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Anmälan om brott 

   

 

Svenska Elektrikerförbundet (förbundet) anmäler härmed att var och en av de 

elektriker som upptas i bilaga 1 kommit att exponeras för asbest i sitt arbete med 

montering av nya nätstationer och demontering av befintliga nätstationer vid 

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Arbetet har utförts för Bravida 

Sverige AB (Bravida), 556197-4188, på uppdrag av Locum AB (Locum), 

556438-7909. Arbetet påbörjades i januari 2008 och beräknas pågå till februari 

2011.     

 

Sakomständigheter   

 

Uppdraget och frågan om kännedom 

 

Locum har uppdragit åt Bravida att utföra omfattande elarbeten vid Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge för att förse sjukhuset med ny 

elkraftsförsörjning. Projekteringsarbete påbörjades av Locum redan 2005. 

Sjukhuset hade då fem nätstationer (innefattande fem ställverksrum med 

tillhörande transformatorrum och i förekommande fall batterirum) belägna i 

sjukhusbyggnaderna. Bravida skulle montera upp nya nätstationer i separata 

byggnader utanför sjukhusbyggnaderna. Se bilaga 2, översiktskarta över 

sjukhusområdet med nya nätstationer inritade i vinröd färg. I anmälan som följer 

kommer benämningarna på respektive huskropp att användas. Se också bilaga 3, 

översiktskarta där de gamla/befintliga nätstationerna märkts ut med gul färg. 

Arbetet som beskrivs nedan har utförts i M 4, M 2, R2, C1, C2, K2, B2, K4, B4 
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och F2. Bortsett från M4 och M 2 är byggnaderna uppförda 1968 t o m 1972 i 

olika etapper, dvs i tiden före användning av asbest förbjöds.  

 

I fastigheter av aktuellt slag från angiven tid finns normalt kända 

riskkonstruktioner i form av bla asbesthaltigt isolerings- och 

brandtätningsmaterial. I vissa av de utrymmen där arbete utförts har sanering av 

asbest tidigare gjorts. Enligt uppgift har vidare en total asbestinventering gjorts av 

sjukhusets byggnader under 1990-talet. Asbestförekomsten har således hela tiden 

varit känd för Locum.   

 

Till Arbetsmiljöverkets, AMVs, inspektörer har representanter från Locum 

uppgivit att Bravidas företrädare inte ställt frågor om asbest i planerings-, 

projekterings- eller (i vart fall tidigare delen av) genomförandefasen. Enligt 

Bravidas företrädare har Locum fått frågor om asbestförekomst men svarat 

nekande. Oavsett vad som är riktigt så får det anses utrett att Locum inte lämnat 

upplysningar om den kända asbestförekomsten till Bravida på eget initiativ. 

Vidare att Bravida inte gjort några kontroller eller annars utrett risken för 

asbestförekomst i någon del av det planerade arbetet.   

 

Beskrivning av det utförda arbetet och känd asbestförekomst 

 

Arbetet för berörda elektriker bestod bl a i att dra ny kabel från/till de nya 

nätstationerna som skarvades ihop med befintligt kablage. Delar av befintligt 

kablage fick i stället backas tillbaka och monteras bort. Samtliga nämnda 

byggnader har också försett med ny s k potentialutjämningsjordning, pus-

jordning. Arbetet med pus-jordning har tagit fyra heltidstjänster i anspråk under 

ett års tid. Pusjordningsledningar har dragits till varje våningsplan och till varje 

avdelning på respektive plan.  

 

Stora delar av arbetet har utförts i kulvertar (plan 2) under respektive byggnad. 

Delar av arbetet utfördes också uppe i korridorer och i transportgångar. C-huset 

var speciellt på det sättet att kablarna där dragits vidare på plan 3 från 

nätstationen istället för ner till kulverten som i övriga hus. Arbetet med 

kabeldragning på plan 3 i C-huset har därför varit mer omfattande än i övriga 

byggnaders tredje plan.   

 

Kabeldragningarna gjordes normalt i taken varvid elkablar lades på kabelstegar 

som monterats upp. I trånga utrymmen har istället VP-rör använts vid 

kanalisation. Även VP-rören fästs i taket. Cirka 37 000 meter ny svartkabel har 
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dragits i lokalerna och 7,5 km kabelstege monterats upp. Även äldre kabelstegar 

har återanvänts.  

