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HÅLL NOLLAN är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste
frågorna för oss som arbetar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen
ska skada sig på våra byggarbetsplatser.
Det är ungefär 300 000 människor som arbetar i byggbranschen och mellan 1 500
och 2 000 skadas allvarligt varje år, vilket är helt oacceptabelt. För den som drabbas,
för deras familjer, och för alla oss arbetskamrater, blir ingenting som förr igen. Liv
förändras och alla insatser som görs efter det inträffade, är alltid för sena.
Organisationen bakom initiativet heter Samverkan för noll olyckor i byggbranschen.
Med byggbranschen menar vi inte bara byggföretag utan alla företag och organisationer
som beställer, planerar och genomför byggprojekt.
Tillsammans arbetar vi medlemmar mot den gemensamma visionen: ingen ska
skada sig på våra byggarbetsplatser.
Vår samverkans-filosofi är central för att vi ska nå vår vision och bygger på att:
• Alla de parter som är involverade i ett byggprojekts olika faser samverkar
kring arbetsmiljö och säkerhet.
• Alla aktörer i branschen hjälper varandra att förbättra sitt arbetsmiljö- och
säkerhetsarbete, genom att på ett transparent sätt dela med sig av sin kunskap.
För att uppnå vår vision har vi kommit överens om att arbeta med fyra huvudsakliga
intresseområden:
Ledarskap och kultur
Att tillsammans skapa en kultur och ett ledarskap, som bygger på att arbetsmiljö
och säkerhet alltid har högsta prioritet.
Kunskap och kompetens
Att tillsammans samla befintlig kunskap och dela den i branschen, samt att identifiera
och fylla de kunskapsluckor som finns kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets
olika faser.
Gemensamma arbetssätt och standarder
Att tillsammans enas om arbetssätt och standarder för arbetsmiljö och säkerhet, samt
komma överens om vilka nyckeltal som ska mätas.
Kravställa som beställare
Att tillsammans arbeta för att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en självklar parameter
i anbuds- och upphandlingsprocessen, samt att ställda krav följs upp rigoröst.
Samtidigt som arbetet bygger på samverkan inom vår bransch, påverkas vi av, och
påverkar vi, andra aktörer i samhället. En viktig del av vårt arbete är därför att lära av
varandra och bilda opinion kring arbetsmiljö och säkerhet i resten av näringslivet, bland
politiska beslutsfattare och opinionsbildare. Vi som är med i Samverkan för noll olyckor i
byggbranschen har alla tillsatt resurser till arbetet och har representanter inom de olika
intresseområdena.
Besök www.hållnollan.se för att läsa mer om hur din organisation kan bli medlem.

