
Vi på Byggföretagen uppmanar alla medlems
företag att på Säkerhetsdagen stanna upp och 
tänka över hur riskerna för belastningsskador 

kan förebyggas på de egna arbetsplatserna. 

Vad är det som gör att medarbetare faller och 
 skadar sig på arbetsplatsen? Kan vi själva undan-
röja riskerna? Vad gör vi bra och vad kan vi göra 
bättre för att skapa bättre och säkrare arbetsmiljö 
på  arbetsplatsen?

Fallrisker
Fallrisker är orsaken till de allra flesta olyckorna på 
våra byggarbetsplatser. Fallrisker förekommer exem-
pelvis vid arbeten på tak och fasader, från stegar och 
bockar samt i närheten av schaktgropar och slänter.

Av Arbetsmiljöverkets statistik över arbetsolyckor 
framgår att under 2015 inträffade över 750 olyckor 
inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige.  
Under de senaste åren har fallolyckorna återkom-
mande varit bland de vanligaste arbetsolyckorna

bland såväl kvinnor som män. Ca 45 procent av fallo-
lyckorna leder till över två veckors sjukskrivning. 

Detta innebär inte bara stort mänskligt lidande utan 
även stora kostnader för företagen och samhället. 
Under 2015 utfärdade Arbetsmiljöverket dessutom
över 100 sanktionsavgifter, varav majoriteten av av-
gifterna gällde dåliga eller obefintliga fallskydd på 
byggarbetsplatser.

Samla alla medarbetare och avsätt en stund för att 
utifrån bl a nedanstående frågor diskutera hur var 
och en kan bidra till en säkrare och friskare 
 arbetsplats. Gör gärna detta i samband med t ex ett 
start- eller byggmöte eller en skyddsrond. Sätt kryss 
i rätt kolumn nedan och bestäm vilka åtgärder ni be-
höver vidta på era arbetsplatser eller i er organisa-
tion om ni ser brister eller förbättringsområden i era 
nuvarande arbetssätt och  arbetsmetoder. 

Identifiera alla risker för olyckor och ohälsa samt vidta lämpliga skyddsåtgärder innan arbetet påbörjas

Göra noggranna arbetsberedningar med riskhantering vid exempelvis personalbyte eller när en ny aktivitet ska påbörjas

Kontrollera att det är säkra tillträdesleder till vårt arbetsställe

Kontrollera att skyddstäckning för hål och markering för uppstickande föremål är på plats

Introducera nya medarbetare/UE/lärlingar så att de känner till de risker som finns på arbetsplatsen

Använda korrekta fallskydd och annan nödvändig skyddsutrustning

Undvika att använda stegar eftersom de ofta utgör en olycksrisk

Våga säga till när vi ser att en kollega utsätter sig själv eller andra för fara

Städa undan kablar, plank, verktyg etc för att undvika snubbling

Rapportera tillbud/risker till arbetsledare och/eller skyddsombud – finns rapportblanketter?

Kontrollera att första hjälpen-utrustning och larm fungerar och är tillgängligt för alla

Genomföra säkerhetsutbildningen www.ensakerarbetsplats.se / www.buc.se

På vår arbetsplats ska vi alltid... Gör vi redan Ska vi börja med Ska göra bättre


