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Hej alla  
medlemmar  

i SAMS!

Virusets framfart i världen sätter ännu en 
gång prov på vår förmåga att ställa om.

Styrelsemöten hålls på Skype och flera av 
regionernas träffar har tyvärr blivit inställda.

Vårt samverkansforum blev också inställt, 
eller omställt… En spillra blev kvar i form av 
ett Skypemöte där riksstyrelsen summerade 
vad som görs och vad som är på gång.

Hemsidan börjar på att vara klar, men vi 
behöver er alla för att fylla den med det vi i 
SAMS står för och vill ha med.

Vi behöver era synpunkter till riksstyrelsen 
om vad ni vill att vi ska arbeta med, så vi kan 
driva vår förening framåt. 

Med önskan om en God Jul och  
ett Gott Nytt år!!

Mats Andersson
Annonserbjudande
Annonsera i tre nummer  

få den tredje annonsen gratis.

Helsida: 4900 kronor
1/2 sida: 2500 kronor 
1/4 sida: 1500 kronor

Kontakta 
Mats Andersson 

mats_andersson@golder.se

Innehåll
AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning 
Viktiga skillnader i ansvar och arbetsmil-
jöns beskaffenhet

Riksstyrelsen kallar till  samverkansforum 
Så skulle det ha sett ut!

Blivande arbetsmiljöingenjörer på studie-
besök

KTH studenter på linjen ”Bygg och Design” 
besökte Citylink i Danderyd

Hållbart arbetsliv - Vad kan arbetsplatserna 
göra för att äldre ska fortsätta jobba?

Skyddsingenjör/Skyddsombud - ett 
skyddshelgon i tunnelarbetet

Temaserie: UDDA YRKEN - Tunnelarbete 
Tunnelborrmaskin  TBM 

Hallandsåsen - vilken otrolig historia 

Utländsk arbetskraft i Sverige - problem  
eller möjlighet?

Utstationering av arbetskraft - ny starkare 
lagstiftning

 Rapport från Region Norr 

Rapport från Region 5 

 Rapport från Region Småland

RIKSSTYRELSEN

Ordförande
Mats Andersson (Region Väst)
mats_andersson@golder.se

Kassör
Bengt Sahlin (Region 5)
bsahlin18@gmail.com

Sekreterare
Elisabeth Selander (Region 5)
elisabeth.selander@live.se

Övriga funktioner i styrelsen
Ann-Beth Antonsson (Region 5)
annbeth.a@gmail.com 

Jessica Pondman Lagerström (Region 5) 
jessica.pondmanlagerstrom@tyrens.se

Hans Åhman (Region 5) 
hans.ahman@peab.se

Lars Bergh (Region 5) 
lars@ljudombudsmannen.se

Suppleanter 
Carola Jansson (Region Mitt) 
carola@sundarbetsmiljo.se 

Thomas Lagö (Region Småland) 
thomaslagoqirra@gmail.com

Bertil Winér, Region Syd (Region Skåne) 
bertil.winer@gmail.com

Sandra Flinthammar (Region Norr) 
sandra.flinthammar@afry.com

FÖRENINGEN

Hemsida
www.samssverige.se

LinkedIn
SAMS Sveriges Arbetsmiljöspecialister

Kansli
SAMS Sveriges Arbetsmiljöspecialister 
c/o Bengt Sahlin
Vardövägen 34
136 58 Vega

Regionsordföranden 
Region Norr  
Johan Nylander
johan@nylanderstrategi.se

Region 5
Elisabeth Selander
elisabeth.selander@live.se

Region Mitt 
Kerstin Karlsson
kerstin@arbing.se

Region Småland
Lars Engman
lars.engman@telia.com

Region Väst
Mats Andersson 
mats_andersson@golder.se

Region Skåne 
Marie Rasmusson
marie.rasmusson@mil.se

TIDNINGEN

Utgivning
3 nummer per år

Redaktionsråd
tidningen@samssverige.se 

Jessica Pondman Lagerström
Bengt Sahlin
Elisabeth Selander
Martina Hallgren

Annonser
Mats Andersson
mats_andersson@golder.se

Foton
Pixabay

Webben  
webmaster@samssverige.se 

Hej! Det här är SAMS  
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AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning 
Viktiga skillnader i ansvar och  
arbetsmiljöns beskaffenhet
Inför den översikt och förändring av arbetsmiljölagstiftningen och föreskrif-
ter som är på gång, kan man säga att AFS 2020:1 är en förvarning om vad 
som kommer.

AV BENGT SAHLIN, REGION 5

Föreskriften lyfter upp och 
förhoppningsvis tydliggör 
byggherrens ansvar. Men 

också Bas-P:s och projektörernas 
ansvar, eller skall vi säga arbets-
uppgifter, för att skapa en god 
arbetsmiljö både under byggskedet 
men också drifts- och bruksskedet.

Den nya föreskriften hittar ni på 
Arbetsmiljöverkets hemsida. Här 
finner ni även en jämförelsetabell 
mot den tidigare föreskriften, 
2009:2. Ni kan alltså läsa fullt ut 
om skillnaderna. 

Men mina egna reflektioner över 
denna föreskrift är följande:

(Det är min förhoppning att 
mina kollegor också kan bidra med 
reflektioner i senare nummer av 
tidningen)

1. Byggherrens skall ha en lämplig 
Bas-P så snart planering och pro-
jektering påbörjas. Det är oftast 
en juridisk person som sedan 
utser en Bas-P handläggare som 
sedan kan skapa en organisation 
med t.ex. lokala kontaktperso-
ner/arbetsmiljörepresentanter 
i de olika projekterings/teknik-
grupperna som sköter projekte-
ring och konstruktionen.

2. Det är mycket intressant att 

kravet ställs på att byggherren 
ska följa upp Bas-P:s arbetsmiljö-
arbete. Det skall finnas förutsätt-
ningar för Bas-P att utföra sina 
uppdrag. Jag upplever att dessa 
krav i viss omfattning har fun-
nits med just uppföljningen har 
jag inte sett att det skett förrän 
sista året i ett projekt.

3. Överlämnandet från Bas-P till 
Bas-U har jag i flera projekt 
tryckt på och t.o.m försökt få 
AV:s inspektörer i ett projekt 
att klarlägga hur det skall gå till 
och vilka krav man skall ställa 
på detta överlämnande men inte 
fått något stöd eller info.

4. Just frågan om att förebygga ar-
betsmiljörisker under bruksske-
det har lyfts i denna AFS liksom 
uppföljning att inga arbetsmiljö-
frågor förbises (i praktiken med 
risklistor) utan vad projektören 
hanterat och vilka risker som 
man måste informera Bas-U och 
Byggherren om, kommer att 
finnas kvar.

5. Om man läser jämförelseta-
bellen så kan man se påverkan 
på arbetsmiljöns beskaffenhet 
genom att det slopats en rad 
andra AFS:ar och en del av deras 
innehåll har förts över i denna 

nya AFS. De AFS:ar som slopas 
från 31 december 2020 är:

 – Arbetsplatsens utformning 
AFS 2009:2

 – Arbete i stark värme AFS 
1997:2

 – Arbete i kylda livsmedelsloka-
ler AFS 1998:2

 – Skyltar och signaler AFS 
2008:12

6. Paragraf 20 som handlar om nytt 
byggnadsverk för arbetsplatser 
och ombyggnad av arbetsplat-
ser kommer ge projektörer och 
konstruktörer en del bekymmer 
då det krävs att arbetsplatser 
utformas så de blir så tillgängliga

Att så många som möjligt kan 
använda dem på lika villkor även 
personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga och personer 
med allergier.

