Underhållsstopp kan liknas vid en mindre ”festival”

Thomas Krause
Säkerhetschef Holmens Bruk

Per Holmstrand
Gruppledare Securitas

Thomas Krause är säkerhetsansvarig för Holmens anläggningar i Sverige. Här
på Iggesunds Bruk arbetar 500 personer med bland annat framtagning av
exklusiva förpackningsmaterial. Liksom andra avancerade processindustrier
planerar Holmen för årliga revisioner eller underhållsstopp. Då kommer en
anstormning som kan liknas vid en mindre festival (Thomas har ansvarat för
säkerheten på en del festivaler). 1000 personer kommer resande för att utföra
sina speciella uppgifter och säkra produktionen ett år framöver. Kostnaden är
enorm, tiotusentals kronor tickar varje sekund maskineriet står stilla, systemet
håller andan och ingenting får hända.

Bland annat kollar vi alkohol

Matematiken är enkel, utbrister Thomas Krause. Med den traditionella testtekniken tar det 1 minut. Efter 60 minuter har vi 940 personer kvar i kön, ta det
gånger 400 Kr/person, det blir orimligt. Med er teknik (han syftar på Senseair
Wall) testas en person på sekunder och vi kan hålla en hög säkerhet.
Thomas ser att alla på företaget skall testa sig, inte bara de som befinner sig
i produktion eller de som kör in på området. -Det är bara en tidsfråga, inget
företag vill tala öppet om att det finns problem men jag har jobbat 26 år i säkerhetsbranschen och jag vet att många säkerhetsgrupper jobbar med frågan.
Det handlar ju inte bara om bevakningen, det handlar om vad man gör när
någon blir upptäckt. Det är viktigt att man inte ser det som ett brott, det är en
möjlighet att hjälpa individen. Men det krävs en teknik som er, den skall vara
diskret och snabbt. När jag hade sett Wall ville jag ha den direkt. Det här kommer att bli standard inom industrin. Det som jag saknar är att man kan ställa
enheten utomhus så att lastbilschaufförer kan testa sig på vägen in.

Varför är alkoholfrågan stigmatiserad?

Thomas svarar engagerat – först och främst måste vi erkänna att problemet
finns, nästan alla företag har eller har haft individer som har problem. Men det
är svårt att tala om det, ta narkotika t ex där är det enklare för det finns inte en
allmän acceptans i vår kultur. Om du går ut på fest så reagerar din omgivning
starkare på att du avstår från alkohol än om du tar ett glas.

Utmaningar med den nya tekniken

Ett problem vi har just nu är att det är för enkelt. Alla som testat sig förut, hos
polisen t ex, de är vana vid att de måste blåsa i rör och blåsa länge och hårt. Vi
måste hela tiden informera om att det är bara att andas ut.
En annan utmaning har varit att Senseairs system kräver registrerade kort för
att man skall kunna starta testet – men jag upplever att ni lyssnat på mig och
antagit utmaningen. Nu kommer möjligheten att checka in med oregistrerade
kort.

Per Holmstrand är gruppledare på Securitas

Per har varit med på företaget sedan 2010 och utfört tester med en handenhet,
-vi har gått runt på arbetsplatsen och bett individer att testa sig, med den här
tekniken slipper hanteringen av rör och det går snabbt, alla kan testa sig.

Testar man den som testar?

-Självklart! Svarar Per utan betänketid, på Securitas testas vi för alkohol och
droger, det ingår i jobbet.
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