 

När nya kabeldragningar gjordes och gamla dragningar skulle backas tillbaka har 

gamla brandtätade genomföringar slagits sönder. Genomföringar görs i väggar 

och tak där kablage ska dras. Ett mycket stort antal brandtätningar har slagits 

sönder under arbetets gång. I vissa fall har nya håltagningar gjorts. I kulvertarna 

har flertalet gamla brandtätningar slagits sönder dels vid ingångarna till 

respektive kulvert från ”main street”, dels i taket till respektive ställverk. I 

lokalerna på plan 3 och uppåt i byggnaderna har brandtätningar slagits sönder vid 

dragning av kablar/pusjordning i väggar och tak.  

 

Brandtätningsmaterialet vid genomföringarna har vid provtagning visat sig vara 

asbesthaltigt. Av de provresultat som Locum valt att låta förbundet ta del av 

framkommer att två genomföringar i kulvertarna testats och att det då utvisats att 

det fanns asbestfibrer på/vid dem (B2, K2). De elektriker som utfört arbetet har 

kunnat konstatera att huvuddelen av brandtätningarna sett likadana ut/att samma 

material använts. Analys bör därför göras av de brandtätningar som slagits sönder 

som ännu ej kontrollerats, dels under ställverksrummen i kulvertarna, dels i 

samband med pusjordning och vid kabeldragning på plan 3 i övriga byggnader 

utom hus C (se nedan under rubrik behov av ytterligare utredning om 

asbestexponering).  

 

När brandtätningarna slagits sönder, ofta med hjälp av hammare, har damm med 

asbestfiber kommit att spridas till elektrikernas kläder och verktyg, till området i 

närheten av den sönderslagna tätningen, med de nya kablar som sedan dragits 

genom hålet, med de gamla kablar som dragits tillbaka, till de kabelstegar där de 

nya kablarna placeras osv. Det torde också vara så att materialet till de gamla 

brandtätningarna blandats i omedelbar närhet till plats där det skulle användas. I 

kulvertar har sönderslagna brandtätningar lämnats på plats. På våning 3 och uppåt 

i byggnaderna har restmaterialet sopats ihop och slängts bland de vanliga 

soporna.   

 

I flera av byggnaderna återfinns sprutasbest i fogar i taket och som 

brandisoleringsmaterial invid stålbalkar i tak i kulvertar/”main street”. De berörda 

arbetstagarna har också fått bekräftat att det förekommer asbest i taket i 

hisshallarna förutom i byggnad C, också i byggnad K och F, efter det att arbetet 

där var färdigt. Huvuddelen av taken uppe i sjukhusbyggnaderna har ett innertak. 

Det har vid elarbetena ålegat elektrikerna att plocka ner innertaket för att komma 
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åt gammal kabeldragning. På innertaken har kunnat observeras dels stora 

mängder damm men också i flera fall lossad isolering.  

 

I vissa fall, bl a på plan 3 våning C, har hela kablar varit inkapslade med 

asbesthaltigt isoleringsmaterial. 

 

Infästning av nya kabelstegar och VP-rör görs i betongtaken varvid hålen borras 

och särskilda skruvar fästes med specialverktyg. Såväl borrning som 

skruvdragning orsakar viss rörelse i taket. Vid dragning och backning har 

elektrikerna också varit och klättrat på befintliga kabelstegar och på så sätt 

kommit kontakt med både gammal kabeldragning och gamla stegar/VP-rör.  

Förutom det förhållande att arbetet med infästning av kabelstegar med all 

sannolikhet givit spridning åt asbestfibrer har elektrikerna kommit i direktkontakt 

med asbesthaltigt material vid utförande av uppgiften.     

 

Backning av gamla kablar och dragning av nya kablar sker ofta i trånga 

utrymmen arbetstagarna kommit i direkt kontakt med ventilationstrummor 

utvändigt isolerade med asbesthaltigt material. På flera ställen har 

isoleringsmaterialet av ålder eller yttre åverkan kommit att gå sönder och delar av 

materialet har fallit ner på kabelstegar och på ovansidan av de normalt synliga 

takplattorna. På vissa ställen har det asbesthaltiga isoleringsmaterialet genom 

tidigare saneringsåtgärder inkapslats. Trasiga inkapslingar har också kunnat 

noteras av elektrikerna. Till detta kommer att arbetsuppgifterna då stora och tunga 

kablar samt ett antal verktyg hanteras i ett trångt utrymme i sig innebär en risk för 

att ytterligare göra åverkan på det känsliga materialet, inkapslat eller inte.    