Som slutsats kan man säga en 
AFS 2020:1 blir en viktig föreskrift 
att förmedla ut till Byggherren, 
Bas-P, projektörer och konstruktö-
rer. Vi som arbetsmiljöspecialister 
behöver också medverka till prak-
tiska tolkningar och ha ett erfa-
renhetsutbyte under flera år innan 
denna AFS kommer att kännas 
som välbekant och användbar. n

SAMS Riksstyrelsen kallar till  
samverkansforum - november 2020

SÅ SKULLE DET HA SETT UT!  
SAMS Riksstyrelse beslöt under oktober att ställa in det planerade 
mötet. Det möte som Riksstyrelsen har varje år med representanter 
från regionerna. Detta på grund av den rådande Covid-19 pandemin, 
som dessvärre under hösten återigen har eskalerat i flera regioner.

AV ELISABETH SELANDER, REGION STOCKHOLM

Vi skulle ha diskuterat och debatterat ett flertal angelägna ämnen. Flera ämnen som 
styrelsen vill ha regionernas medverkan i för vårt fortsatta arbete. 

Följande skulle ha varit på agendan:

• AV remiss ang ny struktur – tiden flyttad till 31/12 -20. 

• Marknadsföring - en pressansvarig bör utses.

• Verksamhetsplanen uppdateras vid varje styrelsemöte.

• Diskussion ang gränsvärden i arbetsmiljön. Räcker gränsvärdena i nuvarande 
miljöer? Ljudnivåerna under HGV kan orsaka stress och irritation med de 
moderna kontorslösningarna.

• De kemiska HGV - är det tillräckligt när personer i arbetslivet får reaktioner på 
lägre nivåer än HGV?

• En kunskapsinventering föreslås att utföras (enkät) bland medlemmarna.

• En gemensam broschyr bör tas fram i detta syfte (pågår).

• Process för medlemskap på hemsidan kommer att uppdateras.

• Personer som redan är medlemmar sedan tidigare måste säkerställa en ny 
inloggning på den nya hemsidan.

• En QA på hemsidan har diskuterats i styrelsen. Vad anser regionerna?

• SAMS Handbok är föremål för uppdatering.

• Hemsidans sida för Lediga jobb uppdateras för närvarande av AnnBeth, 
Amanda Wolgast och Christine Wik. Skall detta fortsätta? Är det vad 
föreningens medlemmar önskar?

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-20201-foreskrifter/?hl=AFS%202020:1
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Besöket inleddes med infor-
mation om projektet och 
hur arbetsmiljöarbetet var 

organiserat. En del olika frågor 
och diskussion blev det innan alla 
kläddes upp i kravenlig personlig 
skyddsutrustning och besök ute på 
byggarbetsområdet kunde påbör-
jas. Först fick de från en utsikts-
plats en överblick över arbetsom-
rådet utefter E4 där en bro byggts 
och en bro sprängts samt område 
det sker sprängningar av berg varje 
dag samt schaktning och byggande 
av stödmurar m.m.

Besöket på platsen där det på-
gick armering blev lyckad då några 
deltagare prövade på najning av 

ståltråd med både handverktyg 
och batteridriven maskin.

Den 28 september hålls en fö-
reläsning av Bengt Sahlin via 
TEAMs där målet är att förmedla 
en arbetsmiljöingenjörs vardag och 
introducera olika lagar, arbetsme-
toder och exemplifieringar av pro-
jekt. Naturligtvis får deltagarna 
ta del av olika dokument, SAMS 
tidningen m.m. Kanske några av 
deltagarna kommer tillbaka och 
efterfrågar möjlighet att få göra ett 
projekt som har hänt flera år tidi-
gare. Denna introduktionsföreläs-
ning har jag hållit åtminstone fyra 
tillfällen tidigare. n

Blivande arbetsmiljöingenjörer 
på studiebesök
En ny kull av blivande arbetsmiljöingenjörer började sina studier på KTH i september månad. 
Bengt Sahlin anordnade ett studiebesök på projektet FSE 101 Vårbybacke där företaget Hochtief 
tog emot med arbetsmiljöspecialisten Pernilla Willix och KMA chef Sverige David Gharibo. Malin 
Håkansson, lärare på avdelningen för ergonomi på KTH, ledde gruppen med studenter och ytterli-
gare en lärare.

AV BENGT SAHLIN, REGION 5

AV BENGT SAHLIN, REGION 5

KTH studenterna på linjen ”Bygg och Design” besökte SAMS medlemmen Bengt 
Sahlins byggarbetsplats Citylink i Danderyd, där en tunnel borras. Studenterna Clif-
ford Pettersson, Richard Granat, Martin Jansson och Jakob Lindblom ville veta en 
del om byggprocessen och hur man tar hänsyn till arbetsmiljö- och miljöfrågorna, 
både i planeringsstadiet och utförandefasen. Efter ett två timmars besök så ut-
tryckte de ett stort tack och att man fått mer info än förväntat. De kanske återkom-
mer med ytterligare frågor när de skall skriva rent sin rapport.

Studenterna Clifford Pettersson,  
Richard Granat, Martin Jansson och 
Jakob Lindblom besökte byggarbets-
platsen Citylink i Danderyd
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Under de senaste åren har det blivit klart att vi måste arbeta högre upp i åldrarna, för att pensi-
onerna inte ska bli alltför låga. Den ålder vid vilken man kan ta ut pension har höjts och kommer 
att fortsätta höjas. Samtidigt varierar åldern när man börjar ta ut pension mycket. Exempelvis är 
genomsnittsåldern när professorer går i pension betydligt högre än för städare, som i genomsnitt inte 
alls klarar att arbeta upp till 65. Självklart har arbetsmiljön stor betydelse för hur länge man vill, 
kan och orkar arbeta. IVL har i ett forskningsprojekt studerat vad arbetsplatserna kan göra för att 
anställda ska kunna och vilja fortsätta arbeta högt upp i åldrarna.

ANN-BETH ANTONSSON, REGION 5

Utgångspunkter
Tidigare studier har visat att 
beslutet att gå i pension påverkas 
av många olika faktorer. Pensions-
systemet har förstås betydelse, men 
även andra faktorer som förhållan-
den i privatlivet, privatekonomi, 
det sociala sammanhanget och 
hälsan kan påverka. Förhållanden 
på arbetsplatsen och arbetsmiljön 
har förstås också betydelse och det 
som kan få beslutet att tippa över 
mot att sluta eller att stanna kvar. 
Det innebär att arbetsplatsen kan 
påverka för att fler anställda ska 
välja att arbeta längre och efter 65.

I projektet har IVL studerat vad 
arbetsplatser inom vård, omsorg, 
skola och industri som arbetar för 
att behålla anställda högt upp i 
åldrarna gör. Arbetsplatserna har 
identifierats genom att söka arbets-
platser som arbetar aktivt för att 
behålla äldre (sådana arbetsplatser 

var inte så enkla att hitta) eller har 
en stor andel äldre bland sina an-
ställda. De senare identifierades via 
SCB. Sex arbetsplatser har besökts 
och anställda och chefer i olika 
funktioner har intervjuats.

