
Arbetsmiljöarbetet i projekt 
En presentation i tre delar av Håll Nollan & vårt 
arbetsmiljöarbete i projekt



Vi är varandras arbetsmiljö! 

Alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag. Arbetsmiljö och säkerhet är 
centrala frågor för oss på SISAB, tillsammans tar vi ansvar för vår egen och andras 
arbetsmiljö.
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Del 1 
Vad är Håll Nollan?
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Alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag, är en vision som idag 
delas av över 80 medlemsföretag i Håll Nollan. Initiativet startades 2017 
av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, med 
ambitionen att engagera hela kedjan i ett byggprojekt. Vår övertygelse är 
att vi tillsammans kan lära av varandra, förändra kulturen, utbilda, 
utmana och väcka opinion för noll olyckor i bygg- och 
fastighetsbranschen. 

Håll Nollans syfte 
Syftet med Håll Nollan är att vara en 
gemensam plattform där vi delar 
kunskap och erfarenheter i branschen för 
att tillsammans få säkrare byggen. 

INGEN SKA SKADAS 
PÅ VÅRA BYGGEN 
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Vi är varandras 

arbetsmiljö! 
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Gemensamma arbetssätt
Som medlemmar i organisationen Håll 
Nollan har vi kommit överens om ett 
gemensamt arbetssätt för byggherrar. 
Genom delaktighet och engagemang vill vi 
bidra till, och skapa förutsättningar för, en 
säkrare arbetsmiljö på våra 
byggarbetsplatser. 
Arbetssätten handlar om att förtydliga vem 
som gör vad och fokus ligger på att 
planering, kravställning, uppföljning samt 
erfarenhetsåterföring tillgodoses och den 
beskriver bland annat hur vi bättre kan 
använda oss av arbetsmiljöplan, 
projekttidplan och APD-plan som 
gemensamma verktyg för riskhantering. 



Exempel på Håll Nollans aktiviteter 
• Gemensamma arbetssätt för Byggherrar och Entreprenörer 

• Guider inom tex säker projektering, Riskbedömning samt olika 
riskområden som tex arbete på höjd, schaktarbeten mm 

• Håll Nollans arbetsmiljöpris 

• Håll Nollans säkerhetspush 

• Före-bygga, Utbildning om Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö
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A L L A S K A KOMMA HEM OSKADDA E F T E R E N 

A R B E T S D A G 



Del 2 
SISAB:s arbetsmiljöarbete i projekt
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Vi tar ansvar för 

vår egen och 

andras 

arbetsmiljö! 
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Vad har Håll Nollan 
inneburit för oss på 
SISAB? 
Vi vill skapa förutsättningar för en 
säkrare arbetsmiljö och bidra till att 
skapa igenkänning mellan projekt och 
byggarbetsplatser inom branschen – 
därför implementerar vi nu Håll 
Nollans gemensamma arbetssätt.



Resultat 

• Instruktion för arbetsmiljöarbetet i projekt 

• Checklista över arbetsmiljöaktiviteter i 
projekt 

• Uppdaterad handlingsplan vid 
byggarbetsplatsolycka 

• Nya mötesmallar och stöddokument
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Instruktion
En beskrivning av SISAB:s 
arbetsmiljöarbete i byggprojekten.  

Syftet med instruktionen och 
tillhörande mallar är att främja att  
SISAB:s arbetsmiljöarbete sker på ett 
strukturerat sätt genom såväl 
projektering som produktion. Att vi ska 
ha ett enhetligt arbetssätt som ger ett 
bra stöd i arbetet med att arbeta mot 
visionen om att ingen ska skadas på 
våra byggarbetsplatser. 

Läs vår instruktion i Antura 
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Checklista 
Checklistan visar ansvars- och 
arbetsfördelning samt beskriver hur 
arbetsmiljöarbetet ska följas upp och 
dokumenteras i respektive skede. 
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Handlingsplan vid 
byggarbetsplatsolycka 
Om det sker en allvarlig olycka eller ett 
allvarligt tillbud under arbete på 
uppdrag av SISAB ska detta skyndsamt 
rapporteras till SISAB:s projektledare 
som meddelar SISAB:s 
projektansvarige. 

SISAB:s projektansvarige ska 
säkerställa att berörd arbetsgivare på 
arbetsplatsen gjort en anmälan till 
Polis, Arbetsmiljöverket, samt 
informera internt. Krisplan vid 
arbetsplatsolycka eller allvarligt tillbud 
på byggarbetsplats används som ett 
stöd för detta.
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Riskobservationer, tillbud 
och olyckor 
SISAB:s projektledare ska ha regelbundna 
avstämningar, minst månadsvisa, med 
BAS-U där samtliga händelser 
(riskobservationer, tillbud och olyckor)  
som skett samt vidtagna åtgärder 
rapporteras. 

