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1. Hensikt  

Prosedyren skal sikre samordning av helse- miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) på steder der 

flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass. Prosedyren vil også bidra til å ivareta 

samordning av sikkerhetsarbeidet som kreves i Sikkerhetsstyringsforskriften og Sikringsforskriften. 

 

2. Definisjoner 

Hovedbedrift, den virksomheten som har ansvar for samordning av de enkelte virksomheters 

HMS-arbeid i henhold til krav i AML § 2-2, Internkontrollforskriften § 6 og Byggherreforskriften § 8b. 

INTERN MERKNAD: Dersom det ikke er inngått avtale om hvem som er hovedbedrift, kan tilsynsmyndighetene 

Internkontrollforskriften § 6 bestemme hvem av virksomhetene som skal ha samordningsansvaret. 

 

Sikkerhetsstyringsforskriften, Forskrift om sikkerhetsstyring for jernbanevirksomheter på det 

nasjonale jernbanenettet. 

 

Sikringsforskriften, Forskrift om sikring på jernbane. 

 

3. Omfang  

Prosedyren gjelder alle enheter i Infrastrukturdivisjonen. 

 

4. Ansvar 

Linjeleder/prosjektleder har ansvar for at det foreligger en samordningsavtale der dette er påkrevet, 

og at samordningsavtalen følges opp. 

 

5. Fremgangsmåte  

5.1. Valg av hovedbedrift 

Det skal gjøres en skriftlig vurdering basert på «STY-603622 - Vurdering av egnethet for å ivareta 

hovedbedriftsansvaret» før det besluttes hvem som er best egent til å være hovedbedrift.  

 

Dersom det ikke er inngått avtale om hvem som er hovedbedrift, kan tilsynsmyndighetene 

bestemme hvem av virksomhetene som skal ha samordningsansvaret. 

 

5.2. Utarbeidelse av samordningsavtale 

I de tilfellene hvor Bane NOR er hovedbedrift, skal enten Arbeidstilsynets mal «samordning av 

verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med flere arbeidsgivere» (best.nr. 504), eller «mal for 

avtale med samordnede bedrifter» (STY-604120) brukes. 

 

5.3. Når Bane NOR er hovedbedrift 

5.3.1. Krav til hovedbedrift 

I en driftsituasjon der Bane NOR er hovedbedrift vil hovedbedriftsansvaret ivaretas ved at følgende 

aktiviteter blir gjennomført: 

• risikovurdering som kartlegger farene på arbeidsplassen og sørge for at risikoforhold som berører 
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flere virksomheter blir tatt opp i et felles forum 

• sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne 

forebygge skader på de øvrige arbeidstakerne 

• rutiner for å sikre at relevante avvik blir presentert på felles møter 

• sørge for tilrettelagt vernetjeneste for alle virksomheter (f.eks. ved å samordne intern HMS-

informasjon og møtevirksomhet), felles vernerunder og at verneombud(ene) har hele bygg- og 

anleggsplassen som verneområde 

• felles forståelse for rapportering hos alle verneombud 

 

5.3.2. Informasjon til alle berørte parter 

Der Bane NOR er hovedbedrift skal Arbeidstilsynet skjema «samordning av verne- og miljøarbeidet 

på arbeidsplass med flere arbeidsgivere» (bestillingsnummer 504), gjøres synlig og tilgjengelig for 

alle de involverte virksomhetene. Skjemaet skal oppdateres løpende ved endringer. 

 

5.3.3. Samordningsmøte 

Der Bane NOR er hovedbedrift skal det ved oppstart av samordningen avholdes et møte for å 

gjennomgå samordningen. Det skal videre avholdes samordningsmøter regelmessig og etter behov.  

Ved endringer som påvirker samordningen av HMS-arbeidet, skal det gjennomføres nytt  

samordningsmøte. 

 

5.4. Når Bane NOR ikke er hovedbedrift 

Der Bane NOR ikke er hovedbedrift, skal Bane NOR påse at hovedbedrift oppfyller sine plikter i 

henhold til samordningsavtalen. 

 

6. Arkivering  

Samordningsavtalen og referat fra samordningsmøtene arkiveres i Saksrom. 

 

7. Referanser  

Internkontrollforskriften § 6 

Arbeidsmiljøloven § 2-2 

Byggherreforskriften § 8b 

Arbeidstilsynet  

Arbeidstilsynet skjema «samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med flere 

arbeidsgivere», best.nr. 504. 

STY-603618 SHA-håndboken – Bane NOR som hovedbedrift 

STY-603622 - Vurdering av egnethet for å ivareta hovedbedriftsansvaret 
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