 

Bravida har också haft i uppdrag att montera ner de befintliga ställverken. Det har 

efter det att arbetet utförts visat sig att plattor i mellanskåpen i ställverken som 

skruvats bort varit tillverkade av asbest.  

 

Sammanfattningsvis har alltså asbesthaltigt material, såvitt kunnat utredas så här 

långt, återfunnits i flera komponenter i ställverksrummen, i tak på plan 2 som 

brandisolering och fog, som fog i tak i hisshallar på plan 3 i flera byggnader, i tak 

i korridorer och arkivrum i hus C1 på plan 3, i brandtätningar vid genomföringar, 

i form av damm och nedfallet material på innertak, kabelstegar, på gamla 

kabeldragningar och på golv och som isoleringsmaterial runt 

ventilationsanläggningar.  
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Händelseförloppet 6 april 2010 till 31 maj 2010.  

 

På morgonen tisdagen den 6 april 2010 uppmärksammade montörerna när de 

skulle gå in i F-husets kulvert för att påbörja sitt arbete på samma arbetsställe där 

de arbetat under några veckors tid att rödvita platsband satts upp för att avspärra 

arbetsplatsen. En papperslapp med röd varningstriangel där det stod VARNING 

FÖR ASBEST hade satts upp på dörrar in till kulvertar. Under varningstriangeln 

lämnades en upplysning om att den som var intresserad av mer information kunde 

ringa till någon av tre uppgivna personer vars telefonnummer också antecknats. 

Skyddsombudet Robert Andersson ringde omgående de tre telefonnummer som 

var angivna. Ingen av de uppgivna personerna kunde dock lämna någon besked 

om varför varningslappen satts upp. Nästkommande dag hade varningslappen 

ändrats. Textraden ASBEST hade tagits bort, men i övrigt var allt lika. 

Arbetsledning vid Bravida hänvisade vidare till Locum.  

 

Följande dag kallades arbetstagarna till ett informationsmöte, se bilaga 4, 

anteckningar från mötet den 7 april 2010.  Från mötet finns också en inspelning,  

usb-minne bilägges, 5. Vid mötet lämnade Mikael Andersson och Bill Johansson 

från Locum information. Mikael Andersson uppgav bl a att sprutasbest 

uppmärksammats i Pressbyråns lokaler. Att han känt igen att det fanns liknande 

material i kulvertarna och därför gått dit med inventerare och tagit tester. Testerna 

hade visat att det fanns asbestfibrer även i damm i kulvertarna och i 

brandtätningar. Mikael Andersson anger att det inte är helt klarlagt i vilken 

omfattning asbesthaltigt material använts vid brandtätningar, men att samtliga 

brandtätningar nu ska saneras för att vara på den säkra sidan. Han bekräftar att 

Locum känt till asbestförekomsten i kulvertar och byggnaderna i övrigt och 

betonar att byggnaderna är från perioden slutet av 1960-talet början 1970-talet då 

asbest användes vid byggen av aktuellt slag. Han säger att Sprefix sprutats över 

flera av brandtätningarna 1993-1995 då sjukhuset sett över brandskyddet 

generellt. Han säger också att Locum före det fortsatta arbetet kommer inventera 

och sanera löpande. Vare sig Bill Johansson eller Mikael Andersson kan svara på 

varför frågan om den kända asbestförekomsten och med den sammanhängande 

risker vid arbetet inte särskilt analyserats vid den miljöinventering som gjorts 

inför arbetet 2005/2006.  

 

I samband med mötet har arbetstagarna fått ta del av en sammanställning av 

miljöbesiktning som gjorts inför ombyggnaden av Huddinge sjukhus nätstationer 

daterad den 29 november 2006, se bilaga 6. Syftet med besiktningen anges vara 

att identifiera de hälso- och miljöfarliga material som ska rivas, varvid asbest är 

ett av de material som ska beaktas. Av besiktningssammanställningen 
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framkommer att inventeringen endast varit okulär och således ej omfattat dolda 

delar. Vidare att systemen varit i drift varför provtagning försvårats/ej 

genomförts.   

