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Den mest komplicerede renovering i mange år
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Det bliver hårdt arbejde. 

Mørke, træk, fugtighed, tunge løft, 
snævre arbejdsforhold, mange 
mennesker skaber farlige og 
belastende situationer. 

Fokus på arbejdsmiljø er 
nødvendigt – både i 
planlægning og udførsel

Kom med forslag hvis du mener 
det kan gøres sikrere, klogere  og 
mindre belastende

1. DRIFTEN

Togene skal køre 

og driften opretholdes

Sporspærringer er styrende

Langvarige

Op til 4 måneder

Kun fjernbanen

Week-end spærring

21 - 37 timer 

Både fjernbane og S-tog 

Kortvarige – om natten

Ca. fra kl.21 til 05

Både fjernbane og S-tog 

Målsætninger

2. ARBEJDSMILJØ
• NUL arbejdsulykker
• Sikker produktion
• Trivsel

En god arbejdsplads – et fælles ansvar

I DSB sætter vi fokus på medarbejdernes 
bidrag til at skabe kvalitet og trivsel – det 
skaber en god arbejdsplads og tilfredse kunder

Torben Kronstam

Fokus på arbejdsmiljøet

2



Godt  arbejdsmiljø

Vurder risiko – hele tiden

Ulykker & Belastninger

undgå

Hvor stor er sandsynligheden  for, at en bestemt 
fare medfører en ulykke? 
Hvilken konsekvens vil denne ulykken vil have?

Ø nr. 1:                              Ø nr. 2: 

Vulkanudbrud hvert 20. år           Vulkanudbrud hvert 200. år

Hvad er risiko?

Der er en vulkan på hver af øerne, men risikoen 
ved ø nr. 1 er 10 gange så stor som risikoen på
ø nr. 2.

Ændre sandsynligheden for at en ulykke sker
Ændre konsekvensen hvis en ulykke sker

Hvor kan det blive bedre?

Støj

Arbejdsstillinger

Træk og kulde

Arbejdstider

Løsninger og metoder der støjer mindre

Udsæt ikke andre for unødig støj

Høreværn når støjen er over 80 dB(A)

Tunge løft

Undgå at arbejde foroverbøjet og i akavede stillinger – når det er muligt

Sørg for at underlaget er jævnt og sikkert

Undgå arbejde på stiger – brug platform og lift

Undgå at løfte, bære, holde, trække og skubbe tunge genstande –
brug tekniske hjælpemidler

Oprydning giver plads til at bruge tekniske hjælpemidler

Korrekt og passende beklædning

Når det er koldt: Mange lag, svedabsorberende undertøj inderst, 
vindtæt yderst, evt. termotøj imellem

Når det er varmt: Tyndt, svedabsorberende undertøj

Natarbejde og skiftehold – roter med uret

Kost om natten – flere mindre måltider

Hvile efter lange arbejdsdage

Støv

Find løsninger og metoder der ikke støver

Fjern støvet ved kilden

Brug skraber og støvsuger til rengøring – aldrig kosten
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Byggeplads på Hovedbanegården
Særlige forhold

Kørestrømsledninger Spor i drift

Du befinder dig 

altid ovenover og ved siden af

Brug sikkerhedsudstyret: 
hjelm,  sko, orange arbejdstøj (EN 471), 
briller, høreværn

Nul rusmidler
Du er på en farlig arbejdsplads, hvor det 
gælder om at være fuldt opmærksom 
hele tiden

…og de sædvanlige

Der er kørestrømsledninger overalt på
Hovedbanegården. Og det er livsfarligt
at komme for tæt på dem – derfor skal du 
hele tiden være klar over, hvor de er, 
mens du arbejder. 

Du arbejder hele tiden over eller 
ved siden af sporene. Derfor skal 
du være særlig opmærksom på, at 
der ikke ryger noget ned på sporet. 
Vær opmærksom på afspærringer.

Kanyler

100.000 mennesker om dagen
• Da du går i orange arbejdstøj, kan nogle opfatte dig som DSB-ansat. Regn derfor med 
at du kan blive kontaktet som sådan.

