
ALECTIA  varetager  arbejdsmiljøkoor-

dineringen i  danmarkshistoriens største 

byggeprojekt  Det Nye Universitetshos-

pital (DNU)  i Aarhus. 

 

 

Alle  har ret til en sikker arbejdsplads. 

Bygherrens ansvar  og koordinering  af 

arbejdet har afgørende betydning. 

 

A r b e j d s m i l j ø k o o r d i n e r i n g  

Arbejdsmiljøkoordinering 

- ikke kun et lovkrav, men en  god investering  

 

Tid, kvalitet og økonomi er de dominerende fokusområder i en bygge-

proces, hvor mange aktører skal løse opgaven i en ofte hektisk og kon-

fliktfyldt proces – en veltilrettelagt arbejdsmiljøkoordinering  er med til 

at  facilitere den gode byggeproces. 

 

En målrettet indsats for arbejdsmiljøet kan sikre: 

• Bygherren en klar profil og tryghed om de sikkerhedsmæssige 

forhold 

• Optimering af projektets bygbarhed, og en forbedring af byggeriets 

produktivitet og kvalitet  

• Færre arbejdsulykker og helbredsskader  på byggepladsen 

 

I projekteringen skabes fundamentet for en proaktiv og effektiv 

koordineringsindsats i byggefasen. Formålet er først og fremmest at 

analysere risikoen for ulykker og belastninger, og - i en dialog med 

ingeniører og arkitekter  - at reducere eller helt fjerne disse risici. 

Samtidig sættes der fokus på logistik, tidsplaner og sikre arbejdsme-

toder. Plan  for Sikkerhed og Sundhed (PSS) udarbejdes – bl.a. for at  

kommunikere krav og rollefordeling til entreprenørerne. 

 

Byggefasen starter med målrettede opstartsaktiviteter, hvor rollefor-

deling  og kommunikation afklares, så der etableres et tæt og tillidsfuldt 

samarbejde mellem alle byggeriet parter.  Effektiv koordinering 

tilpasses det enkelte projekt og indeholder  fx afholdelse af koordine-

rende sikkerhedsmøder, udførelse af tilsyn/runderinger,  opfølgning på 

mål, afvikling af kampagner samt vedligeholdelse af  byggeplads- og 

tidsplan. 

 

 

Vil du vide mere?  Ring eller skriv  til os. 

ALECTIAs koordineringsteam  anvender 

velafprøvede og effektive metoder  og 

værktøjer. Vi tilpasser indsatserne til dit 

byggeri  i såvel projekterings- som 

byggefasen.  
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Markedschef Hanne Lybech Jensen 

Tlf. Direkte: 30 10 96 97 

E-mail: hlj@alectia.com 
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