 

I fråga om asbest konstateras förekomst i form av eternit under 

ventilationskanaler i tre av ställverksrummen, att det finns risk för att branddörrar 

i samtliga inventerade utrymmen innehåller asbest och att det kan förekomma 

asbest i ventilationskanaler i rummen samt att befintliga brandspjäll kan innehålla 

asbest. Det anges att asbest är farligt avfall och att saneringsarbete ska utföras av 

ackrediterat företag. Vidare att branddörrar och brandspjäll kontrolleras på plats 

vid rivning.   

 

Då det vid en okulär besiktning i fråga om asbest torde var omöjligt att konstatera 

annat än riskkonstruktioner är redan den undersökning som gjorts av 

ställverksrummen otillräcklig.   

 

Ännu allvarligare är att någon undersökning/besiktning överhuvudtaget ej gjorts 

av den delen av arbetet som skulle utföras i andra delar av sjukhusets lokaler än 

de gamla nätstationerna, d v s den absoluta merparten av det arbete som utförts 

under 2008-2011.  

 

Enligt de uppgifter som kommit förbundet till del fanns det sedan tidigare en 

asbestinventering av sjukhusbyggnaderna utförd av Miljöinvent AB som utvisar 

att asbest finns i flera av de områden där arbeten nu skulle genomföras.   

 

Den riskanalys som Bravida gjort inför arbetet vid sjukhuset, se bilaga 7, daterad 

den 22 januari 2008 har inte särskilt beaktat förekomsten av asbest och risker som 

är förknippade därmed.  

 

Av den upprättade arbetsmiljöplanen, se bilaga 8, framkommer att det är fråga om 

generalentreprenad med samverkan som genomförandeform och att Bravida Kraft 

har samordningsansvar. Uppgift om risk för exponering av asbest och 

instruktioner avseende arbete i utrymmen med asbest saknas helt.      

 

Den 7 april 2010 informerar ombudsmannen vid förbundet, Tina Nordling, 

Bravida och skyddsombudet om hur bolaget bör förfara när det nu blivit känt att 

ett stort antal arbetstagare exponerats för asbest i sitt arbete, se bilaga 9. 
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Den 8 april gör Bravida en anmälan till AMV och uppger där att ett femtiotal 

elektriker befaras exponerats för asbest vid projekt vid Huddinge sjukhus, se 

bilaga 10. 

 

Den 13 april 2010 genomförs det första av ett antal möten angående 

asbestförekomsten där Locum, Bravida och förbundet medverkar, se bilaga 11, 

minnesanteckningar från möte 13 och 22 april, 3 maj och 1 juni. Av de 

minnesanteckningar som Locum har upprättat i samband med mötena 

framkommer att Locum uppmärksammat små mängder av asbestförekomster på 

plan 2 och att sanering påbörjats av brandtätningar. Vidare anges att tänkbara 

platser där asbest kan förekomma (egen anm. i kulvertsystemet) har identifierats 

och markerats på en planritning och att fortsatt inventering av asbest ska ske 

parallellt med påbörjad sanering. Tydligen har saneringsarbetet påbörjats trots att 

analyssvar från asbestprover som tagits på plan 2  ännu ej kommit. Samma dag 

kommer AMV dit för inspektion. 

 

Av de nu nämnda minnesanteckningarna och de protokoll från asbestprover som 

förbundet fått ta del av följer som nämnts att asbestförekomsten varit känd för 

Locum, men att åtgärder trots detta ej vidtagits. Redan i december 2009 skickades 

de första proverna iväg för analys av asbestförekomst av Locum. Locum och 

Bravida har inte kunnat lämna någon förklaring till varför man inte lämnat någon 

information till förbundet respektive skyddsombud i fråga om provtagningen 

under perioden december 2009 till april 2010 då Locum utan förvarning avspärrat 

hela kulvertsystemet. 

 

Av inspektionsmeddelande från AMV daterat den 3 juni 2010 framkommer att 

personal konstateras ha exponerats för okänd mängd asbest vid arbete i kulvertar 

på plan 2 där stora delar av här aktuella arbeten utförts. AMV anger att det kan 

antas att arbetstagarna kan ha exponerats för asbesthaltigt damm mer än 50 

timmar per kalenderår. Vidare anges att Bravidas rutiner för att förhindra att 

arbetstagare exponeras för asbest inte fungerat och att bolaget inte kunnat visa hur 

det skulle ha säkerställt att asbest inte förekom vid de planerade arbetsställena. 