Detta kan omhändertas som en punkt på 
byggmöten.



14

Riskobservationer, tillbud 
och olyckor 
Följande ska alltid rapporteras i SISAB:s 
incidentrapporteringssystem, IA: 

• Händelser som leder till polisanmälan, 
tex hot. 

• Allvarliga tillbud och olyckor som ska 
anmälas till Arbetsmiljöverket. 

• Händelser där sjukhusvård krävts. 

• Brister som upptäckts vid 
Arbetsmiljöverkets tillsyn. 

Projektansvarige ansvarar för att dessa 
händelser dokumenteras i IA-systemet.
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BAS-P och BAS-U, Krav i AF 
BAS-P och BAS-U handläggaren ska ha 
utbildning, kompetens och erfarenhet i 
tillräcklig utsträckning för att kunna 
utföra de uppgifter som uppdraget 
kräver.  

Ska kunna styrkas genom att uppvisa 
CV och utbildningsintyg BAS-P/U 
(minst två dagar lärarledd utbildning). 
Intyget får inte vara äldre än 5 år från 
det datum då uppdraget påbörjas. Om 
utbildningen har slutförts tidigare än 5 
år innan slutgiltig sista anbudsdag 
godtas även uppdateringskurs av 
mindre omfattning än två dagar t ex en 
endagarskurs eller motsvarande som 
slutförts inom 5 år från slutgiltig sista 
anbudsdag.
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Branschgemensam 
säkerhetsintroduktion 
De som utför arbete på SISAB:s 
byggarbetsplatser ska ha genomgått 
byggbranschens egen webbaserade 
säkerhetsintroduktion med godkänt 
resultat. 

Till utbildningen 

Denna ska kompletteras av en  
arbetsplatsspecifik del som minst 
omfattar organisationen på 
arbetsplatsen, ev. projektspecifika 
regler, riskerna på arbetsplatsen samt 
nödlägesrutiner. 

https://buc.se/safe-construction-training/


17

Uppdaterade och nya 
mötesmallar 
I mötesmallarna har punkten 
”Arbetsmiljö” utvecklats med nya 
stödtexter och två nya möten har 
tillkommit: 

- Överlämningsmöte mellan BAS-P/U
- Erfarenhetsåterföringsmöte 

Mall för att utse BAS-P och BAS-U är 
framtagen och används i de fall BAS 
byts ut under projektets gång. 

Som stöd i riskhanteringen finns en 
”Risklista” som är ett stöddokument till 
BAS-P för att sammanställa 
arbetsmiljörisker i projektet.  
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Några exempel på områden och 
frågeställningar som tas upp under 
punkten ”Arbetsmiljö”.



Sammanställning över nya & uppdaterade protokoll och mallar

NYA PROTOKOLL & MALLAR 

Utse BAS-P Används om BAS byts ut 

Utse BAS-U Används om BAS byts ut 

Risklista Stöd till BAS-P, sammanställning av arbetsmiljörisker 

Protokoll - Överlämning från BAS-P till BAS-U Överlämnandemöte från BAS-P till BAS-U 

Protokoll - Erfarenhetsåterfiöringsmöte mellan BAS-P och BAS-U Erfarenhetsåterföringsmöte mellan BAS-P och BAS-U 

UPPDATERADE PROTOKOLL & MALLAR 

Dagordning Startmöte AB04/ABT06 Utökats med punkten "Arbetsmiljö" samt underrubriker 

Protokoll Startmöte AB04/ABT06 Utökats med punkten "Arbetsmiljö" samt underrubriker och stödtexter 

Protokoll Byggrnöte Utökats med punkterna "Incidentrapportering" och APD-plan samt stödtext 

Protokoll - Prajektavstämning Utökats med punkterna "ArbetsmiIjöplan", Tidplan, APD-plan samt stödtester 

Protokoll - Erfarenhetsåterföringsmöte med HG Utökas med punkten "Arbetsmiljö" 
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Exempel på hur det är upplagt i 
Antura



Del 3 
Vägen framåt
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Här är vi nu! 

Från och med januari 2021 används 
det utvecklade arbetssättet i alla 
projekt. 

Vi följer upp implementeringen 
genom revisioner i utvalda projekt. 

Vi fortsätter att löpande förbättra 
arbetsmiljöprocessen och arbeta mot 
visionen att ingen ska skadas på våra 
byggarbetsplatser!
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Har du förslag på förbättringar eller sätt att 
utveckla arbetsmiljöarbetet? Eller har du 
lärande exempel som du tror att vi kan lära 
oss något av? 

Dela gärna med dig så blir vi bättre på att ta 
ansvar för vår egen och andras arbetsmiljö! 

Frida.lindmark@sisab.se
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