Utgående från analys av intervju-
erna och de insatser som arbetsplat-
serna gjort har vi dragit följande 
slutsatser:

Det finns inte ett enda sätt för 
arbetsplatserna att arbeta för att 
äldre ska fortsätta arbeta. Insat-
serna behöver anpassas. Följande 
faktorer varierar mellan arbets-
platserna och insatserna behöver 
anpassas till dem:

• Arbetsplatsernas drivkrafter till 
varför man vill behålla äldre är en 
viktig utgångspunkt för arbetet.

• Även vilka anställda man vill kny-
ta till arbetsplatsen har betydelse.

• Formerna för hur de äldre ska 
fortsätta arbeta varierar mycket.

• Förhållandena på arbetsplat-
sen innebär både sådant som är 
positivt och som gör att man vill 
fortsätta arbeta och annat som 
är besvärligt och som innebär 
att man kanske helst vill sluta 
arbeta. De insatser som ger effekt 
är sådan som dels förstärker det 
positiva i arbetet, dels undanröjer 
det som upplevs som svårt och 
besvärligt.

Drivkrafter påverkar vilka 
man vill ha kvar
Bland de arbetsplatser vi besökt har 
drivkrafterna varierat mycket.

Inom vården var målet ofta att 
behålla så många som möjligt så att 
de arbetar länge. Detta är ett sätt 
att minska effekterna av att en stor 
del av de anställda går i pension 
inom det närmaste decenniet. Trots 
detta är det inte så många arbets-
platser som verkar arbeta målmed-
vetet med att behålla äldre, även 

Hållbart arbetsliv 
Vad kan arbetsplatserna göra  
för att äldre ska fortsätta jobba?

om vi besökts några sådana i vårt 
projekt.

Ett industriföretag ville istället 
behålla äldre med spetskompetens 
för att kunna kalla in dem när de 
behövdes. Ett företag som arbetade 
med medicinsk telefonrådgivning 
anställde istället äldre och erfarna 
sjuksköterskor, eftersom just deras 
erfarenhet var en stor tillgång i 
arbetet. Ett äldreboende arbetade 
för att vara en frisk arbetsplats för 
alla, oavsett ålder.

Formerna för fortsatt  
anställning
Inte heller när det gäller formerna 
för fortsatt arbete finns det någon 
standardmodell. En del arbetsplat-
ser vill ha kvar personal på hel eller 
deltid, andra vill skapa vikariepoo-
ler eller kalla in personal vid behov. 
Det är inte heller självklart att det 
fortsatta arbetet görs på den arbets-
plats man arbetat tidigare. Sjukskö-
terskorna bytte t.ex. arbetsplats och 
pensionerade lärare har gått tillba-
ka till arbete, men då börjat arbeta 
på en annan skola, t.ex. i samband 
med den stora flyktingströmmen 
för några år sedan som innebar att 
också många unga kom till Sverige.

Konkreta exempel på vad  
arbetsplatserna gjort
Det har varit intressant att se hur 
stor variation det varit i vad arbets-

platserna arbetat med. En sak har 
de flesta ändå gemensamt. Det har 
varit viktigt skapa en god relation 
till äldre anställda, de ska känna 
sig välkomna och efterfrågade. Att 
fortsätta arbeta är ett val som den 
anställde gör och det gäller att göra 
det fortsatta arbetet och arbets-
platsen attraktiv. Att hålla kontakt 
även när personal inte behöver 
kallas in för tillfället är ett exempel 
på en sådan insats.

De flesta insatserna på arbetsplat-
serna har anpassats för att hantera 
de hinder som finns just på den 
egna arbetsplatsen. Några exempel:

En förskola hade äldre anställda 
som inte kände sig bekväma med 
att IT hade blivit en viktig del i 
arbetet med barnen. En introduk-
tionsutbildning anpassad till de 
äldre anordnades så att de kunde 
känna sig mer bekväma med den 
nya tekniken. 

För att öka förståelsen mellan 
äldre och yngre på en arbetsplats 
där de äldre inte klarade av samma 
arbeten som de yngre arrangerades 
föreläsningar om att åldras och vad 
det innebär för kroppen. Det ökade 
förståelsen mellan äldre och yngre 
och förbättrade arbetsklimatet. En 
bieffekt var att samarbetet förbätt-
rades och man upptäckte att äldre 
och yngre hade kompetenser som 
kompletterade varandra och att 

man hade nytta av varandra.

Äldreboendet arbetade mycket 
med att skapa ett gott arbetsklimat 
och god kommunikation för att 
anställda skulle hjälpas åt. Dess-
utom anlitades en ergonom som 
hjälpte till med arbetsteknik och 
utformning av arbetsplatserna för 
att minska den fysiska belastningen 
i arbetet.

I slutrapporten finns många 
fler exempel på arbetsplatsernas 
insatser.

Dilemman
Som vanligt är verkligheten kom-
plex och det finns dilemman med 
att äldre ska fortsätta arbeta högt 
upp i åldrarna. Ett dilemma är om 
de inte kan utföra samma arbets-
uppgifter vilket kan innebära att 
yngre får ett mer belastande arbete. 
Detta kan bli ett problem och be-
höver därför hanteras på något sätt. 
Det finns dock flera studier som vi-
sar att det inte är något större tapp 
i förmågor för äldre, mer än när det 
gäller fysisk styrka. De individuella 
variationerna är dock stor. 

Ett annat dilemma är att kostna-
den för äldre arbetskraft ofta är hö-
gre än för yngre och arbetsgivaren 
kan av det skälet välja bort äldre 
arbetskraft. n

Läs mer i rapporten

Antonsson A-B, Strehlenert H, Vigren M. (2020) 

Hållbart arbetsliv för äldre. Slutrapport, del 1 

Vilka insatser på arbetsplatsen ger effekt, för vem  
och under vilka förhållanden. IVL-rapport B2380

Strehlenert H, Antonsson A-B, Vigren M. (2020) 

Hållbart arbetsliv för äldre. Slutrapport del 2

Goda exempel på arbetsplatser med många äldre  
medarbetare som kan och vill fortsätta arbeta. IVL- 
rapport B2381

https://www.ivl.se/publikationer/publikation.html?id=5898
https://www.ivl.se/publikationer/publikation.html?id=5899
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Men vad är detta för tradi-
tion som nu också blivit 
vanlig i Sverige?

Jag har gjort ett utdrag från 
Wikipedia

Barbara var enligt traditionen en 
jungfru och martyr som levde under 
200-talet. Hon har åtminstone 
sedan 600-talet vördats som helgon 
inom Romersk-katolska kyrkan, 
Östortodoxa kyrkan och Orienta-
lisk-ortodoxa kyrkan, men hennes 
historiska existens har ifrågasatts. 
Fram till Vatikanens kalenderre-
form 1969 var hennes festdag den 4 
december en dag hon fortfarande 
firas i övriga samfund. Hon räknas 
som en av de fjorton nödhjälparna 
och en av de fyra Virgines capitales. 

