
Arbejdsmiljø
Bygherrens pligter og ansvar

Banedanmark er myndighed, driftsorganisation, projekterende, entreprenører og 
bygherre for 7 – 8 milliarder/år

2750 ansatte med både intern og ekstern planlægning, projektering og udførelse

…hvordan griber vi det an ift. bygherrens pligter & ansvar?

Rammesætning
Organisering

Ressourcer
Ledelse & ledelsessystem

Udbud og kontrakter
Dialog & udvikling

Rapportering, tilsyn og intern audit
Nære eksterne relationer og videndeling
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Udføres opgaven 
med hjælp fra én eller 

flere eksterne
leverandører/

entreprenører?

ARBEJDSGIVERANSVAR:
Intern produktion 
(bl.a. oplæring, 
BDK-instruktion, 
APV, tilsyn mv.)

NEJ

JA

>10 PERSONER SAMTIDIGT

OP TIL 10 PERSONER 
SAMTIDIGT

BYGHERRENS PLIGTER
KRAV iht. STOR byggeplads:
 Stor PSS
 Arbejdsmiljølog og -journal
 Uddannet AMK (P og B)

Er der særlig 
farligt arbejde? 

BYGHERRENS PLIGTER
KRAV iht. LILLE/MELLEMSTOR byggeplads:
 Lille PSS
 Arbejdsmiljølog og -journal
 AMK (P og B)

BYGHERRENS PLIGTER
KRAV iht. LILLE/MELLEMSTOR byggeplads:
 Arbejdsmiljølog og -journal
 AMK (P og B)

JA

NEJ

Tracé AM-2

Er der flere 
arbejdsgivere samtidigt

på samme sted 
i løbet af dagen?

NEJ

Bygherren skal medvirke 
til, at den eksterne 
leverandør kan udføre 
bygge- og anlægsarbejdet 
sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt.  

Antal personer på 
arbejdsstedet

BYGHERREANSVAR

ARBEJDSMILJØKOORDINERING

JA

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

BANEDANMARK

Rammesætning – AML særligt 110 & 117
Fra scope til aflevering; udbud og kontrakter
ALLE opgaver på og ved vores infrastruktur 
uanset fag (anlægsarbejde, byggearbejde o.a.)

Når en opgave 
skal scopes, 
projekteres og 
udføres 



Udførende AMK – decentralt ansat i et eller flere projekter:
Organisering i to hovedområder. Reference til linjeledelsen i områderne. 
I alt ca 15 BDK-ansatte (?) + indlejet AMK (x kr ???). Mix af kompetencer.

Anlæg incl programmerne EP, SP og RFB

• Egne fuldtids AMK P & B + AMK-tilsyn
• Fagkoordinator for AMK– faglig 

ledelse
• Tilkøb / indlejede AMK-ressourcer 

både fra den udførende eller 3. part. 
AMK-tilsyn fører tilsyn med disse 
ydelser

• Flere i stab og ledelse har de formelle 
kompetencer – men er ikke udførende 
AMK

Infrastruktur særligt vedligehold

• På vej til at etablere en AMK-
organisation. Platform etableret med 
stort undervisningsprogram

• Pt ikke egne AMK ressourcer eller 
fagkoordinator

• Tilkøb / indlejede AMK-ressourcer 
både fra den udførende eller 3. part. 
Ledelsen fører tilsyn med ydelsen

• Nogle i stab og ledelse har de formelle 
kompetencer – men er ikke udførende 
AMK



AMK-stabsfunktion

• Reference til HR-direktør og CEO/direktion

• 3 AC fuldtidsstillinger – 2 x Cand. Scient. + 1 ingeniør

• Opgaver:

- ledelsessystemer

- paradigmer

- udvikling, 

- intern audit v. lead auditor + flere auditorer

- KPI fx antal ulykker og AT-besøg/reaktioner hos eksterne leverandører

- rapportering til ledelse/Safetyforum

- udbud og kontrakter – nu med sanktionsmuligheder (bod / misligholdelse)

- intern undervisning, oplæg & erfa-møder med fx AMK-udførende & ”nære eksterne” fx 
Bygherreforeningen, VD, DSB, Bam-Bus/BFA

- AMO relation



Ledelsessystem for
bygherrens pligter
og ansvar



Arbejdsmiljøbilagets identifikation af særligt risikable/farlige 
opgaver/forhold

