Bransch – VVS
Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbets
sjukdomar/tillbud som kan vara till stöd
när du upphandlar tjänster inom VVS.

ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR
De flesta anmälda olyckor som leder till sjuk
frånvaro sker vid användande av handverktyg
som hålsåg eller kniv. Därefter kommer olyckor
genom fall av person från samma nivå eller från
höjd till lägre nivå följt av belastningsolyckor.

Vid kapning av rör med rondell gick
rondellskivan sönder och en bit for in
i tummen och skar upp ett jack som
fick sys på akuten.”

Olycka med handverktyg
Fallolyckor
Belastningsolycka
Olycka med föremål
Fallande föremål
Slagit emot
Olycka med transportmedel/
transportutrustning
Olycka med maskin
Övrigt

ANMÄLDA ARBETSSJUKDOMAR
Vanligaste orsakerna till anmälda arbetssjuk
domar är belastningsergonomiska orsaker.
Följt av kemiska eller biologiska orsaker och
därefter fysikaliska samt sociala och organi
satoriska orsaker. Dessa arbetssjukdomar
har inte nödvändigtvis lett till sjukfrånvaro.

Då jag i snart 37 år hållit på med att
montera, burit och krupit i ventilationskanaler är det inte så konstigt att mitt
högra knä tagit helt slut.”

Belastningsergonomiska orsaker
Kemiska eller biologiska orsaker
Fysikaliska orsaker
Sociala och organisatoriska orsaker
Övrigt, oklart

ANMÄLDA ALLVARLIGA TILLBUD
Den största andelen allvarliga tillbud som
anmäls inom VVS saknar beskrivning av
händelsen. Beskrivna händelser fördelar
sig framförallt mellan tillbud som inträffat
i samband med elektricitet, fallande eller
flygande föremål och kemikalier.

Vid reparation och underhåll av
elanläggning kom person eventuellt i
kontakt med smittat vatten. Behandlad
med medicin i förebyggande syfte.”

Annan orsak
Elektricitet
Fallande/flygande föremål
Kemikalie
Fordon
Person föll
Maskin eller transportanordning
Handhållet verktyg/föremål
Brand
Explosion/sprängning
Fysiskt våld

Den här foldern är framtagen av projektet
Upphandling och arbetsmiljö för att upp
märksamma vikten av att ta med arbetsmiljön
redan vid upphandling av tjänster. Den visar
på anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro,
arbetssjukdomar och anmälda allvarliga till
bud som är vanligt inom branschen – VVS.
Under åren 2011 – 2016 anmäldes 2 341
arbetsolyckor med sjukfrånvaro och 404
arbetssjukdomar, totalt 2 745 anmälda arbets
skador. Av dessa var 42 anmälningar från
kvinnor och 2 703 från män. Av kvinnorna
är det kvinnor i åldersgruppen 35 – 44 år
som anmäler mest och för män är det ålders
gruppen 45 – 54 år. Antalet kvinnliga isoleringsoch VVS-montörer har ökat från 89 stycken
2007 till 356 stycken 2015, vilket innebär en
ökning med 300 %. Under samma tid ökade
antalet män i branschen från 18  269 stycken
till 24 121 stycken, vilket ger en ökning med
32 %.

Som beställare av tjänst bidrar du genom
att ställa krav på arbetsmiljön redan vid
upphandlingen till att arbetsmiljön blir
bättre för de som utför tjänsten.
• Genom ”val av upphandlingsstrategi”
• I förfrågningsunderlaget/upphandlings
dokumentet
• I samband med tilldelningsbeslutet
• Vid uppföljning i samband med
arbetsplatsträff
Använd gärna vår folder Ställ krav på arbetsmiljö
vid upphandling och Checklista leverantör – bra
arbetsmiljö.

FÖLJANDE FRÅGOR INGÅR I CHECKLISTA
LEVERANTÖR – BRA ARBETSMILJÖ
• Vi har en arbetsmiljöpolicy
• Vi har fungerande rutiner för arbets
miljöarbetet
• Vi fördelar arbetsuppgifter för att
motverka hög arbetsbelastning
• Vi ger chefer/arbetstagare de kunskaper
de behöver
• Vi undersöker arbetsmiljön regelbundet
• Vi riskbedömer alltid efter undersökning
• Vi åtgärdar de risker som framkommer
• De risker som inte kan åtgärdas direkt 		
tidsanges i en handlingsplan
• Vi följer upp åtgärdade risker
• Vi utreder orsakerna till ohälsa, tillbud
och olycksfall
• Vi har skyddsombud eller annan lokal
arbetstagarrepresentant på arbetsplatsen
• Vi följer årligen upp vårt arbetsmiljöarbete
• Vi planerar förbättringar till
nästkommande år/uppdrag

Fler exemplar av foldern kan laddas ned
från av.se
Källa: Arbetsmiljöverkets informationssystem
om arbetsskador och anmälningar enligt 3 kap
3a § arbetsmiljölagen samt rapporten Arbets
olyckor och sjukskrivningar i byggbranschen,
mars 2017 från AFA Försäkring.
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