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Notat fra møde d. 10/12 2020 om Banedan-
marks håndtering af bygherreansvaret 
 

Jakob Ugelvig Christiansen fra Banedanmark fortalte om deres håndtering af bygherreansvaret:  

- Jakob er ansat i stabsfunktion under HR, som arbejder på at få arbejdsmiljø implementeret i hele 
organisationen. 

- Banedanmark dækker hele værdikæden, da de udover at være myndighed også er bygherre, pro-
jekterende og entreprenør. Der er fortløbende ca 200 projekter i gang, store som små.  

- Tidligere har service og vedligehold på jernbanen ikke været opfattet som bygge- og anlægsar-
bejde, men det er der ændret på, så bygherreansvaret også varetages her. 

- Banedanmark har indarbejdet procedurer om bygherreansvaret i ledelsessystem, så det er en del af 
projektledelsens opgavevaretagelse. Det er angivet, hvem der hvilke ansvar og roller, og samar-
bejdsflader er angivet. Det er et løbende arbejde at implementere dette i organisationen, herunder 
skabe ejerskab til bygherreansvaret hos projektlederne. Der pågår arbejde med undervisning og 
etablering af en organisering af arbejdsmiljøkoordinatorer 

- Der er både interne arbejdsmiljøkoordinatorer og AMK-tilsyn af de eksternt udpegede. Det er pro-
jektlederen, som skal udpege arbejdsmiljøkoordinatorer.  

- Der er indført fagkoordinatorer for arbejdsmiljøkoordineringen, som står for den faglige ledelse og 
udvikling. 

- Flere i organisationen har den lovpligtige arbejdsmiljøkoordinator-uddannelse, men uden selv at 
agere som arbejdsmiljøkoordinatorer. Arbejdsmiljørepræsentanter opfordres til at tage arbejdsmil-
jøkoordinator-uddannelse. 

- Anlægsarbejdet er specialiseret, og der er både nationale og udenlandske entreprenører, som by-
der ind på arbejdet, hvorfor niveauet af viden og sikkerhedskultur er forskelligt, og noget, som der 
må tages hensyn til i arbejdsmiljøkoordineringen 

- Der er igangsat et arbejde med KPI’er på arbejdsmiljøområdet, herunder også positive indikatorer, 
fx hvor hurtigt en observation fra sikkerhedsrundering løses. Det skal være med til at skabe incita-
ment hos arbejdsmiljøkoordinator ift. at følge op 

- I udbud er arbejdsmiljøkoordinatorydelsen og arbejdsmiljøkrav beskrevet. Der er mulighed for bod 
ved misligeholdelse af kontrakten 

- Banedanmark har valgt at tilføje flere elementer til bilag 1: Særligt farligt arbejde, fx trafik. Dette er 
også med i kontrakten 

- Der gennemføres audits for at tjekke overholdelsen af bygherreansvaret, herunder arbejdsmiljøko-
ordinatorens opgavevaretagelse. Projektledelsen skal sørge for årsagsanalyse og korrigerende 
handlinger, så der på den måde skabes læring i organisationen og ejerskab til løsningerne. 

 

Herefter erfaringsudvekslede vi om, hvad Banedanmarks erfaringer kan bruges til i andre bygherreorganisa-
tioner:  

- Der er interessant at se økonomiske beregninger af, om forskellen på at have interne eller eksterne 
arbejdsmiljøkoordinatorer.  



Netværk for bygherrer om arbejdsmiljø 

2 
 

o Hos Vestforbrændingen har det vist sig, at der er besparelse ved at have egne arbejdsmiljø-
koordinatorer, samtidigt med at man får en mere ensartet ydelse og større mandat hos de 
interne arbejdsmiljøkoordinatorer. Ydermere er man lykkedes med at forpligte projektle-
derne på ansvaret og få defineret hele flowet omkring arbejdsmiljøkoordinering. 

o Andre vælger at lave rammeaftaler for at få mere faste arbejdsmiljøkoordinatorer på sa-
gerne 

- Der er forskellige holdninger til at anvende bod ift. arbejdsmiljøkrav, men det er en generel overve-
jelse i bygherreorganisationerne, hvordan man skal reagere, når krav ikke opfyldes, og hvor meget 
man skal blande sig som bygherre i arbejdsmiljøkoordinatorens opgavevaretagelse. Det er også en 
udfordring, hvis krav ikke er specificeret i udbud. 

o Der er behov for at fastholde krav, og at entreprenørerne har arbejdsgiveransvar. Der var 
en drøftelse af, at man skal have fat i ledelsen af virksomhederne, ikke kun håndværkerne 
på pladsen 

- Det opleves som nødvendigt, at man som bygherre får gjort arbejdsmiljøkoordinatorer klart, at de 
arbejder direkte for bygherren, og omvendt får projektlederne til at forstå, at de har ansvaret, selv 
om der er udpeget en arbejdsmiljøkoordinator 

- Der er en oplevelse af, at totalentreprenører ofte ikke ønsker indblanding fra bygherren 
- Der er lidt frustration over at se de samme udfordringer igen og igen, så det handler om at tage det 

i opløbet ved at komme godt i gang med samarbejdet og holde et højt arbejdsmiljøniveau fra start. 
Nogle arbejder med en opstartsprocedure. 

- Generelt har corona fyldt meget i alle bygherreorganisationer og på byggepladserne, herunder 
håndtering når der er smitte. 

Forslag til emner i 2021 
- AB18 
- Leading indicators  
- Bod og bonusordninger 
- Præsentation af Vestforbrændingens håndtering af bygherreansvar, herunder erfaringer med in-

terne arbejdsmiljøkoordinatorer og dokumenthåndtering 
- Udarbejdelse af journal 

Næste møder 
- Meldes ud på https://byggeproces.dk/bygherre-netvaerkets-moeder/  


