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Fortum Värme – hållbara energilösningar

• Fortum Värme är ett lokalt energibolag 
som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och 
el.

• Företaget levererar värme och kyla till 
cirka 10 000 kunder och via dem till en 
stor del av de som bor och verkar i 
Stockholmsregionen. 

• Tillsammans med kunderna har Fortum 
Värme bidragit till att Stockholm räknas 
som en av världens renaste huvudstäder 
och utsågs av EU till världens första 
miljöhuvud-stad Green Capital 2010. 

• Företaget ägs till lika delar av Fortum 
och Stockholms stad. 

• Inriktningsbeslut att från 2022 ska 
fjärrvärmen i Stockholm produceras till 
100 procent av förnybar eller återvunnen 
energi.
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Tillsammans med kunder 
och partners utvecklar vi de 
mest hållbara energilösningarna 
för attraktiva städer
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Beteendebaserat 
säkerhetsarbete 
Fortum Värme 
”Högdalens KVV”

Per Göthe, PMO-chef Fortum Värme



Högdalens KVV
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Avfallsvolym 750 000 ton

Värmeproduktion: 1,5 TWh

Elproduktion: 0,4 TWh

Basorganisation ca 180 personer

Energitillgänglighet 87%
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- För att jag bryr mig

Anders Egelrud, VD Fortum Värme



Syfte och mål med BBS
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Att skapa en olycksfri och hälsofrämjande arbetsplats och 

öka andelen säkra beteenden och arbetssätt 

samt förbättra vår säkerhetskultur på Högdalens KVV.



Vad är BBS?
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Det handlar det om att skapa optimala förutsättningar

för medarbetare och chefer att agera säkert samt att 

uppmuntra säkra beteenden snarare 

än att ta fram omfattande regelverk.



Vi saknade något…
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Rutiner

SafetyWalks

Skyddsronder

Instruktioner

ordning och reda

Utbildningar

Förbättringsarbete

skyddsutrustning 

bygga bort farliga arbetsmoment

Fokus innan

?BBS



Arbetssätt
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Beslut pilot 

BBS 

Högdalen

Information till 

organisation

Coreteam

7st Medarbetar-

dagar.

Chefshand-

ledning från 

Previa

Platsledning

Nyckelpersoner

Previa*

PinPoint

Ledardagar

PinPoint

ägare

Information till 

organisation

*Previa har utbildat och informerat i BBS och dess verktyg samt ingick i coreteam under våren 2016 för att coacha



Pinpoints som vi arbetat med

• Personlig skyddsutrustning, nyttjande om var när och hur.

• Arbetsbeskedshanteringen

• Mottagande av entreprenörer ”on site”
• Säkerhetszoner i tipphallen för avfall.

• Slutna utrymmen

• Kemikalielossning

• Beredskapsutryckningar

• Ställningsbyggnation och sanering i varma utrymmen

• Säkra lyft
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Erfarenheter och insikter

• Handlar om en utbildning i ledarskap- och medarbetarskap.

• BBS vänder på retoriken – hur kan vi förbättra för att det ska underlätta för dig.

• Det är idag mer ok att säga till, ”jag kan inte arbeta säkert”.
• Arbetet måste ägas och drivas av ansvarig i linjeorganisation. 

• Det skapar ett engagemang att förbättra arbetssätten utifrån ett medarbetarperspektiv.

• BBS lyfter fram bra beteenden 

• Samtliga pinpoint som startats och drivit har en koppling till rutiner/instruktioner. Det 
måste få börja här för att bygga ordning och reda och tydlighet. 

• Nya verktyg som RKMM- och ABC-verktyg måste behärskas av våra egna chefer för 
arbetsgrupperna. Viktigt att ta ägarskapet för detta från start!

• BBS fungerar i linjen men behöver också involvera entreprenörsföretagen vi har 
löpande på site.

• Välj pinpointsområden som är nära arbetsmomenten och som är konkreta.

• Information till organisationen kontinuerligt för att hålla det levande
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Tack! 


