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Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen
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Emner i oplægget
• Hvad er Københavns Lufthavne A/S (CPH) for en størrelse
• Film om arbejdsmiljø i CPH, herunder forventninger til arbejdsmiljøet
• Hvorfor blev der slået en stilling op som arbejdsmiljøkoordinator i CPH

• Internt i CPH
– Hvordan er arbejdsmiljøkoordinatoren placeret i linjeorganisationen
– Hvilke roller har arbejdsmiljøkoordinatoren i de forskellige faser
– Hvilke forventninger er der til arbejdsmiljøkoordinatoren
– Hvordan er samarbejdet med projektorganisationen i CPH
– Hvordan er samarbejdet med de udførende i CPH

• Eksternt
– Hvordan er arbejdsmiljøkoordinatoren placeret i projekter

• Projekteringsfasen AMK(P) og AMK(P) tilsyn
– Hvordan er samarbejdet med de projekterende firmaer, herunder AMK(P)

• Udførelsesfasen AMK (B) og AMK (B) tilsyn
– Hvordan er samarbejdet med de udførende, herunder AMK(B)

– Hvordan er samarbejdet med projektorganisationen
– Hvordan er samarbejdet med de udførende

• Spørgsmål
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Copenhagen Airport
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→ 26,6 millioner passagerer i 2015 (+6,5%)

→ 278.000 operationer (+2,8%)

→ 23,000 jobs i 700 virksomheder, heraf

ca. 2.400 ansatte i Københavns

Lufthavne A/S

→ 60 fly, 151 destinationer, 27 Intercon

Kapacitet
Operationer 83 per  time
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CPH Facts
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→ Areal 12,4 km2 =  2.000 fodboldbaner
→ 3 km2 runways and taxiways = 70

fodboldbaner eller 190 kilometer
motorvej med 4 baner fra København til
Odense

→ 24 km hegn rundt om CPH
→ 1.000 security-cameraer
→ 40.000 km data kabler.
→ 650 starter og landinger dagligt
→ 14 sneplove I formation kan renholde 3,6

km runway på mindre end 15 minuter
→ 160.000 m2 terminalområder bliver

dagligt rengjort dagligt = 25
fodboldbaner

→ 70.000 passenger i terminaler på en
gennemsnitsdag.
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FILM
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Københavns Lufthavn Sikkerhedsfilm – DK 6:14min.

Københavns Lufthavn Sikkerhedsfilm – UK 6:14min.
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Hvor er arbejdsmiljøkoordinering placeret i CPH

• Arbejdsmiljøkoordinering på byggepladser ligger i CPH’s arbejdsmiljøafdeling under HR, som refererer
direkte til CPH’s administrerende direktør.

• Herunder er vist de vigtigste samarbejdspartnere.
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Hvorfor blev der slået en stilling op som arbejdsmiljøkoordinator i CPH

Herunder er nogle af de overvejelser der har været i forbindelse med ansættelse af en intern
arbejdsmiljøkoordinator.

• Have viden i egen organisation

• Have indflydelse på arbejdsmiljøkoordinatorens udførelse af opgaver

• Sparring med de aktivitetsansvarlige

• Sparring med eksterne arbejdsmiljøkoordinatorer

• Bedre kendskab til arbejdsmiljø i projekter på tværs (videndeling)

• Bedre information om arbejdsmiljø på projekter op i organisationen, LTIF mv.