Det anförs även att arbetstagarna kände stor oro med anledning av det inträffade 

och att bolaget inte erbjudit någon form av krisstöd, se bilaga 12. 

 

Bravida ger in ett svar till AMV den 6 juli 2010, se bilaga 13. Noteras ska bl a att 

de avsnitt om asbest som nu omnämns i riskanalys och arbetsmiljöplan saknades 

före april 2010. Vidare att de inte kommit att iakttas inför de arbeten som skulle 

utföras i tiden efter april 2010. Se nedan under rubrik händelser från den 1 juni 

2010. 
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Bravida och Locum meddelar den 31 maj 2010 att asbestsaneringen är färdig och 

att planerade arbeten nu kan fortsätta utan risk för ytterligare exponering.  

 

Under det att asbestsaneringen av brandtätningar pågick ändrades 

arbetsordningen och elektrikerna fick besked om att de kunde påbörja arbetet i 

kulverten i hus M omgående eftersom det där inte fanns någon asbest. Så gjordes 

också. Efter det att arbete där slutförts har förbundet nu kunnat konstatera att det 

vid ingången till kulverten i M-huset står att asbestsanering gjorts 2010. Fråga är 

därför om, trots att huset byggts på 1980-talet, gammalt asbesthaltigt material 

använts även här vid brandtätning och isolering.   

 

Händelseförloppet 1 juni 2010 och framåt 

 

Elektriker hade i samband med att annat arbete utförts på plan 3 i hus C1 

uppmärksammat att kablar var inkapslade tillsammans med annat inkapslat 

asbestmaterial. Efter påpekande från arbetstagarna uppgav Locum att sanering 

skulle utföras av företaget Demolit AB under översyn av Hifab ABs Gustaf 

Törnqvist innan elektrikerna skulle påbörja arbete på aktuell plats. I övrigt fick de 

klartecken att börja arbeta. De började arbetet på plan 3 den 13 september 2010 

med att riva ner innertak i hisshallen varvid de kunde se kockor av 

isoleringsmaterial ligga på ovansidan av taket. Damm yrde omkring i hallen. De 

slog sönder brandtätningar in mot korridorer och backade gammal kabel. I hallen 

och korridorerna uppehöll sig kontinuerligt både personal och patienter. I 

korridoren utanför ställverksrummet saknades innertak. I arkivrummet vid sidan 

av ställverksrummet var taket fast. Där fick de öppna en lucka och sedan krypa på 

innertaket bland damm och trasigt isoleringsmaterial.    

 

Den 11 oktober 2010 när elektrikerna kom till sitt arbete på måndagsmorgonen 

uppmärksammade de att asbestsanering pågick i den del av hisshallen som 

gränsade till ställverksrummet där de varit och arbetat föregående fredag. En del 

av hisshallen var inplastad och tejpad med asbestvarningstejp. Ett papper var fäst 

med tejp på plasten av vilket framkom att ansökan till AMV gjorts om tillstånd 

för rivning av asbesthaltigt material. Anledningen uppgavs vid förfrågan vara att 

en ny asbestinventeringsfirma anlitats i form av Miljöinvent AB. Miljöinvent AB 

genom inspektören Johan Göthbring hade gjort ett test i hisshallen där asbest 

påvisats. Testresultatet hade kommit Locum till del på fredagen. Ingen hade 

underrättat förbundet eller skyddsombud om att provtagning pågick eller om 

provresultaten. Skyddsombudet Robert Andersson stängde då arbetsplatsen och 

ställde krav på att ytterligare provtagning skulle ske i de områden där arbete 
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redan utförts. Prov togs då på ytterligare platser i hisshall, i arkivrum och i 

korridor. Samtliga prov utvisade förekomst av asbest. I fråga arkivrummet 

frågade Robert Andersson Tony Cadenius vid saneringsföretaget Demolit varför 

sanering ej skett i arkivrum. Av svaret framkom att det var känt att asbest 

förekom även i arkivrummet men att det bedömts för svårt att komma åt att 

sanera.    

 

Behov av ytterligare utredning i fråga om asbestexponering 

 

Asbestexponering har en rad kända hälsorisker. Vid bearbetning och rivning av 

material som innehåller asbest lösgörs asbestfibrer som vid inandning medför 

ökad risk för försämrad lugnfunktion och för olika typer av cancer. Tiden mellan 

första exponeringen och den tidpunkt när sjukdom kan påvisas, latenstiden, är 

ofta mycket lång. I fråga om cancer kan det röra sig upp mot 30 år. Även 

kortvarig exponering anses räcka för att orsaka cancerformen mesoteliom.  

