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Så skapar vi

Säkra arbets -
platser
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Nycklar till förändring
• Tydligt ledarskap
• Utbildning – Kunskap – Insikt
• Krav och uppföljning
• Förändrade attityder

Säkerhetsarbetet handlar 
om att

• öka kunskaperna om och kompetensen 
kring risker och säkerhet, 

• förbättra attityderna till säkerhets
frågor hos företagsledning och  
medarbetare samt 

• förankra säkerhetsfrågorna brett i hela 
byggbranschen.

Visionen är noll olyckor  
på våra byggarbetsplatser.
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Regionala arbetsmiljö
rådgivare ger råd och stöd

Arbetsmiljön på våra arbetsplatser måste 
bli tryggare och säkrare. Varje olycka är en 
för mycket.

Sveriges Byggindustrier har därför valt att 
prioritera fokusområdet Säkerhet – en 
satsning som syftar till att lyfta säker
hetsfrågorna hos medlemsföretagen, 
förändra attityder och skapa säkrare 
arbetsplatser. 

Därför erbjuds alla medlemsföretag råd 
och stöd av våra regionala arbetsmiljö
rådgivare – ett tydligt önskemål från 
medlems företagen. 

www.sverigesbyggindustrier.se/arbetsmiljoradgivning
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Rapportering av tillbud  
och olyckor

Att rapportera och utreda tillbud och 
olyckor är nödvändigt för att arbets

givaren ska kunna 
identi fiera, åtgärda 
och förebygga risker  
i arbetet. 

Våra rapportblock  
delas ut i samband 
med företagsbesök 
och vissa  
evenemang.

Beställ rapportblocken på  
www.byggforlaget.se 
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Tysta boken – säkerhet 
utan ord

Tysta boken är en bilderbok som visar  
exempel på rätt och fel på byggarbets

platsen. Tack vare 
bilderna är den lätt 
att ta till sig, oavsett 
vilket språk man 
talar.

Tysta boken delas 
ut i samband med 
företagsbesök och 
vissa evenemang. 

Beställ Tysta boken på  
www.byggforlaget.se 

Tysta boken är framtagen i samarbete med NCC AB.
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En årlig Säkerhetsdag –  
för eftertanke och samtal

För att uppmärksamma och lyfta frågorna 
kring arbetsmiljö och säkerhet arrange
rar Sveriges Byggindustrier i april varje år 
en nationell Säkerhetsdag. Förutom att 
bjuda in till olika aktiviteter uppmanar vi 
alla i branschen att avsätta en stund för 
gemensam reflektion och diskussion om 
olyckor som inträffat, hur de hade kunnat 
undvikas och om säkerhetskulturen i  
allmänhet.

Som stöd för samta
len tar vi varje år fram 
dialog underlag med 
exempel på frågor att 
diskutera på arbets
platsen. 
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Byggskylt och  
anslagstavla

Sveriges Byggindustrier har formgivit två 
skyltmodeller för byggarbetsplatsen; dels 
en entréskylt, som visar rekommenderad 
skyddsutrustning, dels en anslagstavla för 
de arbets miljödokument som vi rekom
menderar bör finnas tillgängliga på bygg
arbetsplatsen. 

Mer info finns på www.sverigesbyggindustrier.se,  
logga in på ByggPlatsen.
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Systematiskt arbetsmiljö
arbete – SAM

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen 
huvudansvaret för arbetsmiljön på  
arbetsplatsen och ska vidta alla åtgärder 
som behövs för att förhindra att med
arbetarna utsätts för ohälsa eller olycks
fall i arbetet. Arbetsmiljö arbetet ska 
bedrivas i sam verkan med med arbetare 
och skyddsombud.

I den branschgemen
samma skriften  
En säker arbetsplats 
redogör vi för några av 
de viktigaste delarna 
i ett väl fungerande 
systematiskt arbets
miljöarbete. 

Finns för nedladdning på www.sverigesbyggindustrier.se/
publikationer
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Dokumentmallar och 
checklistor 

Sveriges Byggindustrier erbjuder med
lemsföretagen ett urval av mallar och 
checklistor som stöd i arbetsmiljöarbetet. 
Mallar finns för bland annat för checklistor, 
skyddsrond samt ordnings och skydds
regler.

Du hittar dem på www.sverigesbyggindustrier.se,  
logga in på ByggPlatsen.
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Gratis interaktiv säker
hetsutbildning på nätet

Sveriges Byggindustrier har tillsammans 
med små och stora medlemsföretag tagit 
fram den interaktiva och kostnadsfria 
Safeconstructiontraining.se som vänder 
sig både till yrkesverksamma och elever 
på olika byggutbildningar.

Kurser för arbetsledare och 
skyddsombud m.fl.

Sveriges Byggindustriers kursverksamhet 
– Entreprenörsskolan – erbjuder utbild
ningar för såväl arbetsledare som skydds
ombud m.fl. på företaget. 

Se kursutbudet och anmäl dig på  
www.sverigesbyggindustrier.se/kurs
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Varselväst för  
platsansvarig

Varselvästen har tagits fram i ett sam
arbete mellan Erlandssons Bygg och  
Sveriges Byggindustrier. Västen ska 
användas av platsansvarig på bygget i 
händelse av en arbetsplatsolycka.

Läs mer: https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/
platsansvarig
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Vill du veta mer? 

Besök www.sverigesbyggindustrier.se eller 
kontakta din regionala arbetsmiljörådgivare:

• Charlotta Gottschalk Dieden  
BI Syd 
Tfn: 04035 26 38

• LarsErik Jonason  
BI Väst 
Tfn: 031708 41 07

• AnnCharlotte Rand 
BI Öst 
Tfn: 08587 147 30

• Patrik Jakobsson 
BI Mellan 
Tfn: 01856 61 24

• Hanna Magnusson 
BI Södra Norrland 
Tfn: 06016 09 62

• Christer Johansson 
BI Norra Norrland 
Tfn: 09071 82 72