Det kan for eksempel være opgaver eller forhold ved:
a) Arbejde med fare for nedstyrtning eller fare for at blive begravet ved sammenstyrtning
b) Udsættelse der indebærer særlig fare i forbindelse med biologiske og kemiske agenser
c) Udsættelse for støj og vibrationer
d) Arbejde med højtryksspuling eller sandblæsning
e) Arbejde med ioniserende, ikke-ioniserende stråling og høj-energi lyskilder 
f) Arbejde nær højspænding eller steder med risiko for farlige mængder af statisk elektricitet
g) Arbejde med risiko for drukning
h) Arbejde i brønde, tunneller eller ’underjordisk’
i) Arbejde med tunge præfabrikerede elementer/emner
j) Adgangs-, flugt- og redningsveje
k) Arbejde i trafik – herunder tog og andet jernbanemateriel på skinner, biler, lastbiler og entreprenørmaskiner 

mv.
l) Arbejde i snævre rum eller snævre pladsforhold i øvrigt
m) Arbejde i svært tilgængelige rum eller lokaliteter
n) Arbejde med roterende, klemmende og/eller skærende værktøj/maskiner
o) Arbejde under vanskelige vejr og lysforhold; og arbejde på tidspunkter døgnet igennem.



Hvorfor laver vi audit? - Læring !                                    

- Undersøger om der er 
overensstemmelse mellem 
auditgrundlaget og det enkelte projekt. 

- Tildeler audit-observationer, afvigelser 
og forbedringsområder, hvor projektet 
skal sikre korrigerende handling. 

- Rosværdige tiltag:
Forhold hvor der er observeret 
positive tiltag og resultater

BANEDANMARK

Auditgrundlag:

- Tracé proces AM-2 om 
arbejdsmiljøkoordinering

- Bekg. 117 om bygherrens 
pligter og ansvar + AML i 
øvrigt



Auditform

- Stikprøver: projektporteføljen, på 
efterspørgsel, fag og geografi

- Intern audit:
- bygge/anlægsprojekter
- opgaver hvor der er krav om 

arbejdsmiljøkoordinering
- Anlæg (herunder også RFB, EP og SP)
- Infrastruktur

- Interview og dokumentgennemgang

- Audit af det faktuelle arbejdsmiljø på bygge-
og anlægspladser. 

- Mulighed for leverandør audit



Auditforløb

BANEDANMARK    

Planlægning/varsel Gennemførsel af audit Afrapportering Kvalitetssikring af 
handleplaner

Lukke 
afvigelse/implementering

Den lærende audit – omfangs- og årsagsanalyse samt korrektion
ligger hos ledelsen. Vi godkender.



BANEDANMARK

Status på audit 2020
- Gennemført 5 audits i Q4
Auditobservationer :

- Afvigelser: 13

- Forbedringsområder: 10

- Rosværdige tiltag: Flere/mange 

Primære områder for 
observationer20 20
- Bygherres kendskab og ejerskab til egne opgaver 

iht. Tracé AM-2 & 117

- Afklaring af roller og ansvar ift. 
arbejdsmiljøkoordinering

- Materielle forhold i fællesområder/adgangsveje. 



DD | MM | YYYY

Hvad bringer 2021?

BANEDANMARK     PRÆSENTATIONSTITEL  /  AFSNIT

Auditplan for 2021  - mindst 10 audits

Revision af ledelsesystem og paradigmer

Revision af udbudsgrundlag, kontrakter og 
kontraktbilag (fx ydelsesbeskrivelse AMK) 
baseret på AB18-komplekset

Yderligere afklaring af officielle reaktioner
på arbejdsgruppen om AMK hos store 
statslige bygherrer fx

Månedlig rapportering til direktion

4. Det anbefales, at de statslige bygherrer står sammen om en stærk vision for 
sikkerhed i byggeriet, hvor ambitionen for det forebyggende 
arbejdsmiljøarbejde er, at ulykker helt undgås.



Personlige juleønsker 2020
• Udryddelse af et lille ‘plagsomt dyr’ der fører til Covid-19

• System (APP) til at redegøre for hvem, der er hvor og hvornår

• ID-kort med kompetencer

• At vores projektledelse får AMK helt ind under huden, og at de i praksis leder og handler ud fra, at 
AMK er et bygherre-ansvar, der IKKE kan uddelegeres – en ekstern AMK skal både i direkte og 
overført betydning har BDK’s tøj på, når de er på arbejde

• Forsimplede udbud/kontrakter og ledelsessystemer

• Simplere afgrænsning af hvor i ‘geografien’, der skal koordineres og hvor der bare er almindeligt 
arbejdsgiveransvar

• Mere relevant arbejdsmiljøfagligt materiale målrettet anlæg

• Større andel af AMK ansat i BDK (eller hos 3. part)

• En bedre sikkerhed og sundhed for alle – og ikke mindst hos yderste og mest sårbare led i 
entreprenør-kæden



Tak for opmærksomheden

BANEDANMARK     PRÆSENTATIONSTITEL  /  AFSNIT
BANEDANMARK

Det kan godt være Union Pacific ikke lige er på sporet – men.. vi er !
Wyoming, august 20, foto on location: fætter Kim     


