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Notat	fra	møde	J02	hos	Energinet.dk	d.	3/9	2015
Forventninger til netværket

- Nogle at sparre med
- Indsamle gode ideer fra andre
- Sprede egne erfaringer
- Udvide ens eget netværk: Lære andre bygherrer at kende, så man kan tage kontakt
- Alle skal være villige til at byde ind. Der skal være åbenhed om både udfordringer og successer

Energinet.dk
- Mads Christian Madsen er gruppeleder for arbejdsmiljøkoordinatorer, som varetager

bygherreansvaret på alle projekter
- Supporterer desuden egen arbejdsmiljøorganisation
- Er inde i en udvikling med bygherreansvaret
- I hvert anlægsprojekt skal der på firma- og projektbasis registreres arbejdsulykker og timeforbrug

for at udregne ulykkesfrekvens. Har været gavnlig effekt overfor entreprenørerne, at der er
kommet fokus på ulykker. Men Energinet.dk vil stadig kommunikere, at det handler om
forebyggelse og læring og ikke at få medarbejdere hurtigt på arbejde igen for at undgå registrering.
Det skal ikke få konsekvenser, at man har ulykker, men entreprenørerne skal rapportere korrekte
tal

- Kigger i år på hvordan man får opstillet målesystemer til at følge ulykkesfrekvens
- Det er projektlederen, som skal indsamle data til beregning af ulykkesfrekvens. Nogle projektledere

beder Energinet.dks arbejdsmiljøkoordinatorer om det. Koordinatorerne drøfter ulykker på alle
sikkerhedsmøder, og de er tæt på projekterne og burde dermed opdage, hvis der sker en
arbejdsulykke

- Der bliver undervist i QHSE på internt projektakademi for projektledere i rollefordeling og de gode
eksempler ude fra projekterne

- Der afholdes månedlige møder i QHSE-afdelingen, hvor der bl.a. bliver videndelt om ulykker. Der er
også fælles system i virksomheden til at indrapportere forslag til forbedringer, og det bliver til
erfaringsdatabase

- Energinet starter op på kvartalsvise møder, hvor alle entreprenører samles til erfaringsudveksling.
Vil desuden gennemføre kampagner på pladserne i samarbejde med entreprenørerne

- Der sker flest ulykker med fald i terræn, dækker meget ind med køreplader
- Alle håndværkere skal igennem sikkerhedsintro. Medarbejdere, som skal ind kortvarigt, skal følges

af én, som har gennemført sikkerhedsintro. Overvejer e-learning
- Overvejer adgangskort inkl. registrering af lovpligtige kurser
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Debat
- Banedanmark undersøger, hvordan man mere effektivt kan få registreret ulykker og udregnet

ulykkesfrekvens
- Banedanmark vil gerne lave introkursus for rådgivere, før de går i gang med projekteringen.

Energinet.dk overvejer, om rådgivere, som skal på tilsyn, skal med på det interne projektakademi
- Banedanmark har erfaringer med at bruge tegninger i arbejdsmiljøkoordinering og introkursus
- Vi snakkede om krav til sikkerhedsintro, og om det er arbejdsmiljøkoordinator eller entreprenør,

som står for denne.

Muligt emne
- Sikre kvalifikationer for arbejdsmiljøkoordinatorer


