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Framgångsfaktorer för
ökad
entreprenörssäkerhet
Jonna Barsk,
Chef Miljö, Hälsa & Säkerhet
SSAB Europe, Luleå
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Vi tror på…
Samverkan, medskapande &
dialog
Tydliga regler & ansvarsgräns‐
dragningar
Att förberedelsefasen får ta tid
och därmed kosta pengar
… som framgångsfaktorer för ökad entreprenörssäkerhet
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Sommaren 2015
Masugnsprojektet
► Investerings‐ och
underhållsprojekt motsvarande
700 Mkr – ombyggnationer, byte
av stora process‐ och
mediaanläggningar
► 3,5 månad
► Ett fyrtiotal entreprenörsfirmor +
egna underhållsstyrkor
► 300 – 350 personer per dag och
100 per natt
► Svenskar, engelsmän, holländare,
finnar, norrmän, rumäner,
slovaker, polacker, litauer, tyskar,
portugiser, ryssar….
Mål: INGA OLYCKSFALL
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Utfall: 6 olycksfall utan frånvaro. 0 olycksfall med frånvaro.

Förebyggande åtgärder
► Säkerhetsutbildade 2000 personer
på plats
► Professionella tolkar i början –
övergick sedan till att entreprenören
själv sörjde för översättning
► Arbetsmiljöplan, skyltar,
informationsbroshyr osv översattes
till flera språk
► Tidig uppstart av projektarbetet,
med en dedikerad BAS‐U på plats
flera månader i förväg
► Mycket tid till planering och
riskbedömning, enskilt och
tillsammans
► Dagliga samordningsmöten
► Informationsspridning via SMS‐listor
► Ständiga skyddsronder och
utenärvaro
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Arbetsmiljöforum för Entreprenörer
► Alla firmor bjuds in och uppmanas
att anmäla arbetsgivar‐ och
arbetstagarrepresentant
► Olika teman
► Vilja och målsättning med
Arbetsmiljöforumet:
− Öka dialogen, samarbetet och det
gemensamma ansvaret
− Dela kunskap & lära av varandra
− Skapa förutsättningar för våra
entreprenörer att arbeta säkert
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Firmorna får presentationsmaterialet med sig att använda internt vid arbetsplatsträffar osv.
Firmorna uppmuntras att anmäla tillbud och olycksfall – vi får veta mer.
Firmor deltar vid behov i specialistgrupper.

Firmorna får hjälp att kontakta rätt person vid SSAB i olika frågor.
SSAB kan utbilda entreprenörernas personal inom områden där vi har expertis.
SSAB blir uppmärksamt på vilka interna brister och möjligheter vi behöver fokusera på.

Vi bygger starka och
långvariga relationer genom
att vara professionella,
samarbetsvilliga och ärliga.

Vi tar ansvar

Vi håller våra löften.
Vi arbetar säkert och
ansvarsfullt.
Vi respekterar individen
och strävar efter mångfald.
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