Enligt Legenda aurea blev hon 
inlåst i ett torn av sin far så att inga 
män skulle kunna se henne, men 
trots detta kom prinsar och ville 
gifta sig med henne. Hon bestäm-
de sig för att bli kristen eremit ett 
badhus som hennes far Dioscorus 
höll på att uppföra, i vilket hon 
beordrade arbetare att sätta in ett 
tredje fönster för att hedra Treen-
igheten. Hon tecknade ett kors i 
marmorväggen. När hennes far fick 

reda på att hon blivit kristen blev 
han vred. Fadern var nära att döda 
henne, men Barbara blev till slut 
överlämnad till en domstol där hon 
dömdes till döden för sin kristna 
tro. Fadern verkställde straffet själv 
genom att hugga huvudet av henne, 
traditionellt uppfattat som år 290. 
Vid samma tidpunkt skall en annan 
kristen, Juliana, ha lidit martyrdö-
den. Barbara skall ha blivit begra-
ven av Valentinus, och vid hennes 
grav började mirakler ske, förtäljer 
legender. Korset i marmorväggen 
och badhuset uppgavs ännu vara be-
varat när hennes hagiografi skrevs.

Som straff dog hennes far av ett 
blixtnedslag, och därför blev Bar-
bara beskyddare för dem som dör 
plötsligt, gruvarbetare och artille-
rister. 

Inom det svenska artilleriet 
har sporadiskt firande av skydds-
helgonet pågått sedan 1920-talet 
– Norrlands artilleriregemente 
(A4), innehållande högtidstal och 
salutgivning. Under 1980-talet ut-
vecklades traditionerna, efter norsk 
påverkan, till att innefatta även 
ordensceremonier vid flera några 
förband. Denna ordenssed kom till 

Norge i och med de ockupations-
trupper som Norge sände till den 
brittiska zonen efter andra världs-
kriget (Tysklandsbrigaden). Ett 
återkommande firande sker även 
inom Bofors verksamhet på Kull-
torp i Karlskoga samt i Jönköping 
av Kamratföreningen Smålandsar-
tillerister (A 6). Vid Bofors i Karl-
skoga sker högtidlighållandet med 
högtidstal och salutgivning numera 
vid Borfors Test Center. Ammuni-
tionsröjare runt om i världen firar 
St: Barbara den 4 december, då 
hon även ses som skyddshelgon till 
skydd mot olyckor genom explosi-
oner. 

Jag bifogar några bilder från pro-
jekt här i Sverige.

Slutsats: Personligen tror jag det 
praktiska arbetet för att skydda 
arbetstagare sker genom arbetsgi-
varen, arbetstagarna själva, skydds-
ombud samt skyddsingenjör/arbets-
miljöingenjörer. Dock kan, enligt 
sägen ”Tron kan försätta berg” (från 
Bibeln, Första Korinthierbrevet 
13:2 och Markusevangeliet) så kan 
kanske även S:ta Barbara har en roll 
i tunnelprojekt här i Sverige. n

Skyddsingenjör/Skyddsombud 
- ett skyddshelgon i tunnelarbetet
Inom gruvindustrin i Sverige har man haft skyddsombud sedan 1910-talet och skydds- 
ingenjörer i minst 60 år då föreningen SAMS bildades.

Ett nytt fenomen som jag upplevt i flera av de tunnelbyggnationer jag arbetat med, är att 
S:ta Barbara installeras i tunnelmynningen och sedan firas varje år i december. Att det blivit 
så beror på de företag från södra Europa som kommer hit med katolsk personal. Det har 
funnits en S:ta Barbara under många 100-tals år vid tunnelarbeten i södra Europa.

AV BENGT SAHLIN, REGION 5
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Temaserie:
UDDA YRKEN
Som arbetsmiljöingenjör träffar man på människor i olika yrken. En del är mer udda än andra. 
Eftersom det kan vara sällan man träffar på dessa, vill vi genom en temaserie i tidningen fånga upp 
erfarenheter kring deras arbete, belysa risker i deras arbete men också starta ett erfarenhetsutbyte 
och därmed bättre förebygga ohälsa och olycksfall.

Tunnelborrmaskin TBM
och TBM-operatörens arbetsmiljö 

Tipsa oss gärna om yrken du vill att vi ska skriva om!

Nu har tunnelborraggregat åter börjat användas i Sverige. Det 
mesta kända tunnelprojektet är Anneberg-Skanstull Tunnel 
som nyligen startats av Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att  
elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnads-
effektivt – i dag och i framtiden. Svenska kraftnät ansvarar 
för att elhandeln kan ske så smidigt som möjligt i Sverige och 
med andra länder i Europa samt övervakar och styr kraft- 
systemet dygnet runt och bygger ut transmissionsnätet för att 
möta samhällets behov av el. 

Sträcka: från station Anneberg i Danderyd till station Skanstull, 
söder om Hammarbykanalen i Stockholm

Längd:  cirka 13,4 km. 

Teknik: växelström, 400 kV kablar i tunnel

Tunnelns diameter:  5 meter

Tunnelns maxdjup:   cirka 100 meter under vattennivån i Östersjön. 

TEXT OCH BILD:  BENGT SAHLIN, REGION 5 OCH FREDRIK ALBELIN

Fakta om Anneberg – Skanstull

I takt med att Stockholm växer 
behöver regionens elnät förs-
tärkas och förnyas för att säkra 

behovet av el i framtiden. Tillsam-
mans med energibolagen Vattenfall 
och Ellevio har Svenska kraftnät 
föreslagit en helt ny struktur för 
Stockholms elnät, Stockholms 
Ström och Storstockholm Väst. För 
att förverkliga detta kommer ett 
drygt femtiotal projekt att genom-
föras med nya stationer och elför-
bindelser. Den nya nätstrukturen 
och förstärkningarna innebär också 
att vissa befintliga luftledningar 
kan rivas.

Det ska också byggas sex ventila-
tionsschakt från tunnel och upp till 

markytan. Dessa ventilationsschakt 
blir placerade i Mörby, Stocksund, 
Frescati, KTH, Stadsgårdskajen och 
Skanstull. Några av schakten blir 
100 meter djupa. Enligt tidsplan 
kommer entreprenadarbeten att 
utföras 2019-2024.

Företaget Joint Venture Hoch-
tief-Implenia HB fick uppdraget att 
driva projektet. Leverantör av tun-
nelborrmaskinen är Herrenknecht 
från Tyskland.

Vad är det för arbetsmiljö som 
dessa tunnelarbetare arbetar i?
Vi som arbetar med miljö- och 
arbetsmiljöfrågorna i projektet 
är väldigt imponerade över detta 

tekniska underverk. En 240 meter 
lång tunnelborrmaskin kopplad till 
högspänningskabel och transport-
band upp till 13,4 km långt som för 
massorna ut från tunneln till en silo 
i ett bergrum för att därifrån trans-
porteras vidare med lastbil för att 
användas t ex till att bygga vägar.

I fronten finns ett borrhuvud på 
fem meters diameter. Själva mas-
kinen består av olika sektioner för 
injektering av berget, sprutbetong-
sutrustning, manöverhytt, rädd-
ningskammare m.m. Till utrustnin-
gen hör också ett speciellt fordon 
(MSV) för transport av personal, 
material och utrustning till och 
ifrån tunneln.

TBM-borrhuvud under montage 
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Tunnelborrmaskinen drivs framåt 
genom att drivaggregatet (gripper 
plate) trycks mot tunnelväggen 
och hydrauliska kolvar pressar den 
framåt. Det finns en rad utrust-
ningar med hydraulik, pneumatik, 
elektronik, elektriska system och 
kablar. Dessutom måste det finnas 
elektronisk övervakning av perso-
nalen i tunnel samt kommunika-
tionsutrustning. 

