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Notat fra møde hos COWI om opstartsmø-
der, 27/2 2023 
 

Projektdirektør Thomas Sørensen fra COWI præsenterede projektet, hvor Aalborg Kommune indfører BRT 
(bus rapid transit), som er en højklasse busforbindelse, og indførelse af arbejdsmiljøbonus: 

- COWI har haft arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse med fra start, implemen-
teret med fokus på læring ift. rollen 

- Rammeaftaleudbud med prækvalifikation til selve udbud. Udbud har været laveste pris med krav til 
ydelser 

- Entreprenører ville gerne tænke arbejdsmiljø ind, men man kunne se, at de prioriterede fremdrift 
over sikkerhed i pressede situationer. Derfor blev indført en bonus på 100.000 til hovedentreprenø-
ren, hvis alt er konstateret fejlfrit på sikkerhedsrunderinger ud fra Mønsterarbejdspladsmetoden 
(rød, gul, grøn). Fx gav følgende nedslag i bonus:  

o Tre gule observationer pr sikkerhedsrundering,  
o Èn rød observationer 
o 3 gule observationer i træk, fordi det ikke udbedres 
o Et par entreprenører har mistet hele bonus.  
o Hovedentreprenøren skal stå til ansvar for underentreprenører, men ikke fx ledningsejere 
o Arbejdsmiljøkoordinator er uvildig ift byggeledelsen, så observationer er ikke til diskussion. 

Enkelte gange har det kunne dokumenteres, at der er observeret forkert. 
- Der har været få arbejdsulykker 
- Bygherren er observant selv ift. arbejdsmiljø og fik også henvendelser fra borgere, hvis afspærring 

mm ikke var i orden, så de var med på at indføre bonus.  

Arbejdsmiljøkoordinator Helle Gæraa Larsen fra COWI fortalte om arbejdsmiljøkoordineringen og erfarin-
ger med opstartsmødet på ovenstående projekt:  

- Opstartsmøder 
o Møde for de enkelte hovedentrepriser med underentreprenører, når de skal gå i gang. Når 

der kommer nye underentreprenører eller ledningsejere, så holdes ekstra opstartsmøder. 
Kan være svært at få fat i underentreprenører. Hvis underentreprenør går igen på flere del-
projekter, så gives opstartsmøde for hele projektet, frem for det enkelte delprojekt 

o Opstartsmødet er for arbejdsgiver og arbejdstager i det enkelte firma. 
o Det er sært at få fat i underentreprenører, som er der kortvarigt. Der er lavet folder, som 

byggeledelsen gennemgår med dem. Bygherre ønsker, at der skal anvendes samme folder 
på nyt projekt 

 Folderen er A5 og 8 sider. Den indeholder udvalgte arbejdsmiljøinformationer i bul-
letform og kontaktoplysninger til relevante personer 

o Emner på opstartsmødet: 
 Bygherrens politik på byggepladsen  
 Psykisk arbejdsmiljø er ligeså vigtigt som fysisk. Arbejdsmiljøkoordinator følger op 

ift. ressourcer og kompetencer 
 Krav til sikkerhedsbeklædning 
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 Håndtering af eksterne i arbejdsområdet 
 Trække sig hvis der er aggressive borgere. Arbejdsmiljøkoordinator følger 

op ved sådanne situationer 
 Sikkerhedsrunderinger og sikkerhedsmøder 
 Afspærringer 
 Beredskabsplan 

 Tilføjer adresse i folder 
 Plan for sikkerhed og sundhed PSS 

 Særlige punkter som fx særligt farligt arbejde, støj, støv, oprydning, ar-
bejdsgiveransvar og RUT registrering 

o Anvendes tegninger med humor i opstartsmødet 
o Ofte en dialog mere end oplæg 
o  

- Arbejdsmiljøkoordinator (B) går sikkerhedsrundering før sikkerhedsmødet. I den modstående uge 
gås en tilfældig dag. 

o Alle inviteres med til sikkerhedsrunderinger før sikkerhedsmøder 
o Der følges op med det samme på røde observationer 
o Hovedentreprenør er forpligtet til at tjekke afspærringer mm i weekenden, og det kontrol-

lerer arbejdsmiljøkoordinator via entreprenørens log.  
o Der er aftalt med bygherren om at lave ekstra runderinger efter behov, fx hvis der har væ-

ret kritiske observationer på sikkerhedsrunderinger, eller der skal være særligt farligt ar-
bejde 

- Arbejdsmiljøkoordinator holder møde med byggeledelsen hver 14 dag, hvor de fortæller om frem-
drift, og arbejdsmiljøkoordinator fortæller om observationer. Byggeledelse tager med på sikker-
hedsmøder, hvis der er gentagne observationer for at understrege, at der skal rettes op 

- Der er to arbejdsmiljøkoordinatorer på projektet, og de bytter rundt en gang imellem for at få nye 
øjne på, og hvis den ene har svært ved at komme igennem med et budskab 

- Det kan være svært at få sikkerhedskulturen formidlet til de enkelte firmaer. Projektlederen har en 
stor rolle i at sætte standarden.  

- Der er eksempler på, at arbejdsmiljøkoordinator stopper arbejdet, og har taget fat i projektledere 
for dialog om en løsning. 

- Der har været god kontakt til beredskabet undervejs, og man har haft politi inde, når der har været 
kørt for stærkt i bestemte områder 

Undervejs var der erfaringsudveksling om opstartsmøder:  

- Det er svært at få information, om at der kommer nye underentreprenører, selv om man spørger 
byggelederen. Det vanskeliggør at man får afholdt opstartsmøderne 

- Det lønner sig at tage sig tiden til at opbygge relationer, bl.a. på opstartsmødet. Man bør vise inte-
resse for håndværkernes arbejde og liv. Det er derfor givtigt at holde opstartsmøder dialogoriente-
ret. For stram styring kan gøre at folk ikke kommer frem med forhold. Det gælder også sikkerheds-
møder. 

- Opstartsmøder er en god ting, fordi man kan give entreprenøren relevante informationer. Det kræ-
ver en vedvarende opfølgning at få dem til at overholde reglerne i praksis 

- Der var stor interesse for brugen af bonus. Der var enighed om, at man bør bruge økonomiske kon-
sekvenser noget mere over for entreprenøren 
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- Som arbejdsmiljøkoordinator er der en balance mellem at være for flink og for streng. Man har be-
hov for opbakning fra bygherren for at få gennemslagskraft. 

Næste møder  
I Jylland er datoerne:  

• 15/5 2023 kl. 9-12 

• 28/8 2023 kl. 9-12 

• 27/11 2023 kl. 9-12 

Forslag til tema: Plan for sikkerhed og sundhed – hvordan gør man den operationel, og hvordan spiller den 
sammen med projektmaterialet? 

 


