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Notat fra møde om Sikkerhedsintro hos 
Ørsted, 18/11-2021, online  
 

John Overmark Hansen, Ørsted præsenterede deres erfaringer med sikkerhedsintro:  

- Sikkerhedsintro er et krav for alle, som skal ind på værket.  

- Ved revisioner på anlæg bruger man byggepladsreglerne, laver PSS og gennemfører altså også 

sikkerhedsintro for alle, som skal være på byggepladsen. 

- Sikkerhedsintroen gennemføres for at få en ulykkesforebyggende adfærd. Slogan er: The safe way 

or no way. 

- Der er to typer sikkerhedsintroduktion: 

1. Online, som er knyttet op på adgangskort/ kontrolsystem 

o Skal gennemgås for at kunne færdes på egen hånd 

o Deltageren skal give mobilnummer, så man kan varsles ved hændelse på værket 

o Se mere om indhold nedenfor 

2. Fysisk gennemgang af lokationsspecifik sikkerhedsintroduktion 

o Består af byggepladsplan som gennemgås i forhold til den aktuelle opgave 

o Der er bl.a. fokus på:  

▪ Ammoniak og tiltag ved udslip 

▪ Hjertestarter 

▪ Regler fra ankomst til indkørsel 

▪ Områder hvor man skal bruge personlige værnemidler 

▪ ATEX-zoner. Det bliver udspecificeret, om det er en ATEX-opgave, men også godt 

for andre at kender zonerne 

o Det er kontaktpersonen, der afholder sikkerhedsintro, som en del af at give adgang til 

værket og kommunikationen om opgaven. 

- Opfølgning på om regler fra sikkerhedsintro overholdes sker via tæt tilsyn med entreprenørens 

arbejde 

- Sikkerhedsintro er altså en del af et større koncept bl.a.: 

o Der udvælges entreprenører efter arbejdsmiljøkriterier i rammeaftaler, så de bør have det 

rigtige mind-set. Der er krav om, at der er dansktalende i alle sjak 

o Der skal laves risikovurdering af kontaktperson og en sikker jobanalyse af arbejdsgiveren, 

før arbejdet igangsættes. 

o Der er allokeret en arbejdsmiljø-ressourceperson til udvalgte farlige arbejdsprocesser 

o Der afholdes også sikkerhedsmøder og opstartsmøder efter de almindelige bygherreregler 

o Der er udarbejdet poster, som hænger ved siden af sikkerhedsintro-plakat, med de 10 

væsentlige risici baseret på sidste 2 års hændelser  

o Toolbox-talks:  

▪ Kontaktperson afholder den første og ved udskiftning af mandskab hos 

entreprenører. Herefter står formand for det. 

o Programmet Synergi anvendes til registrering af hændelser 

o Det arbejdes på at skabe overblik over igangværende arbejder via 3D-model med 

lokationer 
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Indhold i Online-modul:  

- Det består af tekst med speak. Der er mulighed for at vælge dansk og engelsk. 

- Man skal klikke ind på alle emner én efter én, så der er interaktion undervejs 

- Moduler indeholder bl.a.: 

o Velkomst ved topledelsen om arbejdsmiljø 

o Krav til personlige værnemidler. Det overvejes løbende, hvor meget der skal være faste 

krav, og hvad der besluttes ud fra risikovurdering 

o Særlige krav til skærm på vinkelsliber 

o Opmærksomhedspunkter omkring planlægning, ryddelighed, beredskab ved hændelser 

o Afslutning af opgaven med rapportering af kontaktperson og opfordring til evaluering 

 

Herefter drøftede vi erfaringer hos andre bygherrer: 

- Nogle steder overlader man til arbejdsmiljøkoordinator at lave introen. Her er det et formål i sig 

selv, at håndværkerne møder arbejdsmiljøkoordinatoren. 

- Der er forskellige krav hos de enkelte bygherrer:  

o For alle som er mere end 4 uger på projektet, som er med til at skabe kultur 

o For alle som skal ind på pladsen 

o Kort og lang intro afhængig af, hvor længe man skal være på byggepladsen 

o Introduktion til egne medarbejdere omhandler også arbejdsmiljø, så projektledere mm er 

klædt på om bygherreansvaret og ved, hvad de skal være opmærksomme på ved tilsyn 

o Flere har en form for test i slutningen af sikkerhedsintro 

- Vurderingen er, at et mix af online og personlig introduktion kan være godt 

- Der er flere steder opstartet safety talks eller undervisning for projekterende 

 

Ideer til kommende møder 
- Bygherrens påvirkning af projekterende 

- Toolbox-talk – engagement og tilbagemelding (kvitteringsdialog/genfortælling) 

 

Datoer for 2022 
De meldes ud på mail og vil fremgå af: https://byggeproces.dk/bygherre-netvaerkets-moeder/  