 

Bravida och Locum har enligt uppgift i nedan nämnda minnesanteckningar 

upprättade av Locum vid sk asbestmöten i april och maj 2010 angivit att  tänkbara 

platser där asbest kan förekomma har identifierats och markerats på en 

planritning och att fortsatt inventering av asbest ska ske parallellt med påbörjad 

sanering. Skyddsombudet och förbundet har utöver bilagda provtagningsresultat, 

bilaga 14, inte fått ta del av resultat från några ytterligare provtagningar, trots att 

det framkommer av Locum i varje fall ha för avsikt att ta fler prover och att ett på 

förhand okänt prov legat bakom avstängningen/saneringen den 11 oktober 2010. 

Fullständigt underlag från Locum/Bravida i fråga om de tester som genomförts 

2009 och framåt och också underlag i form av tidigare genomförd 

asbestinventering av sjukhusbyggnaderna bör därför begäras in.  

 

Vidare bör nya prover tas;  main street ovan rör högts upp där stegar fästs och på 

kabelstegar (pga fogningsmaterial i tak), i kulvertar på golv och i tak under 

brandtätningar i tak upp till ställverk, på plan 3 i byggnaderna K 2,4, B 2,4 och F 

2 vid brandtätningar mot ställverksrum och i hisshall ovan innertak på kabel och 

kabelstege och innertak, i samtliga byggnader på ett antal avdelningar i anslutning 

till området där brandtätningar slagits sönder vid pus-jordning.  

 

Det kan vidare konstateras att Bravida och Locum inte har undersökt vilken 

exponering av asbestfibrer vid inandning som de här berörda elektrikerna utsatts 

för. De mätningar som genomförts anger bara att asbestfibrer på vissa ställen 

detekterats/upptäckts. Vid asbestproverna har tejp därvid applicerats på provytor 

varefter det damm som fäst på tejpen analyserats med svepelektronmikroskop. 
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Provresultaten har givit vid handen att asbestdamm förekommit vid flera av de 

arbetsställen där elarbeten utförts.  

 

Vid analys utifrån hygieniskt gränsvärde (AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden 

och åtgärder mot luftföroreningar) ska undersökningen göras med 

faskontrastmikroskop. Det är känt att halter av asbest om mellan 1 och 100 

fiber/kubikcm luft är vanliga vid bearbetning av asbesthaltigt material. Hygieniskt 

gränsvärde är enligt nyss nämnda föreskrift 0,1 fiber/kubikcm luft. Här har 

montörerna vid genomföringar återkommande bearbetat asbesthaltigt material. 

Graden av exponeringen torde därför tyvärr vara klart större än om de ”bara” i 

efterhand kommit att visats i rum där sådant arbete tidigare utförts. Graden av 

exponering torde också variera med när de befunnit sig i lokaler där bearbetning 

av asbesthaltigt material skett och med vilka uppgifter de utfört.  

 

Förbundet har för avsikt att inom kort komplettera anmälan med mer detaljerade 

uppgifter om de arbetsuppgifter som respektive arbetstagare utfört. Förbundet 

kommer också lämna en närmare redogörelse för var de fotografier finns på det 

ingivna usb-minne är tagna.   

 

Tillämpliga bestämmelser 

 

Arbetsmiljölagen, AML, (1977:1160)  

3 kap.  2 -2 a, 4, 6-7a-c §§. 

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 7-10 §§ 

AFS 2006:1 Asbest 11,19-24, 28-32 och 49 §§ 

AFS 2008:16, 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete 

AFS 1997:7 Första hjälpen och krisstöd 5 och 7 §§ 

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet 9 och 11 §§ 

 

Vad som brustit i arbetsmiljöarbetet 

 

Locum har i egenskap av byggherre/uppdragsgivare under projekterings- och 

planerings- och genomförandefasen haft att se till att arbetsmiljösynpunkter 

beaktas i byggskedet. Det har varit känt för Locum att arbete skulle komma att 

ske i direkt kontakt med respektive i direkt anslutning till asbesthaltigt material. 

