoordinering i alle projektets faser, herunder udpege AMK P.

2. Arbejdsmiljøkoordineringen skal for alle projektets faser gennemgå 

nedenstående proces.

3. AMK P skal inddrages i den enkelte risikovurderinger og i grænsefladerne.

Organisering af 
arbejdsmiljøet

Håndtering af 
risici

Overdragelse 
ved faseskifte