Uønskede personer på byggepladsen
• Bed pænt folk om at gå

• Hvis det ikke hjælper – Ring til Politivagten 

Terror
• Ting, der står på byggepladsen, skal være mærkede 

• Meld det straks, hvis du ser mistænkelige ting, der ikke er mærkede

• Beredskabsplan: skurbyen i Reventlowsgade, derefter Godsbanegården

Er der kanyler i sporet 
eller

Kommer du eller en af 
kollegerne til at stikke sig

Behandling på stedet:
• Vask straks huden grundigt med vand og sæbe
• Lad såret bløde lidt
• Foretag pensling af såret to gange med jod eller sprit
• Tag herefter straks på skadestuen – og medbring kanylen

Kontakt formanden
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Meld det straks
…hvis du taber noget i sporet…hvis du kommer til at 

beskadige en ledning
Husk Pas på, på banen

Signalkabler
Der også signal-kabler overalt. Kommer 
du til at beskadige et af dem, giver det 
problemer med togdriften

Stik aldrig hånden hen 
et sted, hvor du ikke kan 
se – kanyler kan være 
alle steder!



Mønsterarbejdsplads

Vi fastsætter standarder for den daglige sikkerhed
Vi måler evnen til at leve op til standarden

Vi gør som vi siger

Ophængning af 
kabler

Maskin-sikkerhed

Afdækning 
1. sal

Rækværk på stillads

Personlige 
værnemidler

Oprydning

Uge 6Uge 5Uge 4Uge 3Uge 2Uge 1Målepunkter

Rød, der er fare og der skal 
foretages forbedringer her og 
nu

Ugentlige målinger og registrering af sikkerheden

Synlige resultater i ugerapporter Synlige resultater i registreringsskema

Grøn – sikkerheden er 
tilfredsstillende

Gul, sikkerheden er ikke 
tilfredsstillende og der skal 
foretages forbedringer
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Nøglepersoner
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Steffen Lyngesen 

Arbejdsmiljø- og 
sikkerhedsleder

Claus Dam Christoffersen

Produktionsleder

Anders Bang Henriksen

Projektchef
Per Buur

Chefinspektør

Torben Kronstam

Projektchef

Sikkerhedsgrupper

Entrepriseledelse Projektledelse KH 08

Installationer

Banelogistik

Beton

Underentreprenører

Jord

Underentreprenører

Byggeledelse

Cyril Olsen

Projektleder

Lars Balslev

Sikkerhedskoordinator

Michael Blem

Byggeleder

Kim Holm Pedersen

Tilsyn



• Brand

• Terror

• Drift og spor 
Togulykker

Påkørsel af bærende konstruktioner

Tab af genstande i spor

Beskadigelse af kørestrøm/signalanlæg

Beskadigelse af forsyningsledninger

• Personulykker

• Miljøhændelser 

Plan – over byggepladsen

Alarmkort
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Alarmering

Hvis nødvendigt: Stop togdrift : 3376 5038

Tilkald hjælp: 112 

Oplys:

-hvor ulykken er sket

-hvad der er sket

-hvem du er

-send mandskab til mødested aftalt med 112.

-informer entrepriseledelsen 3038 9678/3038 9679

Pihl – Aarsleff Konsortiet

Stationskontoret, Bernstorffsgade 16
1577 København V.
Tlf.   3393 6120   fax 3393 6221

Projektchef: Anders B. Henriksen 2061 3154
Sikkerhedsleder: Steffen Lyngesen 2026 3358

Nærpoliti Kh:  3315 3801

Beredskabshændelser:



Duer, duemøg og smittefare

Fugleinfluenza Duer får ikke fugleinfluenza

Men du skal alligevel være forsigtig – duemøg indehol der så meget andet

Papegøgesyge Symtomer: minder om influenza med høj feber og ømme muskler

Symptomer: diaré, mavekramper, kvalme og opkastninger, feberSalmonella

Meningitis

Allergi

Symptomer: Hovedpine, stivhed i nakken, feber

Symptomer: Snue, røde øjne, udslet

Hvad kan vi gøre for at undgå smitte og sygdom?

Udførsel af arbejdet

Undgå så vidt muligt at indånde støv fra 
duemøg og fjer

Brug Maske med P-1 filer - hvis du arbejder 
med hovedet tæt på områder med duemøg
og fjer

Undgå at røre døde fugle og duemøg

Brug handsker hvor det er muligt

Omhyggelig hygiejne

Vask hænder og ansigt – ofte –
og i hvert fald før du spiser, før 
du ryger, før du går på toilettet 

Sæbe ødelægger virus og 
mange andre 
mikroorganismer

Rensning for udførsel af arbejdet

Området skrabes og støvsuge

Området desinficeres

Da duerne er overalt. Derfor kan 
vi ikke sikre, at dit arbejdsområde 
altid er frit for duemøj

Værnemidler : heldragt, visir og P-3 maske

Søg læge hvis du får nogle af 
symptomerne – og fortæl, at du kan 
være kommet i kontakt med duemøg


