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Notat	fra	møde	d.	22/5	2017	i	Cowi	om	arbejds-miljøkoordinering	på	store	byggeprojekter
Letbaneprojektet i Århus
Kirsten Sinding fra Cowi præsenterede Letbaneprojektet i Århus og arbejdsmiljøkoordineringen i den for-
bindelse:
- Projektet er opdelt i 20 entrepriser
- Har været arbejdsmiljøkoordinator (P) for hele projektet – kaldet Letbane HSE coordinator, minus en

enkelt entreprise og det egentlige spor- og togarbejde. Involveret i projekteringen af alle indledende ar-
bejder. Været arbejdsmiljøkoordinator (B) på de fleste entrepriser, også det egentlige spor- og togarbej-
de

- Nogle entrepriser er under udførelsen
- Haft fokus på at få arbejdsmiljø ind i SAB – de særlige arbejdsbeskrivelser. Vil være sikker på at det blev

læst ift. PSS, som ikke altid læses
- Udfordring at arbejde på Århus H, mens den var i drift, både togdrift og drift af butikker

o Vigtigt med personlige relationer til DSB, samt at håndtere udfordringer så snart de opstår
o Godt at DSB kunne se fordelen ved at få en letbane, da det lettede arbejdet
o Dialogmøde med AT ved opstart af projektet med præsentation af tankerne med projektet

- Entreprise 20 er den største med selve spor- og togarbejdet
o Kører parløb med hovedentreprenørens HSE coordinator, så de har samme niveau
o Det er aftalt, at det er Letbane HSE coordinator, der giver advarsler til medarbejdere og firmaer, og

der skal underskrives på den
- Udenlandsk arbejdskraft fra en del forskellige lande

o Krav om engelsk, men i praksis er niveauet meget svingende
o Kommunikation foregår primært med billeder, men også oversættelse til forskellige sprog
o Sikkerhedsreferater er skrevet på dansk og engelsk

- Omdrejningspunktet for koordineringen er koordinering af trafik på strækningen
o Kræver arbejdstilladelser fra alle arbejder, hvor man søger om, hvilken strækning man skal arbejde

med. Der ansøges til trafikplanlægger
o Kirsten holder et ugentligt møde med trafikplanlægger, hvor også de fælles sikkerhedsforanstaltnin-

ger afgrænses
- Sikkerhedsmøder

o Afholdes primært med lederne for de store entreprenører, og de skal i princippet holde med under-
entreprenører. Det er en udfordring med sproget

o Der er erfaringer fra andre projekter med modeller, hvor man holder sikkerhedsmøder i to niveauer –
et overordnet og et for hver entreprise, fx storentreprise. Her har Arbejdstilsynet nikket, men ikke gi-
vet egentlig tilladelse til at organisere sig anderledes

- Journalen
o Godt hvis man kan få driftspersonale med i projekteringen for at finde de gode designløsninger
o Det er stadig uklart, hvad der skal med i journalen – hvornår noget er særligt og dermed skal med



Interessegruppe for koordinatorer

2

- Det er hovedentreprenørens HSE coordinator, som har holdt opstartsmøder, og Kirsten holder for Let-
banens underentreprenører

Opsamling
På baggrund af præsentation var der fri snak i grupper. I opsamlingen kom følgende emner frem, som fyl-
der i øjeblikket, og som kunne være interessante emner i gruppen:
- AMO-opbygning og sikkerhedsmøder – der er behov for at gentænke organiseringen. Det undrer, at

Arbejdstilsynet ikke har gjort reglerne fleksible for byggepladsen, når de er det for virksomhederne. Der
er erfaringer fra nogle projekter med modeller, hvor man holder sikkerhedsmøder i to niveauer – et
overordnet og et for hver entreprise, fx storentreprise. Men ofte så har man ikke søgt en godkendelse
hos Arbejdstilsynet, og dermed ved vi ikke, om det er ift. fortolkning af reglerne.

- Det er anderledes at afgrænse anlægsarbejder ift. arbejder i byggeri, samt dokumentere det på en for-
nuftig måde, dels fordi det er over større strækninger, og det hele tiden ændrer sig.

- Hvem bestemmer, hvordan vi skal arbejde som arbejdsmiljøkoordinatorer? Er det Arbejdstilsynet gen-
nem tilsyn, bygherren eller egen praksis, som definerer vores arbejde?

- PSS
- Udenlandsk arbejdskraft
- Det er en udfordring, at man som arbejdsmiljøkoordinator ofte ikke får alle informationerne om plan-

lægningen. Hvordan kan man så koordinere ordentligt? Og det kan så føre til rådgivningspåbud til byg-
herren?
o Ofte er planlægningen ikke god nok, informationerne er ikke tilstede
o Der er behov for, at vi formidler til entreprenørerne, at det betyder noget for kvaliteten af koordine-

ringen, at vi får de nødvendige oplysninger
o Der er gode erfaringer med at have en byggeleder eller anden med viden om de kommende arbejds-

processer med til sikkerhedsmødrene
- Runderinger

o Der er erfaringer med forskellige metoder
o Det er væsentligt at involvere arbejdsgivere og håndværkere. Der er forskellige erfaringer med, om

man skal have alle arbejdsmiljøorganisationer med på runderinger, eller tage et par folk med på skift
o Det kan være godt at have skiftende fokusområder på runderinger

- Der efterspørges erfaringer med fælles byggepladsentreprenør

Andre mulige emner
- Udregning af ulykkesfrekvens ift. DA’s ulykkesstatistik

Næste møde
Mandag d. 28. august kl. 9-12
Emne: Arbejdsmiljøkoordinatorens afholdelse af sikkerhedsmøder og runderinger. Erfaringer med organise-
ring sikkerhedsmøder og runderinger, samt dialog med Arbejdstilsynet v. Kim Bennedsen om muligheder-
ne.

Sted: Kontakt mig hvis du kan lægge hus til


