Svenska Tungdykargruppens KMA mål för 2018
Våra mål är en kombination av:
1. Vår avvikelsehantering – vi analyserar det inträffade och försöker finna den bästa, praktiskt genomförbara, lösningen för att åstadkomma en
förbättring.
2. Förändrade lagar och regler
3. Rekommendationer och riktlinjer från externa parter (t.ex. myndigheter).
4. Återkoppling från våra intressenter.
Kvalitét
1
Att i så ett tidigt skede som möjligt fånga upp avvikelser i underlagen för projekten. Genom god kommunikation vill vi undvika stopp i
produktionen pga. faktorer som kunnat förutses och därmed förebyggas.
2
Fortsatt fördjupat samarbete med våra leverantörer. Genom systemet med godkända leverantörer också aktivt återkoppla så att vi tillsammans
kan leverera högsta möjliga service till våra beställare.
Kvalitetsmålen skall uppnås genom fortsatt utbildning av arbetsledarna och analys av återkopplingar från beställare. Idag har vi den första
versionen av företagsintroduktion aktiv på hemsidan. Den ger oss en möjlighet att introducera vår generella KMA för personal, egen och UE,
innan en enskild jobbar med oss för första gången. Förhoppningen är att introduktionen skall öka förståelsen för vårt arbetssätt och därmed
förbättra resultatet av vårt kvalitetsarbete.
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Miljö
Minska Hilti Hit RE 500 V med 5%. Bakgrunden är att denna injekteringsmassa sorterar under härdplasterna. Den kan ha betydande effekter på
både oss som användare och på den omgivande miljön. Massan är en tekniskt sätt utmärkt produkt och i vissa fall kommer STDG förmodligen
alltid ha ett behov av produkten. Målet skall uppnås med en fortsatt god kontakt med våra leverantörer, Hilti m.f., och att när det är möjligt
använda cementbaserade injekteringsmassor/bruk. Målet baserar sig på goda erfarenheter av denna process under 2017.
Sänka den utbetalade bilersättningen med 10%. De medel vi förfogar över är planeringen (Förhållandet mellan den enskildes hemadress och
arbetsplatsen samt samåkningsmöjligheter.) och uppmuntra kollektivt resande.
Öka våra inköp av förnyelsebart dieselbränsle med 5%. Vår huvudleverantör av bränsle CirclK säljer ett bränsle som succesivt kommer att finnas
allt mer tillgängligt och det är godkänt i våra transportbilar. Den högre inblandningen av HVO medför miljövinster. Vi kommer aktivt att
kommunicera när och var möjligheten finns att tanka detta bränsle.
Vi kommer att genomföra en utredning av våra tyngre maskiner (grävare, mudderverk och bogserbåtar). Utredningen skall göra det möjligt för
STDG att ta beslut om några av maskinerna är möjliga att anpassa till högre inblandning av HVO, samt göra en plan för att när det är dags för
byten välja maskiner med högre miljöklass.
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Arbetsmiljö
Vi kommer under året att genomföra oanmälda drogtester i alla av våra avdelningar. (Dyk, Infra, Muddring, HK Mora och resande tjänstemän.
Projektet sköts av en extern aktör. Målsättningen är 5 testtillfällen med 0 positiva resultat.
Fall-, halk- och snubbelolyckor är något som aldrig går att bygga bort till 100%. Vår målsättning är att alla i företaget skall välja säkra lösningar
(Välja ställning och plattform före stege. Städa och eliminera, så långt som möjligt, snubbelrisker. Halkbekämpa. )
Vattennära verksamhet innebär undantagslöst en förhöjd risk för drunkning och exponering för kallt vatten. Dessa aspekter ingår alltid i våra
riskanalyser, men vi vill öka den enskildes vaksamhet och beredskap. Vi som jobbar i och invid vatten hela tiden riskerar att få en allt för
”hemtam” inställning. Kallt vatten i rörelse är alltid en stor risk oavsett träning och utrustning. Under utbildningsveckan 2018 hade vi förutom
den vanliga HLR utbildningen en fördjupad genomgång av hypotermi.
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