Locum har trots det inte under perioden från 2005 fram till april 2010 vidtagit 

några åtgärder för att förhindra att berörda elektriker skulle komma att exponeras 

för / riskera exponeras för asbesthaltigt damm. Locum har även i tiden efter april 

2010, i strid med sin egen utfästelse i frågan, underlåtit att inventera de områden 

där arbete skulle komma att ske så att det kunnat utföras på ett säkert sätt. Även 
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under perioden april till oktober 2010 har därför ytterligare arbete utförts då 

berörda elektriker kommit att exponeras för asbesthaltigt damm. Locum har heller 

inte medverkat till att utreda omfattningen av den exponering som berörda 

arbetstagare utsatts för under perioden januari 2008 - oktober 2010.  

 

Bravida har inte genomfört någon riskanalys med beaktande av 

asbestförekomsten/risk för asbestförekomst vid de arbeten som skulle utföras vid 

byte av elkraftsförsörjningen vid Huddinge sjukhus. Bravida har inte behandlat 

asbestexponering i sin arbetsmiljöplan. Bravida har inte under arbetets utförande 

särskilt beaktat arbetsmiljön med hänsyn tagen till risk för och senare från april 

2010 känd asbestförekomst. Bravida har inte utverkat tillstånd hos AMV för 

bearbetning/behandling av asbest/asbesthaltigt material. Bravida har inte 

säkerställt att de anställda har erforderliga kunskaper och utbildning för arbete 

med asbest. Bravida har inte heller efter april 2010 vidtagit alla åtgärder som varit 

möjliga för att identifiera material som kunde tänkas innehålla asbest vid de 

kommande arbetena som kvarstod att utföra. Bravida har inte planerat och ordnat 

arbetet så att spridning av asbesthaltigt damm begränsats. Bravida har inte 

uppfyllt kraven på medicinsk kontroll i samband med asbestexponering. Bravida 

har inte säkerställt att skyddsutrustning och hygien anpassats till arbete med 

exponering för asbesthaltigt damm. Ett femtiotal anställda elektriker har därför 

kommit att utsättas för asbestexponering. Bravida har inte medverkat till att 

närmare utreda omfattningen av den exponering som berörda arbetstagare utsatts 

för under perioden januari 2008 - oktober 2010.  

 

Skäl för anmälan 

 

Vi gör gällande att Bravida och Locum åsidosatt vad som i enlighet med 

arbetsmiljölagen (1977:1160) och med stöd av nämnda lag utfärdade föreskrifter 

ålegat dem till förebyggande av ohälsa. Det har förelegat uppenbara brister i 

arbetsmiljön vad avser de ovan nämnda sakomständigheterna med följd att var 

och en av den i bilaga 1 upptagna elektrikerna medvetet eller av grov oaktsamhet  

har utsatts för sjukdom alternativt fara för allvarlig sjukdom. 

 

Det finns därför anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har 

förövats såsom vållande till kroppsskada eller sjukdom/arbetsmiljöbrott eller 

framkallande av fara för annan/arbetsmiljöbrott. Förundersökning bör därför 

inledas.  
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Personer som bör höras i ärendet; 

 

- Skyddsombudet Robert Andersson, 0705-526355 

- Lagbasen Roland Gardkvist, 070-2465609 

- Ombudsmannen Tina Nordling, 070-2577491  

- Hans Göthbring vid Miljöinvent AB som har god kunskap om 

asbestförekomsten vid Huddinge sjukhus 

 

 

Stockholm som ovan 

 

 

Göran Söderlund 

Ombudsman Svenska Elektrikerförbundet 

Tfn 0705-149279 

 

 

Bilagor (när inget anges avses 2010); 

 

1; förteckning berörda arbetstagare 

2; översiktskarta el nya nätstationer 

3; översiktkarta  el gamla nätstationer 

4; handskriva anteckningar från info.möte den 7 april 

5; usb-minne med ljudinspelning från info.möte den 7 april samt fotografier 

6; miljöbesiktning daterad den 29 november 2006  

7; Bravidas riskanalys daterad den 22 januari 2008 

8; arbetsmiljöplan 

9; Ombudsmannen Tina Nordlings instruktioner daterade den 7 april 

10; Bravidas anmälan till AMV daterad den 8 april  

11; Locums minnesanteckningar från asbestmöten april – maj  

12; AMVs inspektionsmeddelande daterat den 3 juni  

13; Bravidas svar på inspektionsmeddelandet daterat den 6 juli  

14; asbestprover 

 

 


