I - Malsettingen
medeR|SK-prosjektet
er A redusere
antallfeili elektriske
installasjoner.
MeroppmerkpArisikovurdering
somhet
er et viktigbidragfora fAfeiffrie
anlegg,
sierprosjektleder
BjornSorensen
i
TELFO,
somforteller
at eRISKer et samarbeidsprosjekt
medByggekostnadsprogrammet.
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Pilotbedrifter i eRlSK.prosjektet skal teste rapport fra risikovurdering med tilhsrende sjekkpunkter for prosjekterende og utforende

Risikovurdering
eliminerer
feil
- TELFO arrangertenylig en samling
for pilotbedrifteri Oslo. Her fikk de en
gjennomgang
av hva risikovurderinger
og hvordanden kan utfsresi praksis.
TELFO har utviklet en rapport fra risikovurderingmed tilhorendesjekkpunkter for prosjekterende
(elinstallatorer,
ridgivendeingeniorer,saksbehandlere
m.m.) og utforende(elinstallatorer
og
montorer).Disseblir tilgjengeligpi
manuellepapirskjemaer,
pdf, PDA, FEBDOK og andredataprogrammer.
Testfase
- Fremtil 16. april skal pilotbedriftene
testebrukenav skjemaene,
bide pi papir
og elektronisk.Da skal vi ha et evalueringsmstefor 5 samleerfaringerom
hvordandet har fungert.Til hostener
planenat bransjenkan ta i bruk de nye
hjelpemidlene.

Detaljertdokumentasjon
- eRlSK-prosjektet
byggerpe et mangeArigarbeidfor h akeeisikkerheten.
Det
er viktig i gjennomforerisikovurdering
tidlig i prosjekteringsfasen
for A ivareta
sikkerhetenb6defor anleggetsom skal
installeres
og personersom utforer jobben.Risikovurderingen
skal dokumentere
at det er tatthayde for eventuellesituasjonersom kan oppsti. Montoreneskal
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ogsAforetarisikovurderingfarde starter
arbeidetpi byggeplassen.
Risikovurdering, sammenmed samsvarserklering
og
verifikasjon,skal gi feilfrieanlegg.

Budskapetmi tydeliggjores
- Dagensregelverker bra. Forskriftene
er funksjonelleog melstyrte.De legger
grunnlagfor en god og sikkerinstallasjon. Samtidigtolker mangeaktorer
regelverketpi sin egenmite. Derfor er
det behovfor i tydeliggjorebudskapet,
sierkonsulentHarald Aasensom har
arbeidetmed elsikkerhetsoroblematikk
i
en irrekke.

I Byggekostnadsprogrammet
ble
etablerti 2005p6 initiativfra Kommunal-og regionaldepartementet
(KRD).
MSlsettingen
er 3 redusere
veksteni byggekostnadene
og oke
produktiviteten
og kvaliteten
i byggeneringen.
ytertilskuddsom
Staten
skalgi til utviklingsog utprovingsprosjekter.
I Byggekostnadsprogrammet
skal
etterplanenlopei fem 5r. Lesmer
p6 www.byggekostander.
no.

- Bide prosjekterende,
elinstallatorer
og montorermi gjennomforerisikoanalyse,der elementerknyttet til personsikkerhet,anleggessikkerhet
og HMS
inngir. Det mA skapesen ny holdning
der bransjensernodvendigheten
av 6
planlegge,prosjektere,risikovurdere,
utfore og gjennomforesluttkontrollog
dokumentasjon.

Skriftlig kontrakt
- Det er viktig i fremleggedokumentasjon pA forhind og klarleggeeventuelle
forutsetningermed eierenfor installasjonenstarter.Dersomdokumentasjonen bestir av en skriftlig kontrakt der
kundenvelgerbilligstelosning,er det
ridgiveren som har ansvarfor i fortelle
byggherreom konsekvensen
av i velge
dennelosningen.

Okt produktivitet
Sorensenfremheverat gjennomeRISK
er det lagetrapportskjemaer
med veiledning,som skal gjorerisikovurdering
lonnsomt.De som gjennomforerdette
pi en systematisk
mite kan oke produktivitetenmed 15 prosent.Samtidig
fir bedrifteneen bedre,mer strukturerr
og planmessigprosjektgjennomforing.
Dessutenblir kundenefornaydmed feilfrie anlegg.

