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ALLMÄNT
Calambios ambition vid arbete med HMS, Hälsa, miljö och säkerhet
är i grunden enkel. Alla projektmedarbetare skall hem till middag
idag.
För att uppnå den ambitionen arbetar vi med:

2



Utöver arbetsmiljöplan med tillhörande
informationsinhämtning och riskidentifiering görs en Säkerjobb-analys omedelbart före varje arbetsmoment med särskilda
risker.



Det är obligatoriskt för alla utförare att delta i Säker-jobb
analysen.



I analysen planläggs och överenskoms på en detaljerad och
praktisk nivå vem som gör vad, hur kommunikation skall ske,
vilka områden som skall spärras av, speciella åtgärder och så
vidare.



Vi organiserar oss för att synliggöra riskmoment för alla
involverade och kommunicerar hur vi praktiskt skall hantera
risken för att kunna styra den.

EXEMPEL KVV TRANSTORP I NYBRO
Vid KVV Transtorp har endast en incident resulterat i frånvaro. Det är
en incident för mycket. I samband med lossning av en
mellanspänningsbrytare välte denna och orsakade en ledbandsskada
hos en medarbetare. Detta resulterade i två månaders sjukskrivning.
Tabell – Nyckeldata för projektet

Pär Stenberg

Typ av projekt

Komplett kraftvärmeverk baserat på
avfall.

Effekt

22 MWth/ 5 MWel

Energiproduktion

100 GWhth/ 40 GWhel

Investeringsvolym

480 MSEK

Antal kontrakt

436 (Delad entreprenad)

Byggtid

24 månader

Antal mantimmar på byggplatsen

207.000

Antal registrerade arbetare på
byggplatsen

441
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Tabell – Skadestatistik vid KVV Transtorp, Nybro
KVV Transtorp

Branschreferens
(Arbetsmiljöstatistik
2016:1-Skador 2015-Tabell
8- Byggverksamhet)

Arbetsrelaterade skador i
projektet som resulterat i
frånvaro (LTI – Lost
time injury)

4,8 skador per miljon
arbetade timmar
(totalt 1 st)

6,3 skador per miljon
arbetade timmar

Arbetsrelaterade skador
med och utan frånvaro
(TRI – Total Recordable
Injuries)

29 skador per miljon
arbetade timmar
(totalt 6 st)

Rapporteras inte och
framgår inte av offentlig
statistik

Antal frånvarodagar

290 dagar per miljon
arbetade timmar
(totalt 60 dagar)

Rapporteras inte och
framgår inte av offentlig
statistik

Figur – KVV Transtorp

För mer information kontakta:
Calambio Engineering AB
Södra Strömgatan 9
441 30 Alingsås
Telefon 0322-63 92 93
Geir Svendsen geir.svendsen@calambio.se
Pär Stenberg stenberg@calambio.se

Pär Stenberg
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