Förutom detta finns en under-
jordssilo till vilket alla utlastade 
bergmassorna transporteras med en 
gummitransportbana och förvaras 
i avvaktan på borttransport med 
lastbil.

Arbetslagen som ansvarar för 
tunnelborrmaskinen omfattar 
personer med underhålls- och ser-
vicepersonal, mekaniker, elektriker 
samt entreprenörens och Svenska 
Kraftnäts byggledning.

Det vatten som sipprar in i tun-
neln pumpas till en vattenreningsu-
trustning och släpps efter rening ut 
i ett skogsområde där en våtmark 

TBM-fordon för tunnel

skall återställas eller till dagvatten-
ledningen.

Det finns många arbetsmiljöfrå-
gor att ta hänsyn till som buller, 
luftföroreningar, hantering av de 
tunga kuttrarna till borrhuvudet, 
hur man förflyttar sig samt arbet-
sutrustning och material i tunneln. 
Dessutom måste en omfattande 
beredskapsplan utvecklas med 
nödläges- och brandberedskap med 
flyktmasker och användande av 
räddningskammaren. 

Att göra skydds- och miljörond 
i en sådan arbetsmiljö är inte helt 
lätt. I detta projekt så har vi SE-
KO’s regionala skyddsombud med 
oss från början. På bilden så finns 
hela skyddsronden samlad i tun-
nelns strax bakom borrmaskinens 
huvud. Skyddsronden genomfördes 
innan strikta regler på social dis-
tansering införts. 

Vilka arbetstagare driver  
tunnlar med TBM?
Projektledningen är en blandning 
av chefer från både Sverige, men 
också bland annat Tyskland och 
Österrike för att bara nämna några 
länder. De personer som arbetar i 
tunneln samt med byggnads- och 
anläggningsarbete kommer bland 
annat från Tyskland, Österrike, 
Spanien, Italien, Spanien, Irland, 
Polen, Sverige och Lettland m.fl. 
länder med lång och gedigen erfa-
renhet av att bygga tunnlar.

Operatörerna men också lednin-
gen har mångårig erfarenhet från 
TBM med stura tunnelprojekt över 
hela världen.

De som jobbar i arbetslagen, 
lever och umgås i arbetslagen och 
reser hem var 14:e dag. Det har varit 
begränsningar av resandet till följd 
av Covid-19. 

Det har inneburit nu i Corona-
tider att något arbetslag blivit fast 
i sitt hemland och andra arbetslag 
inte kan åka hem. Åtgärder har 
tagits för att minska risken för 
spridning av Coronaviruset. Efter 
samråd med fackföreningen SEKO 
så har det inneburit en del över-
tid för de arbetslag som jobbar i 
Sverige.

För vår del som jobbar med 
KMA-frågor innebär det nya erfa-
renheter att jobba i en miljö som 
inte varit känd i Sverige på många 
år. Den svenska arbetsmiljölagstift-
ningen innehåller inte heller fak-
tiska regler för projekt med TBM 
vilket innebär en hel del tolkningar.

Vi hoppas denna artikel skall 
bidra till viss information till nytta 
för framtida personal som kommer 
att arbeta med TBM-projekt. n

TBM skyddsrondTBM arbetsställning
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Kraftbyggarna (ett dotterbo-
lag till Vattenfall) fick upp-
draget och började borra 

med maskinen Hallborr 1992 men 
redan efter 13 meter körde man 
fast och fick därefter fortsätta att 
spränga. Betydligt mer grundvatten 
än man beräknat läckte in i tunneln 
varför man blev tvungen att täta 
med cement dock utan större fram-
gång. Bland annat ledde detta till 
att Kraftbyggarna drog sig ur och 
redan då hade hela projektbudgeten 
på 1,3 miljarder förbrukats. 

Konsortiet Skanska-Vinci tog över i 
början på 1996. Problemet med in-
trängande vatten var större än vad 
man var förberedd på. Man gjorde 
försök med att injektera ultrafin 
cement för att täta men det gav inte 
avsedd effekt. Det uppstod problem 
med sinade brunnar för boende 
på Hallandsåsen. Det var då (1997) 
man kom med den mindre geniala 
idén; att prova Rhoca-Gil. Det är 
ett ämne som innehåller akryla-

mid och metakrylamid, båda såväl 
carcinogena som mutagena samt 
giftigt vid inandning, förtäring och 
hudkontakt.

Riskbedömningar hade kommit 
fram till att halterna som arbetarna 
utsattes för skulle vara så låga så att 
det inte förelåg någon risk, det-
samma gällde för miljön. Polyme-
risationen skedde dock inte i den 
utsträckning som man förväntat sig 
vilket gjorde att de giftiga mono-
mererna förekom i höga halter. 
Totalt pumpades 1405 ton Rhoca-
Gil in i berget!

Så vad hände?

• Fiskar dog.

• Kor visade på förlamnings- 
symptom och avled.

• Tunnelarbetare drabbades av  
nervskador.

Problem ledde till att hela pro-
jektet stoppades under hösten 1997 
och flera rättsprocesser inleddes 
där man försökte ställa företag och 
chefer till ansvar för det inträffade. 
15 olika typer av polisanmälningar 
gjordes mot Banverket, Skanska 
och Rhone-Poulenc.

Som vanligt när det gäller den 
här typen av brott så tar det tid. 
Slutresultatet blev i alla fall att två 
chefer inom Skanska blev dömda 
för arbetsmiljöbrott respektive 
miljöbrott (villkorliga domar och 
dagsböter). Skanska fick dessut-
om en företagsbot. Sverigechefen 
för Rhone-Poulenc fick dagsböter 
(brott mot lagen om kemiska pro-
dukter) och Banverket dömdes till 

Hallandsåsen 

- vilken otrolig historia
De flesta kommer nog ihåg det omtalade projektet som gick ut på att ta sig igenom Hallandsåsen 
och skulle korta ned restiden med 13 min sträckan Lund-Göteborg. Tågbanan låg på ca 100 m höjd 
och var kurvig vilket blev en flaskhals. Med nytt dubbelspår skulle även kapaciteten öka väsentligt; 
från fyra tåg i timmen till 24 tåg i timmen och dessutom med fördubblad last på godstågen. Men 
det blev ett projekt kantat av skandaler både vad gäller kostnader, arbetsmiljö och miljö. 

AV JOHAN NYLANDER, REGION 1-2

Några fakta
• Budgeten för projektet 

överskreds med ungefär 
1000 procent.

• Tidplan 5 år - det tog 21 år.

• Tunnellängd ca 10 km till en 
kostnad av 1,2 miljoner per 
meter.

företagsböter för miljöbrott

Utredningar av arbetsskadorna 
visade på att av 223 personer som 
undersöktes så hade ca 75% förhöjda 
halter av akrylamid i blodet. 22 st 
hade bestående skador. Symptomen 
var sämre känsel i armar och fötter, 
balansstörningar, försämrad syn och 
potens.

Arbetet fortsatte inte förrän 
2005. Man använde då en specialan-
passad 250 lång tunnelborrmaskin 
som fick namnet Åsa. Den här kun-
de ta sig igenom både berg och lera 
vilket var en förutsättning. I början 
på 2010 kom man in i ett nytt parti, 
Möllebackszonen, där berget var 
väldigt dåligt och problem uppstod 
igen. För att ta sig fram valde man 
att frysa ned berget med hjälp av 
saltlösning som höll en temperatur 
av -40 C. I slutet av sommaren var 
man så äntligen igenom. Men det 
tog ytterligare fem år innan tunneln 

slutligen kunde öppnas den 13:e 
december.

