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Notat fra møde i Energinet, d. 3. maj 2018 
Thomas Berget, HSE-chef for Odense Letbane, fortalte om arbejdsmiljøkoordineringen i forbindelse med 
opførelsen af letbanen: 

- Ledningsejere er blevet bedt om at flytte ledninger, rør mm ift hvor letbanen skal løbe. Det er en 
udfordring, at LER-registret ikke er ordentlig opdateret, og det har forsinket arbejdet  

- Valgt at byde ud i 7 hovedentrepriser, og der er opnået priser under budget. Måske har det gjort, at 
det er danske entreprenører, som har budt ind  

- Alle civile arbejder med omlægning af fortove, heller mm er påbegyndt  
- Entreprenørerne har valgt samme trafikafmærkningsfirma, hvilket fungerer. Der er massivt tilsyn og 

stort fokus på, at trafikområdet uden for arbejdsområdet er forsvarligt afmærket, da det også 
påvirker arbejdsmiljø i arbejdsområdet 

- Drift og operation af letbanen bydes ud 
- Thomas oplever forskel på entreprenørernes fokus på arbejdsmiljø, og det har en klar 

sammenhæng med fremdriften på projekterne 
- Har valgt at arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen ligger hos entreprenørerne 
- Thomas deltager på alle sikkerhedsmøder og -runderinger. Bruger ca. halvdelen af tiden ude på 

byggepladserne 
- Thomas sørger selv for ajourføring af PSS på baggrund af input fra arbejdsmiljøkoordinatorer. 

Distribueres i elektronisk dokumenthåndteringssystem 
- Der er lavet film, præsentation og folder til sikkerhedsintroduktion, og det har været en udfordring 

at gøre for få kroner, da det er en organisation, som har kort levetid. Det er 
arbejdsmiljøkoordinatorerne, som afholder sikkerhedsintroduktionen, og det er entreprenørerne, 
som er ansvarlig for at sende folk på sikkerhedsintroduktion før opstart 

- Koncernsproget er engelsk, men der er mange sprog på projektet. Der er krav om, at der skal være 
en, som kan tale dansk, samt stå for sikkerhedsinstruktion til medarbejdere, som ikke forstår 
dansk/engelsk 

- Der er brug for mange virkemidler for at kommunikere sit budskab, og der er behov for varierende 
tiltag, så der skabes opmærksomhed 

- Projekterende har valgt at genbruge nogle elementer på projektet, men uden at overveje hvordan 
de kan håndteres med tekniske hjælpemidler 

- Der er indgået aftale med Odense Kommunes kontrolenhed ift. social dumpning 
- Thomas har også fokus på organisationens eget arbejdsmiljø og bl.a. lavet psykisk APV 
- Der har ikke været tværgående møder med arbejdsmiljøkoordinatorerne, men der skal nu laves en 

arbejdsmiljøkampagne, som går på tværs af projekterne, og så involveres de. 

Undervejs var der en god drøftelse af forskellige emner, bl.a. 

- Drøftelse af rådgivernes fokus på arbejdsmiljø og projekterendes pligter 
- Energinet har erfaring med QR-kode på adgangskort, hvor certifikater og sikkerhedsintro er 

registreret 
- Brug af forskellige virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen 
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- Film fra Odense Letbane kan ses på: https://www.odenseletbane.dk/sikkerhed  

Hvad fik vi ud af mødet? 
- Analyse af arbejdsulykker ift. hvad der skyldes projekteringen, så det kan fanges under 

granskningen 
- Bruge film til at formidle arbejdsmiljøpolitik, gerne lavpraktisk 
- Inspiration til sikkerhedsintroduktion og virkemidler for små penge til arbejdsmiljøfokus, fx 

mannequin 
- Bruge tid på mødet først til intro om flugtveje mm 
- Overholdelse af krav til synlighedskrav afspejler tit, hvor godt entreprenøren tager 

arbejdsmiljøkravene 
- Udfordringer med kabeloplægning 

Næste møde i Jylland:  
Planlagt til 1. november 2018 kl. 9-12 

Sted: Signe vil forsøger at få en aftale i stand hos Facebook eller Wildcat. 

Emne: 

- Projekteret arbejdsmiljø, så det kan styres under projekteringen 
- Banedanmarks krav til projekterende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