• LTIF under 17,0 ved udgangen af november 2016 var LTIF på 12,2
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• AMK (P) typisk projekter under 30 millioner kroner.
– Almindelige opgaver som AMK(P)
– Arrangere workshop

• AMK (P) tilsyn, typisk projekter over 30 millioner kroner.
– CPH dokumenter til CPH’s projektleder/aktivitetsansvarlige
– Møder med ekstern AMK(P)
– Kontrol af arbejdsmiljødokumenter fra ekstern AMK(P)
– Gennemgang af dokumenter med ekstern AMK(P)
– Deltagelse i workshop
– Informationer til intern arbejdsmiljøorganisation

• Forventninger til AMK(P)/AMK(P) tilsyn
– Kendskab til arbejdsmiljøområdet, hvad skal med under projektering
– Dialog med CPH’s aktivitetsansvarlige om gældende lovgivning og CPH krav
– Dialog med ekstern AMK(P) om gældende lovgivning og CPH krav
– Medspiller i forbindelse med projektering
– Samarbejde med intern arbejdsmiljøorganisation
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Arbejdsmiljøkoordinatoren i Projekteringsfasen
Roller og forventninger
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• AMK (B) typisk projekter under 30 millioner kroner.
– Almindelige opgaver som AMK(B)

• AMK (B) tilsyn, typisk projekter over 30 millioner kroner.
– CPH dokumenter til CPH’s projektleder/aktivitetsansvarlige
– Møder med ekstern AMK(B)
– Kontrol af arbejdsmiljødokumenter fra ekstern AMK(B)
– Gennemgang af dokumenter med ekstern AMK(B)
– Deltagelse i sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger.
– Opfølgningsmøder med ekstern AMK(B)
– Informationer til intern arbejdsmiljøorganisation

• Forventninger til AMK(B)/AMK(B) tilsyn
– Kendskab til arbejdsmiljøområdet
– Dialog med CPH’s aktivitetsansvarlige om gældende lovgivning og CPH krav
– Dialog med udførende/ekstern AMK(B) om gældende lovgivning og CPH krav
– Medspiller i forbindelse med sikkerhed på byggepladserne, (samarbejde fremfor overvågning.)
– Gennemføre/deltage i sikkerhedsintroduktion til byggepladserne.
– Deltagelse i møder med AMK(B) og entreprenører når der har været arbejdsulykker med fravær
– Samarbejde med intern arbejdsmiljøorganisation
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Arbejdsmiljøkoordinatoren i Byggefasen
Roller og forventninger
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P1 Biludlejning – Sikkerhedsintro
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VELKOMMEN
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• HVEM ER JEG
• FILM
• BYGGEPLADSEN, FÆLLESOMRÅDERNE OG FLUGTVEJE
• EVAKUERING
• ANVENDELSEN AF PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED
• SIKKERHEDSMØDER
• SIKKERHEDSRUNDERINGER
• SÆRLIGE RISICI
• HVIS ULYKKEN SKER
• SECURITY
• EVENTUELT
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BYGGEPLADSEN, FÆLLESOMRÅDERNE OG FLUGTVEJE

Indgang til byggepladsen
Hvordan skal man færdes rundt
Hvor må man ryge – CPH ser dog
helst at der ikke ryges
Hvem kontakter jeg, hvis der er
noget der er forkert
Indkørsel/Udkørsel
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Byggepladsskilt
/ Infotavle

Adgangsvej

Skure/samlingsplads

El-tilslutninger

Førstehjælp

Flugtveje

Vandtilslutninger



TB - 2016

ANVENDELSEN AF PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Hvorfor vi har en PSS

Hvor findes PSS’en

Hvem informerer om PSS’en
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DELTAGELSEN I SIKKERHEDSMØDER/RUNDERINGER

Hvad er et sikkerhedsmøde.
• Koordinere følgende: Planlægning. Tilrettelæggelse af samarbejdet. Forebyggelse på byggepladsen. Brug af plan for

sikkerhed og sundhed. Arbejdsgivernes kontrol med arbejdsprocesserne. 
• Ajourføre plan for sikkerhed og sundhed.
• Tilpasse journalen for det færdige byggeri.
• Koordinere og kontrollere i fællesområderne på byggepladserne.