Arbetsolyckor i övrigt?
Ja, det verkar ha varit relativt be-
kymmersamt även där. Då Skan-
ska-Vinci tog över 2005 låg man 
2007 på en nivå av runt 30 olyckor 
per miljon arbetade timmar med 
en negativ trend. Vad jag kunnat 
komma fram till i min ”forskning” 
så hade man en dödsolycka 2008 då 
en dumperförare kolliderade med 
en entreprenör körandes på cykel. 
En annan allvarlig olycka inträffade 
2007 då en tunnelarbetare fick hela 
sin hårskalp avsliten.

Insatser gjordes för att förbätt-
ra säkerheten och 2008 drog man 
igång en ”safety improvement plan”. 
Den verkar ha gett resultat, åtmins-
tone finns inte så mycket publicerat 
kring olyckor under perioden efter 
2008.

En otrolig mängd rapporter och 
utredningar har gjorts kopplat till 
projektet och säkerligen har man 
tagit till sig en hel del lärdomar 
som kan öka säkerheten i komman-
de tunnelprojekt. 

Ur arbetsmiljösynpunkt kan man 
åtminstone konstatera att det här 
hade varit en spännande arbetsplats 
att vara på som arbetsmiljöingenjör.

OBS! Artikelförfattaren har inte 
varit en del av projektet och gör 
inte anspråk på att det som skrivits 
i artikeln till 100% överensstämmer 
med vad som verkligen skett och att 
det här är en hårt nedkokt sam-
manfattning. n

Hallandsåsen norra öppningen. Foto: Wikipedia
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När jag var arbetsmiljöinspektör/
handläggare för ILO i Sydostasien 

under 1980-talet, upplevde jag hur 
arbetstagare lurades till att betala för 
anställningar som de sedan inte fick 
eller hur de fick så dåligt betalt att de 
knappt kunde överleva. Fackliga orga-
nisationer som verkade för bra arbets-
förhållande blev hotade. Jag själv blev 
hotad. Skottpengar på en lokal facklig 
representant låg på ca 1500 kr. På mig 
som Internationell inspektör var det 
sannolikt 3-4 ggr högre.

Att skapa bra sociala förhållande 
för utländska arbetstagare i Sverige är 
inte lätt att få till, eller kontrollera, 
precis som i Sydostasien. Trafikverket 
m.fl. större beställare försöker avkrä-
va entreprenörer intyg som i sin tur 
avkräver underentreprenörer signerade 
försäkringar om att de tar sitt sociala 
ansvar. I verkligheten är det, enligt min 
uppfattning, att det knappast går att 
kontrollera om skatt betalas i hemlan-
det eller att socialförsäkringar eller 
arbetsskadeförsäkringar finns etc.

Behöver vi utländsk arbetskraft? 
Inom en rad områden kommer vi 
behöva utländsk arbetskraft. Min 
fråga är dock - måste vi hyra in denna 

arbetskraft via underentreprenörer eller 
bemanningsföretag som ofta är basera-
de utomlands? 

Några upplevelser: 
Rumänska anläggningsarbetare hyrdes 
in via ett Irländskt bemanningsföretag. 
Det var i det närmaste omöjligt att få 
tag på den person som representerade 
det irländska bemanningsföretaget i 
Sverige. Detta företag skickade t.ex. till 
Sverige maskinförare med irländska 
certifikat. Denna person kan inte jobba 
i Sverige som maskinförare om man 
skall följa kollektivavtalet om utbild-
ning. Man borde fått arbetstagarens 
certifikat validerat innan personen 
skickades hit. Det värsta jag varit 
med om var en maskinförare (från ett 
bemanningsföretag) som kom med en 
arabisk licens och skulle börja jobba 
direkt. Det var tvärstopp.

Det kommer Europeiska arbetstagare 
utan ID06 förberett för arbete i Sverige. 
Det kan ta flera veckor att ordna detta. 
Vid en razzia är Skatteverket inte glada 
över alla de arbetstagare som inte finns 
i den elektroniska loggbok som det är 
krav på. Skatteverket kan t.o.m. utfärda 
sanktionsavgifter.

Jag har hört om att många utländska 
arbetstagare inte fått rimliga boende-
förhållanden, utan tvingas bo i mycket 
undermåliga bostäder.

Det finns många utländska arbetsta-
gare som man inte kan kommunicera 
med. På en byggarbetsplats fanns det så 
många nationaliteter som 25 stycken. 
För att nå fram till arbetstagarna så 
översatte vi en rad olika information 
till 5 olika språk. Ändå tyckte jag det 
var svårt att nå fram till många av dessa 
arbetstagare eftersom de har en attityd 
och beteende som är svår att påverka.

En del svenska arbetsledare och che-
fer har också svårigheter att kommu-
nicera med dessa arbetstagare. Många 
fel begås på grund av detta. Tillrättavi-
sande missuppfattas och det har hänt 
att larm vid en farlig situation inte 
förståtts.

Det går att skapa en god attityd 
och säkert beteende bland utländska 
arbetstagare, men den som hyr in 
arbetskraften eller entreprenören måste 
räkna med att det krävs mycket tid och 
resurser att åstadkomma en förändring. 

Utländsk arbetskraft i Sverige  
- problem eller möjlighet?
Det senaste fyra åren har jag jobbat i huvudsak inom byggnads- och anläggningssektorn. 
Jag har kunnat se hur utländska företag etablerat sig här samt olika former av anställning-
ar som utländsk arbetskraft erhållit eller uppdrag som utländska underentreprenörer eller 
bemanningsföretag erhållit.

AV BENGT SAHLIN, REGION 5

”När utländska företag utstationerar 
arbetstagare till Sverige tillämpas 
utstationeringslagen. Den 30 juli 2020 
träder ändringar av denna lag i kraft 
som innebär att den arbetsgivare som 
utstationerar arbetstagare till Sverige 
bland annat ska:

• anmäla utstationeringen till  
Arbetsmiljöverket och utse en 
kontaktperson i Sverige senast dagen 
då utstationeringen startar, och

• lämna dokumentation till det företag 
som tar emot tjänsterna i Sverige, 
om att arbetsgivaren (ue, uthyrnings-
företaget) har anmält utstatione-
ringen.

Om man, i egenskap av mottagare 
av tjänster från den utstationeran-
de arbetsgivaren, inte har fått ovan 
nämnda dokumentation är man enligt 
lag skyldiga att anmäla detta till Ar-
betsmiljöverket senast tre dagar efter 

att arbetet startat. Om man inte gör 
det kan man bli skyldiga att betala en 
sanktionsavgift. Skyldigheten att un-
derrätta Arbetsmiljöverket om att den 
utstationerande arbetsgivaren inte har 
lämnat ovan nämnda dokumentation 
gäller inte för arbete som en utstatione-
rad arbetstagare har påbörjat före den 
30 juli 2020.

Arbetsmiljöverket har för avsikt  hösten 
2020  lansera en uppdaterad digital 
tjänst för att anmäla utstationering.

Efter anmälan i denna tjänst kommer 
det utstationerande företaget få ett be-
kräftelsemejl som kan vidarebefordras 
till tjänstemottagaren.

