Nyhedsbrev om Jernbanesikkerhed, Arbejdsmiljø
og Uddannelser

Nr. 2/Maj 2017

Indhold
 Det giver Arbejds-

Her følger maj måneds nyhedsbrev omhandlende
Jernbanesikkerhed, Arbejdsmiljø og Uddannelser. God
læselyst og godt forår til jer alle!

 Opfordring vedrørende

Det giver Arbejdstilsynet påbud på

tilsynet påbud på

tilmelding til EUSR

Banedanmark har gennemgået de påbud, som Arbejdstilsynet har givet til
Banedanmarks entreprenører i 2016. Her kan vi se, at flest påbud handler
om mangelfulde adgangs-, transport- og flugtveje og risiko for påkørsel
(28%). Desuden handler mange af påbuddene om nedstyrtningsfare
(19%) samt om unødig støv, støj og røg og manglende brug af
værnemidler
(12%).
Det
er
vigtigt
for
Banedanmark,
at
arbejdsmiljøproblemer
som
disse
minimeres
for
at
forebygge
arbejdsulykker og erhvervsbetingede lidelser.
Herunder ses fordelingen af de i alt 83 påbud, som blev givet til
Banedanmarks entreprenører i 2016:

Samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator (AMK B)

Banedanmarks retningslinjer på andre sprog end
dansk
Banedanmarks retningslinjer for
udstedelse,
suspension

ajourføring
af

og

oversat til tysk og engelsk, de
på

hjemmeside.

Banedanmarks
I

Banedanmark
hjemmeside

takt

med,

får
i

2017,

at
ny

vil

de

retningslinjer, der er oversat til
andre sprog, fremover blive lagt
på en udenlandsk version af
hjemmesiden.

 Sætter dig ind i Plan for Sikkerhed og Sundhed og bidrager til, at
den løbende er opdateret
 Overholder aftaler om fælles sikkerhedsforanstaltninger og at du
har styr på, hvad der er dit ansvar i den forbindelse

lokomotivfører-

licens og –certifikat er blevet
findes

Vores erfaringer viser, at Banedanmark har et godt og konstruktivt
samarbejde med vores entreprenører både på og uden for byggepladsen.
Med henblik på sikkerhed og sundhed på byggepladsen forventer
Banedanmark et godt samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator under
udførelsen (AMK B) – et samarbejde præget af dialog, god tone, tillid og
gensidig respekt. Banedanmark forventer, at du som entreprenør bl.a.:

Opfordring vedrørende tilmelding til EUSR
Af hensyn til både jeres og vores planlægning vil vi gerne opfordre jer til
at tilmelde jer EUSR i god tid inden jeres kompetencer udløber. Vores
erfaring er, at nogle kursister trækker tilmeldingen til sidste øjeblik inden
kompetencens udløb, og at der derfor ikke er flere pladser tilbage på
kurserne.
I vores planlægning tager vi højde for antal udløb af kompetencer samt
datoer for udløb og planlægger EUSR-kurserne tilsvarende. Vi forsøger så
vidt muligt også at tage hensyn til kursisternes rejsetid ved at placere
kurserne i både Fredericia og Ringsted. Med andre ord gør vi, hvad vi kan
for at gøre jeres EUSR-deltagelse så smidig som mulig - og vi håber, at I
vil hjælpe os og jer selv ved at planlægge jeres deltagelse i god tid.
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