Hvad er en sikkerhedsrundering.
• Gennemgang af hele byggepladsen, og i fællesskab sikrer en bedre og sikre arbejdsplads.
• Gennemgang udføres som mønsterarbejdsplads metoden. 
• Ajourføre plan for sikkerhedsrundering. (Er byggepladstegningen i overensstemmelse med de faktiske forhold)

Deltagere.
• Arbejdsmiljøkoordinatoren.
• Bygherrer repræsentant (kan være arbejdsmiljøkoordinator).
• Ved under 5 ansatte – deltagelse af  arbejdsgiver.
• Ved 5 eller over ansatte(incl. indlejet arbejdskraft) – deltagelse af virksomhedens arbejdsgiver, arbejdslederen på stedet,

medarbejder(arbejdsmiljørepræsentant).

Hvor tit afholdes de (af koordinator).
• Ordinære sikkerhedsmøder mindst en gang hver 14. dag. Ekstraordinære møder afholdes efter behov eller efter alvorlige

ulykker og tilløb hertil.
• Sikkerhedsrunderinger hver uge.
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SIKKERHEDSRUNDERINGER
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Projekt:
Dato for
rundering

Deltagere:
Afbud:

Nr. Målepunkt Bemærkninger

1.0 Adfærd, værnemidler, ergonomi

2.0 Adgangs- og transportveje,
skiltning

3.0

Byggepladsindretning,
oplagspladser, orden og
ryddelighed, rengøring og
beredskab

4.0 Stiger, stilladser, lifte og platforme

5.0 Maskiner, tekniske hjælpemidler og
udstyr

6.0 Afspærring, rækværker, faldsikring
og udgravninger

7.0 El-sikkerhed

8.0 Belysning

9.0 Støv, stoffer og materialer

10.0 Velfærdsforanstaltninger

11.0 Andet
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HVIS ULYKKEN SKER
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BEREDSKABSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER

TILSKADEKOMST ELLER SYGDOM MED BEHOV FOR AKUT HJÆLP

STANDS ULYKKEN
(overblik og sikring af skadessted)

Giv livreddende førstehjælp
Tilkald hjælp

Ring 32312000
Bliv ved telefonen indtil meldingen er afgivet og forstået

Oplys:
Hvem du er

Hvor du ringer fra: P1 Lufthavnsboulevarden 1, 2770 Kastrup
Hvad der er sket
Hvor det er sket

Hvor mange tilskadekomne
Aftal mødested

Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp og viser vej

Marker eller afspær ulykkesstedet så andre ikke kan
komme til skade

Kontakt straks Kaj Birkkjær Larsen og informer om
ulykken.

Telefon: 53 79 32 45

Bemærk at jeres egen
arbejdsgiver kan have en plan
I skal følge hvis der sker noget
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SECURITY

• Bær altid synligt ID-kort, hvis du er inde på CPH’s område. (havnekort eller byggepladskort, Byggepladskort udleveres
ved din arbejdsleder, havnekort skal der søges om på CPH.dk)

• Hold og forsikre låste døre / porte, skal du sørge for, at døren / porten lukker helt, og at ingen passagerer
kommer ind. (Nogle passagerer tror,   at byggepladser ryger områder)

• Du må ikke forhindre døre i at kunne lukke, ved at placere kiler / søm eller andre materialer i døren eller lås.
Hvis du har brug for at holde døren/porten åben til at transportere byggematerialer gennem døren/porten, er du
nødt til at placere en person til at vogte døren/porten.

• Lad være med at placerer værktøjer uden for byggepladsen.

• Hvis laver et hul i byggepladsindhegningen, skal du hurtigst muligt lukke det og i øvrigt informere om det, da der
så er risiko for at der kommer ”fremmede” ind på byggepladsen.

• Hvis du har brug for at arbejde uden for byggepladsen, er du nødt til at arrangere dette med byggeledelsen.

• Følg altid anvisningerne fra Security.

• Vær opmærksom på mærkelige / mistænkelig adfærd, kan du kontakte Security på 31 32 3500.
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SPØRGSMÅL

18