Denna lagändring kräver följande av 
våra projekt:

1. Stäm av med underentreprenörerna 
om de arbetar med utstationerad 
personal (i alla led)

2. Kräv in dokumentation från 
underentreprenörerna om att de 
har anmält utstationeringen för all 
utstationerad personal som arbetar 
i ditt projekt. OBS! Gäller underen-
treprenörer i alla led och utländska 
egenföretagare (med A1-intyg) som 
är under vår arbetsledning och med 
tillhandahållet material samt verk-
tyg. Gäller även utländska beman-
ningsföretag.

3. Om underentreprenören inte åter-
kommer med aktuell dokumentation 
måste projektet skriftligen anmäla 
detta till Arbetsmiljöverket senast 
tre dagar efter att arbetet startat.” 

Utstationering av arbetskraft  
- ny starkare lagstiftning
Det finns idag många utländska arbetstagare både direktanställda i svenska företag men 
också inhyrda via underentreprenörer eller utländska underentreprenörer som arbetar i 
Sverige. Jag antar att den nya lagstiftningen skall påverka företagen så att det sociala an-
svarstagandet med rätt lön, arbetstider etc uppfylls.

AV BENGT SAHLIN, REGION 5
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RAPPORT FRÅN REGION NORR

Vi fortsätter att öka på med nya 
medlemmar i Norrland och den se-
naste i raden är Ulrika Paulsen som 
är anställd som arbetsmiljöingenjör 
på Sandviken Energi. Som namnet 
antyder handlar det om energi men 
även vatten & avlopp, elnät, bred-
band, vinterväghållning mm.

Med en utbildning från Luleå Universi-
tet och en klingande norrländsk dialekt 
fick Ulrika examen 2006 som högskole-
ingenjör på programmet för Miljö- och 
Kvalitetsmanagement. 

Ganska snabbt gick flytten till Gävle 
och Ulrika har hunnit med att jobba 
med såväl miljö-, kvalitets- som arbets-
miljöfrågor inom sjukvården, Sandvik 
Coromant och Trafikverket innan hon 
fick den nya tjänsten som arbetsmil-
jöingenjör på Sandviken Energi. Att 
skapa den tjänsten har varit ett led 
i den säkerhetsresa som Sandviken 
Energi startade 2017. Säkerhetsresan 
startade då man i ledningsgruppen såg 
stora brister i säkerhetskulturen inom 
bolaget. Till exempel var inrapportera-
de risker och tillbud väldigt lågt med 
tanke på den riskfyllda verksamhet som 
vi har. Man arbetade heller inte syste-
matiskt och koncernövergripande med 
säkerhetsfrågorna och de var heller inte 
en naturlig del i bolagets verksamhet.

Under den perioden har man hunnit 
med ett antal aktiviteter riktade mot 
bättre arbetsmiljö.
• Genomfört workshops och föreläs-

ningar inom säkerhetskultur och 
förändringsledning för chefer och 
skyddsombud.

• Implementerat ENIA som är ett 
webbaserat system för att underlätta 
det systematiska arbetet med att 
rapportera, följa upp och åtgärda 
händelser. 

• Alla chefer, skyddsombud och med-
arbetare har genomgått grundläggan-

de arbetsmiljöutbildning speciellt 
framtagen för Sandviken Energis 
verksamhet.

• Skyltat upp alla anläggningar med 
säkerhetsinformation samt tagit fram 
vilka krav på skyddskläder-/utrust-
ning som ska gälla inom Sandviken 
Energi för att kunna arbeta säkert

• Arbetat fram en ny arbetsmiljöpolicy 
som speglar den säkerhetsresa som 
Sandviken Energi har genomfört

För att kunna avgöra om man verkli-
gen upplever att arbetsmiljön förbätt-
ras beslutades att mäta förändringar 
i säkerhetskulturen genom enkäten 
NOSACQ-50. Enkäten är framtagen av 
forskare i Norden för ett antal år sedan. 
Den genomförs årligen och Ulrika hål-
ler nu på att förbereda för den fjärde 
i ordningen. Hittills har man under 
de tre första åren sett en uppåtgående 
trend och utmaningen är att hålla i 
den. Som vi alla vet är säkerhetskul-
tur en färskvara. (I nästa nummer av 
tidningen kommer en mer utförlig 
beskrivning av enkäten NOSACQ-50 
och hur den kan användas).

Som lök på laxen har Ulrika och 

Sandviken Energi blivit nominerade i 
kategorin ”årets insats” på framtidsga-
lan som anordnas av Framtidsverket. Vi 
håller tummarna!

Annat som sysselsätter Ulrika för 
närvarande är att delta i remissarbetet 
för Arbetsmiljöverkets nya regelstruk-
tur där 70 föreskriftshäften minskas 
till 14. Här är Ulrika med i energibran-
schens remissgrupp som tittar på den 
nya föreskriften om grundläggande 
arbetsmiljöregler vid planering, pro-
jektering och samordning som kommer 
ersätta stora delar av AFS 1999:3 om 
byggnads- och anläggningsarbeten

Då tiden inte ägnas åt arbetsmiljöfrå-
gor så är huvudsakliga intresset basket 
och Ulrika tränar inte bara sin sons 
basketlag utan spelar även själv i Gävles 
damlag i division 3. Men i första hand 
kommer självklart familjen och all ledig 
tid spenderas helst tillsammans med 
maken Mats och de två grabbarna Love 
8 år samt Viggo 6 år.

Vi önska Ulrika varmt välkommen i 
vårt nätverk och hoppas att hon inspi-
rerar fler arbetsmiljöspecialister till att 
bli medlemmar i SAMS.

Ny medlem i SAMS Region Norr
AV JOHAN NYLANDER, ORDFÖRANDE REGION NORR (REGION 1-2)

Efter en introduktion till vårt 
regionala uppdrag på Arbets- och 

miljömedicin, fortsatte vi med en kort 
översikt över lagar och förordningar 
som reglerar hur olika exponeringar 
på arbetsplatser skall riskbedömas. 
Mätningar av olika exponeringsfak-
torer ingår i några av dessa lagar. 
Kursupplägget innehöll exempel från 
verkligheten och ställde frågan när ska 
man mäta och inte mäta? Svaret är inte 
alltid givet och när vi ställde frågan till 
kursdeltagarna varför man gör en expo-
neringsmätning varierade svaren. Det 
framkom exempelvis för att jämföra 
med det lagstadgade gränsvärdet, skaffa 
fakta och följa exponeringen över tid, 
undersöka om åtgärder haft effekt, på 
uppdrag av arbetsgivaren eller för att 
arbetstagarna är oroliga eller någon fått 
hälsobesvär av sin arbetsmiljö. Exem-
plen på exponeringar vi berörde var bl 
a kvarts, vibrationer och inomhusmiljö. 

Vi ställde också frågan till deltagarna 
vad de mäter i sina olika uppdrag. Det 
framkom att kemiska ämnen som iso-

cyanter, formaldehyd och oljedimma, 
men även buller och temperatur var 
vanliga exponeringar. Det är något som 
vi tar med oss till framtida kurser.

När man väl har bestämt sig för att 
göra en mätning, hur gör man då, vil-
ket föranleder tankar kring mätstrate-
gier. Övervägande andel av deltagarna 
har en mätstrategi inför en mätning.  
På kursen problematiserade vi faktorer 
som kan påverka en mätstrategi och en 
faktor är variabiliteten i exponering. 
Exponering varierar mellan olika indi-
vider som utför samma arbete och det 
finns en variation från en dag till en 
annan för en och samma individ. Vi gav 
lite exempel på hur man kan hantera 
denna variabilitet, hur man kan tolka 
resultaten samt vad man bör tänka på. 
Som avslutning på kursen berörde vi 
också lite kort nästa steg efter utförda 
mätningar, nämligen riskbedömning 
och vidare riskvärdering.

