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Notat fra møde hos Øresunds Konsortiet d. 
14/6 2018 
Miljø- og arbejdsmiljøkoordinator Bjørn Hasse Nielsen fortalte om Øresunds Konsortiets organisering af 
arbejdsmiljøarbejdet: 

- Har helt fra byggeriet haft fokus på arbejdsmiljø, og det afspejler sig stadig i organisationen 
- Arbejdsmiljø er forankret ude i organisationen. Arbejder tæt med driftsentreprenører 
- Har arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljøsystem baseret på dele af OHSAS18001, men ikke 

certificeret. Politikken tages op til revision hvert år i hovedsikkerhedsudvalg og godkendes i 
direktionen 

- Har en dansk arbejdsmiljøorganisering med hovedsikkerhedsudvalg og arbejdsmiljøgrupper 
tilpasses organiseringen. Laver sikkerhedsrunderinger på hele anlægget to gange om året 

- Oplevelsen er, at entreprenørerne er meget opmærksomme på arbejdsmiljøet, når de skal arbejde 
på broen. De er klar over, at det er forbundet med risiko, bl.a. pga trafik og havet. 

- Der er ved udbud vægtning på bl.a. arbejdsmiljø, når entreprenørvirksomheder byder ind. Der er 
mulighed for at sende håndværkere hjem, og det anvendes som sanktion 

- Der er obligatorisk sikkerhedskursus for alle medarbejdere, og man bliver ”opdraget” ind i 
sikkerhedskulturen   

- Afprøver nye teknologier og løsninger som kan reducere risici, fx runderinger med droner, robot til 
betonreparation, udskiftning til LED-lys, som ikke skal efterses så tit 

- De fleste opgaver er der to eller flere arbejdsgivere på, fordi man vil genere trafikken så lidt som 
muligt. Desuden laves en minutiøs planlægning, hvor Øresundskonsortiets folk er inde over 

- Ulykkesstatistikken ligger stabilt over alle årene 

Herefter holdt Signe Mehlsen et kort oplæg om rollen som arbejdsmiljøprofessionel i en 
bygherreorganisation, og hvordan man udvikler organisationen i forhold til varetagelse i 
bygherreorganisationen (se præsentation). 

Anne Sofia Lønvig fra Slots- og kulturstyrelsen holdt oplæg om vision zero og hvordan det bliver 
implementeret: 

- Kom i stand efter evaluering og kontakt med Pete Kines. Det sætter en ramme for 
arbejdsmiljøarbejdet. 

- Anne Sofia har haft fokus på topledelsen (strategisk niveau) og medarbejderne (det operationelle 
niveau), men er blevet klar over, at der også er brug for at få fat i mellemlederne (det taktiske 
niveau), da de har ansvar for ressourcefordelingen. 

- Bedt mellemlederne vurdere niveauet på systemer og mennesker og komme med forslag til, 
hvordan det kan forbedres 

- Det er en vision om at undgå ulykker og en tænkning om, at vi kan forebygge ulykker. Det er en 
proces, ikke et mål. Det har givet Anne Sofia muligheder for at foreslå nye tiltag og få opbakning 
hertil 

- Afholdt møde med enhedschefer med spørgsmål om, hvordan de vil støtte op om, at 
medarbejderne løfter arbejdsmiljøansvar, og hvad Anne Sofia kan bidrage med 
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- Har igangsat kampagne for nærved-ulykker, hvor enhedschefer præsenterer formålet med 
kampagnen og dermed tager ansvar for det 

- Der skal være sikkerhedsledelse på alle niveauer, og den enkelte skal forholde sig til, hvordan de 
gør det 

- Det, der giver opmærksomhed, vokser, så vision zero kan medvirke til bedre arbejdsmiljø 
 

Vi rundede af med en kort samtale to og to om, hvor man har brug for at sætte ind i egen organisation.  

Næste møder  
Torsdag d. 13/9 kl. 13-16 

Forslag til emner:  

- registrering af nærved-ulykker (bliver formentlig i december) 
- Sanktioner og beføjelser 
- Adfærd og sikkerhedskultur 

Næste møde i Jylland er torsdag d. 1/11 2018 kl. 9-12  


