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Bakgrund om Recovery, Omfattning av projektet 

 

Bakgrund 
Behov av kapacitetsökning 

Nytt miljötillstånd 

 

Omfattning 
Ny indunstning 

Uppgradering av sodapannan inkl. ny skrubber 

Nytt el-filter 

Uppdatering av sodapannas befintliga el-filter och el, instrument och styrsystem 
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Entreprenörer 
 

Antal mantimmar för entreprenörer 
Som är eller har varit verksamma inom projektet 

 Mer än 200 000 timmar 

 

Nationaliteter 
Som är/varit verksamma inom projektet 

 Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Polen, Tjeckien, Rumänien och Litauen 

  

Konsulter 
Som är/varit verksamma inom projektet 

När det var som intensivast, mer än 50 st. på hel- eller deltid  

 



Skador och Tillbud 

Antal tillbud 2012  
45 stycken 

Antal frånvaroskador 2012 
1 styck 

Antal 0-olycksfall 2012 
3 stycken 

 

Antal tillbud 2013 
30 stycken 

Antal frånvaroskador 2013 
1 styck 

Antal 0-olycksfall 2013 
4 stycken 

Totalt från 21 december 2011 till 15 april 2013 

 

75 tillbud 

2 frånvaroskador 

7 Noll-olycksfall (Skada utan frånvaro) 



Speciella utmaningar inom Recovery 

Daglig kontakt med de som arbetar inom projektet montagemässigt, träffa 

personal och arbetsledning, visa att vi bryr oss om dem och inte bara komma 

med pekpinne. 

Det har varit mycket att man har pratat med de personer/firmor som inte följer 

våra regler, instruktioner mm. Det har varit viktigare att få till en beteende 

ändring, än att skriva PIA ärenden som främmande/utländska firmor kan 

hantera. 

Om det är en allvarligare avvikelse har de ändå resulterat i ett PIA-ärende, 

som behandlas enligt rutin för bruket. 

Det har varit en ny erfarenhet att hantera utländska firmor på det här sättet, 

man måste se till att ha underlag för påpekande/fel/brister, se till att man 

diskuterar/ påpekar på ett så sätt att arbetsledning inte tappar ”ansiktet” utan 

att man gör det i enrum. 

Skyddsronder inom alla delar av projektet, varje måndag och torsdag, 

medverkan av alla aktörer, oavsett nationalitet. 



 HANTERING AV ENTREPRENÖRER PÅ SKÄRBLACKA BRUK   
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Information/ 

Kommunikation 

Entreprenad 

genomförs 

Arbetet 

avslutas 

Gäller för 

AEntreprenör 

BPortvakt/reception 

Rutiner & aktiviteter 

AAnmälan hos 

portvakt/reception 

BKontroll av  

SSG ENTRE-pass.  

BKontaktperson 

kontaktas 

Insats 

 Inköp/Avrop 

Utfall/Resultat 

 Entreprenad 

har utförts på 

ett säkert och 

tillfredsstäl-

lande sätt 

 Uppföljning 

har gjorts 

Underlag till 

entreprenör: 

 Avtal/Kontrakt 

 MOSS 

 Riskbedömning2 

Underlag från 

entreprenör: 

 Kemikalie 

 Mtrl avseende 

el-arbeten 

 Miljöpåverk-

ande faktorer 

 Särskilda risker 

ABCKontaktperson 

ASärskild 

skyddsinformation1 

(Hälsa/Miljö/Säkerhet) 

BRiskbedömning2  

CSärskilda regler/ 

tillståndsgivning 

ABEntreprenör 

ABCKontaktperson 

AAllmänna samt 

lokala regler och 

skyddsföre-

skrifter efterlevs. 

BAvvikelse- & 

tillbudshantering 

CRutiner för 

kontaktperson 

ABCEntreprenör 

ACKontaktperson 

CInköp 

AÅterställning och 

avrapportering 

BAvfallsrutiner 

BStädrutiner 

CFeedback och 

uppföljning 

A-C 
Under ”Rutiner & aktiviteter” hänvisar var ansvaret ligger, under ”Gäller för” för respektive aktivitet 

1
 Ges av kontaktperson då entreprenör ej kan uppvisa giltigt SSG ENTRE-pass eller ej har erhållit lokal skyddsinformation senaste året   

2 
Avser specifika risker för gällande uppdrag och inom rådande arbetsförhållande 

Entreprenör 

anländer 



Vad vi använder för material till säkerhetsarbetet 

Kontaktperson utses för alla som har ett uppdrag på Skärblacka Bruk  
 Alla som arbetar hos oss, ska veta vem dess kontaktperson är 

 Inom projektet är det varit närmsta chef sedan projektledare 

 

SSG Entré 
 Alla som har ett uppdrag inom Skärblack Bruk ska ha genomgått SSG Entré 

 Saknas giltigt ENTRE-pass måste personen hämtas av brukets kontaktperson som därigenom 

får se till att en traditionell säkerhetsinformation ges 
 En leverantörsavvikelse skrivs mot berört entreprenörsföretag 

 

Säkerhets regler Skärblacka bruk, 4 sidigt blad till alla besökare på bruket 
 (En information om riskförhållanden på platsen för arbetet ges av kontaktpersonen) 

 

För säkerhets skull, FSS, lokal broschyr Skärblacka bruk,  
 Till alla nyanställda, inklusive vikarier 

 Till arbetsledare – entreprenörer,  

 Till de som inte har SSG Entré, giltigt 3 månader, för att hinna skaffa SSG Entré   

 
 

 

 



Hur använder vi materialet 

Skyddsinformation med alla arbetsledare/chefer  (45-60 min) 

Arbetsledarna ska gå igenom Säkerhets regler Skärblacka bruk med sin personal 

 

Normalt 

Säkerhets regler Skärblacka bruk, 4 sidigt blad till alla besökare på bruket 
 (En information om riskförhållanden på platsen för arbetet ges av kontaktpersonen) 

 

 

 

Vid underhållsarbeten och insatser i produktionen är beställaren kontaktperson om 

inget annat anges. 

 

 Vid projektarbeten är  projektledaren eller av denne utsedd person kontaktperson.  

 

 

Vem är kontaktperson 
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