Från utvärderingen framkom öns-
kemål om att vilja fördjupa sig mer i 
ämnet. Förutom att vi kan ge en för-

djupningskurs, så finns det en universi-
tetskurs i ämnet som ges av Göteborgs 
universitet. 

I utvärderingen kunde vi glatt kon-
statera att deltagarna tyckte att inne-
hållet var bra, intressant och relevant 
samt att nivån och tidsåtgång var la-
gom. De flesta upplevde att de fick nå-
got med sig från kursen som de kunde 
ha nytta av i sitt praktiska arbete, och 
att dagen helt eller delvis motsvarade 
förväntningarna. Det fungerade även 
övervägande bra via digital plattform. 
Vi fick också en rad tips både gällande 
innehåll och tidsupplägg. Uppdelning 
i flera kortare kurser och mer tid för 
diskussion och erfarenhetsutbyte. 

Tack för att vi fick möjlighet att 
träffa er alla, och på återseende på 
framtida kurser! 

Vid två tillfällen, 2 juni och 2 september 2020, inbjöds medlemmar i Region Norr (Region 1-2) till en kurs om 
mätningar och exponeringsbedömning. Kursen genomfördes via en digital plattform (Teams), en utmaning för 
kursledare och kanske även kursdeltagare. Kursen anordnades av oss på Arbets- och miljömedicinska kliniken i 
Umeå. Kursens tema inbjuder till dialog och med uppkoppling via Teams samt det interaktiva verktyget Mentimeter 
hölls dialogen levande. Det var 29 deltagare första tillfället och 19 andra tillfället vilket utgör närmare hälften av 
medlemmarna i Region Norr.

Många deltagare i kursen 
Mätning, mätstrategier och exponerings- 
bedömning
AV LARS MODIG OCH  INGRID LILJELIND, YRKESHYGIENIKER VID ARBETS- OCH MILJÖMEDICINSKA KLINIKEN, NUS UMEÅ

Läs mer om utbildningen här: 

https://www.gu.se/studera/hitta- 
utbildning/exponeringsbedomning- 
for-kemiska-biologiska-och-fysikaliska-
halsorisker-yhy100. 

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/exponeringsbedomning-for-kemiska-biologiska-och-fysikaliska-halsorisker-yhy100
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/exponeringsbedomning-for-kemiska-biologiska-och-fysikaliska-halsorisker-yhy100
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/exponeringsbedomning-for-kemiska-biologiska-och-fysikaliska-halsorisker-yhy100
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/exponeringsbedomning-for-kemiska-biologiska-och-fysikaliska-halsorisker-yhy100
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Försenat årsmöte 
AV MARTIN LINDAHL, REGION SMÅLAND (REGION 7)

Med anledning av rådande pandemi har regionen nödgats till att ställa in 
styrelsemöten och skjuta på årsmötet. Under hösten är det nu planerat 
styrelsemöte och försenat årsmöte 16 oktober. Inga andra aktiviteter är 
inplanerade för närvarande.

RAPPORT FRÅN REGION 5

SAMS Region 5 bjöd in till träff på Arlanda
TEXT: ELISABETH SELANDER, REGION STOCKHOLM OCH JOHAN NYLANDER, REGION NORR
FOTO: ELISABETH SELANDER

Arbetsmiljökolleger från SAMS Region 
Stockholm (Region 5) och Region Norr 
(Region 1-2) besökte Byggbranschens 
Säkerhetspark på Arlanda onsdagen den 
19 augusti 2020.

Det var spännande att se och höra 
Björne Karlsson, verksamhetsledare 
Byggbranschens Säkerhetspark, berätta 
om hur man arbetat fram detta projekt 
och vilket gensvar det varit och är från 
byggbranschen.

Vi som stod ut i värmen kände oss nog 
alla inspirerade och taggade att fortsät-
ta utveckla säkerhetskulturen på våra 
arbetsplatser efter detta.

Parken syftar till att utveckla säker-
hetsmedvetandet, få oss att tänka till 
och även informera om smarta lösningar. 
Gäller nu bara att byggföretagen runt 
om i Sverige inser potentialen med detta 
koncept som är hämtat från Finland. 

Men Sverige är ett avlångt land och 
det är inte alla förunnat att få åka till 
Storstaden + Corona på det. 

Nästa steg kanske är att utveckla det 
här till en digital upplevelse också med 
VR glasögon och andra effekter för att 
uppnå just det ökade medvetandet och 
"risktänket". Bör även gå att anpassa till 
fler branscher.... 

Tack till Björne och Byggbranschens 
säkerhetspark för mycket givande efter-
middag.

Trevligt att så många avsatte en 
eftermiddag för att möta nya och gamla 
kollegor!

Fortsättning följer! Vad saknade vi? 
Vad kommer mer?   

Fortsättning på SAMS Region Stockholms besök på 

Byggbranschens säkerhetspark
TEXT: ELISABETH SELANDER, REGION STOCKHOLM
FOTO: THOMAS LAGÖ OCH LARS BERGH

För vad saknade vi? Jo – en bullerstation!
Nu har samarbetet utvecklats med 

hjälp av Lars Bergh och Thomas Lagö, 
medlemmar i SAMS Riksstyrelse och 
Region 5 och 7. På initiativ från Lars, 
Thomas och Björne Karlsson på Säker-
hetsparken, har man kommit överens om 
att upprätta en ”buller-station”. 

Flygplanet, dvs flygkroppen av det 
som en gång var SAABs testflygplan 
vid tillverkningen av SF340. För 20 år 
sedan avslutade man den verksamheten 
och Thomas Lagö anmälde intresse 
att överta flygplanskroppen, som en 
del i forskningsverksamheten på BTH 
(Blekinge Tekniska Högskola). I början 
stod den på F17 i Kallinge och deltog i 
flera forskningsuppdrag för doktorander. 
Efter en tid behövde F17 hangaren varför 
flygplanskroppen flyttades till Slagetorp, 
Hultsjö.

Under tiden på BTH installerades ett 
system för ljudåtergivning. Flygplanet är 
bland annat utrustat med ett avancerat 
elektroniksystem. Möjlighet till kom-
plexa ljudfält med ganska höga ljudnivå-
er inne i flygplanet, öppnar möjligheter 
för jämförande tester av olika utrustning 
och metoder för att minska ljudet. Tes-
terna kan upprepas med stor exakthet.

Så nu är flygplanet på plats i Säker-
hetsparken! Stort tack till Thomas Lagö 
och Ljudombudsmannen in Sweden 
AB samt till Kynningsrud Bygg AB och 
Victor Callbo för hjälp med transporten. 
Detta blir ett riktigt bra bidrag till Sä-
kerhetsparken! Nu kan vi simulera buller 
invändigt i flygplanet. Alla typer av ljud 
kan nu simuleras, testa olika hörselskydd 
mm – säger Björne Karlsson.

Lars intervjuas

Thomas och Lars

Björne hälsar välkommen

Elisabeth med deltagare

Björne berättar

Deltagarna med corona-avstånd
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