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Gunderlund fik Arbejdsmiljøprisen
Prisen gives til Gunderlund A/S for deres indsats for at forbedre de ergonomiske forhold ved arbejdet
med håndtering af stag på gittermaster.
Gunderlund A/S har haft fokus på at begrænse antallet af manuelle løft i forbindelse med adskillelse
og samling af gitter master, der skal omgalvaniseres. I den konkrete løsning anvender virksomheden
bukke med opmærkning, så løftene begrænses. Det både letter arbejdsgangen og mindsker belastningen af ryggen.
Energinet lægger stor vægt på, at vores entreprenører har øje for, hvor der er arbejdsmiljøUdfordringer, og at de finder løsninger til at nedbringe de arbejdsmiljømæssige belastninger på en
praktisk og håndterbar måde.

Mads Christian Madsen fra Energinet overrakte diplomet til Elsebeth Gunderlund fra Gunderlund A/S,
den 26. juni 2017, som bevis på arbejdsmiljøprisen. Medarbejderne i sjakket, som havde fundet løsningen, blev belønnet med en godmiddag til sjakket.
Vi vil fra Energinet gerne opfordre vores entreprenører og underentreprenører til at indsende gode
eksempler på forbedret arbejdsmiljø. Det kan være enkeltpersoner, der har gjort en stor indsats, en
entreprenør som arbejder godt med arbejdsmiljø, leverandører som leverer på en arbejdsmiljømæssigt smart måde eller lignende.
Indmeld på arbejdsmiljopris@energinet.dk
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Leder
Pr. 1. april 2017 har vi i Energinet lavet en reorganisering. For QHSE’s vedkommende betyder det, at
ansvarsområdet er delt op. En del af medarbejderne er nu placeret i vores stab Koncernjura i afdelingen QHSE og Compliance, og en anden del er placeret i Energinets forretningsenheder. Opdelingen er
lavet for at sætte yderligere fokus på QHSE-området, hvor QHSE og Compliance får de mere overordnede rammesættende opgaver, som f.eks. strategi for QHSE, HSE-kampagner, afholdelse af leverandørmøder. Herudover fungerer vi som sekretariat for vores interne arbejdsmiljøorganisation. I forretningsenhederne er resten af vores arbejdsmiljøkoordinatorer placeret, hvor de fortsætter det gode
samarbejde med vores eksterne leverandører og samarbejdspartnere omkring fx arbejdsmiljøkoordinering på byggepladser, sikkerhedsrunderinger og -møder.
Umiddelbart får denne organisationsændring ikke nogen konsekvens for jeres kontakt til Energinet. I
skal stadig tage fat i den arbejdsmiljøkoordinator, som I plejer at tale med.
NB. Vi har også ændret vores navn, fremover hedder vi Energinet – uden.dk.

Ny bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i
forbindelse med arbejdet.
Energinet har udarbejdet en vejledning i planlægning og udførelse af arbejde,
hvor der er risiko for eksponering fra elektriske og magnetiske felter. Vejledningen henvender sig til dem, der er beskæftiget med eller planlægger arbejdsopgaver på eller nær Energinets højspændingsanlæg. I langt de fleste
arbejdssituationer overskrides grænseværdierne ikke, dog skal der i nogle
situationer foretages en vurdering af eksponeringen og evt. iværksættes
særlige tiltag.

Vejledningen ser ud som på billedet her, og du finder den på hjemmesiden HER

Kampagne om snuble- og faldulykker
Vidste du:

o
o

at hver 5. arbejdsulykke ifølge Arbejdstilsynet skyldes snuble- og faldulykker?
at 1.600 danskere ifølge Arbejdstilsynet, hvert år, kommer alvorligt til skade på
jobbet pga. en snuble- og faldulykker?
Energinets kampagne om
”snuble- og faldulykker”
gennemføres både eksternt og
internt.
Hovedbudskabet er at rydde op
og holde orden på arbejdspladsen. En del af kampagnen er en
lille plakatserie, hvor den eksterne uddeles af Energinets
arbejdsmiljøkoordinatorer.
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LTIF og arbejdsulykker siden sidste nyhedsbrev

Ulykker med fravær
Dato for ulykke

Type

Ulykkesbeskrivelse

21-02-2017

Intern

Fald på værkstedsgulv pga. glat overflade. Har slået højre arm

13-12-2016

Ekstern

Skærer storetå af med motorsav

26-04-2017

Intern

Fibersprængning i venstre lår ifm. flytning af skrivebord

21-03-2017

Ekstern

Hold i ryggen

02-04-2017

Intern

Hold i ryggen

17-05-2017

Ekstern

Træder på jordklump og forstuver fod

29-05-2017

Ekstern

Fald fra rendegraver slår haleben

Vigtige datoer
Sæt kryds i kalenderen så I ikke misser deltagelse i vores kommende leverandørmøder.
Leverandørmøde nr. 6
21. august 2017 kl. 9.00-11.30
Dette møde holdes på vores kontor i Ballerup, Pederstrupvej 76, Ballerup.
Tilmeld dig nu på vores hjemmeside HER
Leverandørmøde nr. 7
24. januar 2018 kl. 9-11.30
Mødet afholdes på vores hovedkontor, Tonne Kjærsvej 65 - Fredericia
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