”Jag är säker i grunden”.
En produktionschefs löften

Anmärkning
• Bilderna i presentationen är exempelbilder och inte alltid
förknippad till bildtexterna. Avsikten är inte att ”hänga ut”
enskilda bolag som valt att dela med sig av informationen.
• I många av olyckorna och tillbuden är heller inte orsaken till
dessa helt klarlagd.
• Alla företag drabbas av olyckor och tillbud, det är viktigt att
vi är öppna och hjälper varandra med information och
bilder som gör att dessa kan förhindras i framtiden

”Det här hände på andra arbetsplatser!
Men det kommer aldrig att hända på min?”

”På min arbetsplats kommer alltid säkerhet och
arbetsmiljö prioriteras och sättas högst på agendan.”

”Jag har alltid en bra diskussion och täta samråd
med alla entreprenörer på min arbetsplats.”

Olyckan kunde ha undvikits om platsledning och grundläggningsentreprenör haft en bra
dialog om förhållandena på arbetsplatsen och om vilken bärighet som krävs för de
maskiner som skall användas.

”Jag meddelar alltid förändringar i produktionen
som kan påverka andra entreprenörer.”

Olyckan kunde ha undvikits om platsledning eller schaktentreprenör meddelat
grundläggningsentreprenören om att det hade utfört schaktarbeten och återfyllning
efter arbetstidens slut i det område där kranen arbetar. De hann heller inte återställa
och packa grunden på rätt sätt.

”Att skydda alla aktörer och tredje man på min arbetsplats
är mycket viktigt och en självklarhet för mig.”

Kranen välte ut på allmän väg och kunde ha skadat både tredje man och egna
arbetare. Det är viktigt att ha ett ordentligt säkerhetsavstånd eller att ha flaggvakt,
avstängningar eller andra skyddsanordningar där inte säkerhetsavståndet kan hållas.

”Jag vill att alla medarbetare och entreprenörer skall känna att de
har en säker arbetsmiljö och trivs på min arbetsplats”.

En väl avgrusad grund och en god allmänbelysning ger en god arbetsmiljö som
underlättar för alla yrkesgrupper att utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt
sätt. Halkolyckor med brutna eller stukade händer och fötter samt knäskador är
vanliga pga. en undermålig arbetsyta och dålig belysning.

”På min arbetsplats skall vi ha bra upplagsytor bärkraftiga
transportvägar samt säkra nerfarter i grunden”

De här olyckorna inträffade p g a undermåliga och felaktiga nerfarter till grunden.
De kan undvikas genom att dimensionera dessa i samråd med
grundläggningsentreprenören.

”Jag vet att arbete på vatten är förknippat med stora risker.
Därför gör vi en tidig och noggrann riskinventering och ser till
att vi tillsätter rätt personal, använder de bästa maskinerna och
utvärderar de bästa arbetsmetoderna.”

Även ett litet misstag eller felplanering kan få ödesdigra konsekvenser

”Jag vet att grundläggningsentreprenörerna får en bra utbildning men jag
kontrollerar alltid att de som framför maskiner på vår arbetsplats har godkänt
förarbevis och rätt kompetens för de maskin de framför samt att maskinerna
är besiktade och godkända för det arbete de skall utföra”.

Vid riskfyllda arbeten är det extra viktigt att göra en noggrann arbetsberedning och kontrollera entreprenörernas
kompetens för det aktuella arbetet för att undvika onödiga tillbud och olyckor.

”Det är viktigt att planera och välja rätt maskin och rätt metod.
När man inte kan upprätthålla säkerhetsavstånd måste man göra extra
åtgärder för att skydda sin omgivning och arbetskamrater”

Här borde man valt en annan maskin och arbetsmetod eller utfört speciella
åtgärder för att skydda omgivningen

”Jag vet att en god service och ett bra underhåll är viktigt för att maskinerna
skall vara i gott skick så att vi kan jobba effektivt och slippa onödiga stillestånd
på arbetsplatsen. Därför har jag förståelse för att man med jämna mellanrum
stannar upp och gör en tillsyn av utrustningen.”

Flera tillbud och olyckor har inträffat pga för korta förberedelser och för snäva tidplaner som gjort
att man inte tagit sig tid att utföra den dagliga servicen och kontrollen på ett korrekt sätt.

De punkter som som jag och min grundläggningsentreprenör diskuterar vid
vår startmöte för att vår arbetsplats skall vara vara säker är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi skall ha tidig och löpande tät kontakt med varandra och alltid diskutera säkerhet.
Avropstider och tidplan för arbetena skall vara anpassade till arbetets svårighetsgrad och ge
god tid för planering och förberedelsearbeten.
Vi skall se till att alla arbetsytor är avgrusade och att det finns bra allmänbelysning.
Vi har också ett gemensamt arbete med att se till att det är rent och snygg på våra
arbetsställen och upplagsytor.
Vi skall tillsammans dimensionera transportvägar och ramper så de är anpassade till de
maskintyper och transporter som skall användas.
Vi skall ha ett väl tilltaget säkerhetsavstånd runt maskinen för att undvika olyckor.
Vi skall ha skyddsanordningar och avstängningar för att skydda 3.e man.
Vi skall informera om det finns föroreningar eller dolda ledningar i marken och meddela
förändringar som sker under arbetets gång.
Vi skall dimensionera grundläggningsarbetena så att de är anpassade för vad maskinerna
klarar samt se till att det finns tid för daglig tillsyn av maskiner och utrustning.
Vi skall alltid göra noggranna riskbedömningar och arbetsberedningar med alla som är
involverade i arbetet.
Om det ändå händer något skall vi rapportera olyckor och tillbud löpande så att vi kan
förebygga dem och undvika dem i framtiden.

”Jag har beslutat att min arbetsplats skall vara ett föredöme för en
bra arbetsmiljö och vi skall verka för nolltolerans mot olyckor”

