
Människa och maskin i kallt klimat 
Nuläge 

I kalla miljöer påverkas människan, maskiner och material. Arbetsmiljön försämras 
genom kyla, snö, is och mörker. Maskiner och materiel slits hårdare och går sönder i 
kylan.  Ca 17 % av samtliga anställda i Sverige utsätts för kyla vid utom- eller 
inomhusarbete under minst en fjärdedel av arbetstiden. Vid arbete i kall miljö är det 
viktigt att använda rätt strategi och metod för att framgångsrikt utföra drift och 
underhållsarbete. Rätt kunskaper och utrustning är en framgångsfaktor. 

Nyttan 
Bättre arbetsmiljö genom minskade olyckor, färre skador och friskare medarbetare. 
Bättre lönskamhet genom färre driftavbrott, förseningar och minskade kostnader. 

Kursutbud 
Vi erbjuder endags grundutbildning i vinterförmåga, som kan byggas på med 
fördjupningskurser i  bl.a. Drift och underhåll i kallt klimat, Material i kyla, Arbete 
utomhus i kyla och Skyddsutrustning och test av individuell förmåga.  
Grundutbildningen innehåller en sammanfattning om vad vi behöver veta och vad vi 
behöver lära oss mer om för att vi ska kunna levererar rätt arbetsprestation. Kursen 
innehåller följande moment: 

• Geografiskt läge, klimat och definitioner 
• Klimatets effekter på människa, maskin och prestation 
• Effekter på logistik, ergonomi, funktions- och arbetsförmåga, hälsa 
• Risker, riskplanering och riskhantering 
• Förebygga – planera  
• Kunskapstest/Certifiering 

Kompetens och kunnande 
Kursen genomförs som ett samverkansprojekt av Performance in Cold AB 
www.percold.com, Omicold AB, www.omicold.com,  Rimforst Adventures  
http://RimfrostAdventures.se och Scantribo 

Var och när 
Kursen anordnas med jämna intervaller, på Maskinvägen 22 i Luleå , då minst 10 
deltagare anmält intresse.  Det går också bra att beställa företagspaket vilket innebär att 
vi kommer till er  med en för er, specialanpassad utbildning.    

 Pris 
Grundkurs genomförd på Maskinvägen 22 kostar 3 000 kr per person och dag  exkl. 
moms (inkluderar fm fika, lunch och em fika). Offert lämnas för utbildning som 
genomförs som företagspaket. 
 

     Scantribo 

    Omicold AB 
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