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Erfarenhetsåterföring

Stand down 2019
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Stand down genomfördes för sjunde året i rad. 

Genomförandet är ett aktivt samarbete med branschorganisationerna 

Byggföretagen, Innovationsföretagen och Håll Nollan – Samverkan för noll 

olyckor i byggbranschen. 

Ungefär 110 arbetsplatser och cirka 3000 personer deltog i år runt om i 

Sverige. 

Bakgrund och förutsättningar
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Efter inriktningsbeslut av säkerhetsrådet ska Stand down 2019 genomföras.

• Alla VO och CF ska delta.

• Stand down ska hållas torsdagen den 26/9 kl: 13:00

• Huvudarrangemanget hålls på projekt Västlänken tillsammans med 

branschorganisationerna.

• Trafikverket koordinerar med Anläggningsforum.

• Underlag tas fram på engelska till flerspråkiga projekt.

Bakgrund och förutsättningar forts.
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SYFTE

• Skicka en kraftig signal inom hela Trafikverket, branschen och till omvärlden att arbetsmiljö- och 

säkerhetsfrågor inom vår byggverksamhet har högsta prioritet. 

AKTIVITET

• Ett synkroniserat produktionsstopp av allt arbete under 15 minuter för att uppmärksamma 

arbetsmiljöfrågorna.

BUDSKAP

• Arbetsmiljö och säkerhet är den enskilt viktigaste frågan på alla nivåer inom hela verksamheten –

Alla ska komma hem från våra arbetsplatser.

• Vi vill skapa medvetenhet och påverka attityder kring arbetsmiljöfrågor på varje arbetsplats.

TEMA

• Din roll i laget är avgörande för säkerheten

Bakgrund och förutsättningar forts.
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Förberedande arbete
• Beslut om att arrangera Stand down 2018 togs på försommaren

• Projektledare och kommunikatör (arbetsgrupp) startade upp arbetet i början av juni.

• Bra förlagor och stöd från tidigare arrangemang!

• Kommunikation sker genom säkerhetscheferna och regioncheferna.

• Samordningsmöten och arbetsmöten ska hållas

• Arbetsgruppen tog fram:

- Tidplan inkl. kommunikationsaktiveter

- Koncept och kommunikationsplan

- Talstöd/Berättelser/Affisch

- Film med VO-cheferna på IV, PR och UH

- Lista på medverkande kontor och projekt

- Inbjudan till branschorganisationerna

- Underlag för inbjudan på Trafikverkskontoren

- Save the date och artikel på intranät och externwebb

- Underlag arbetsmiljöstatistik

- Underlag för pressinbjudan tillsammans med mediakommunikatör
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Checklista
Bestämma datum med Lena Erixon Ett år i förväg

Save the date I början på året

Utse projekt där huvudarrangemanget ska hållas I början på året

Formell inbjudan till branschen Juni

Dragning tema och koncept i Säkerhetsrådet Juni

Utse samordningsgrupp Juni

Koncept och kommunikationsplan Klar i augusti

Talstöd, genomgång med samordningsgruppen Slutet på augusti

Inbjudan för kontoren Slutet på augusti

Info/höja tempen-artikel på Intranätet Mitten på september

Lista på Stand down och platser 

öppna för besök/media klar I början på september
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Möte för samtliga ansvariga för aktiviteten 

och presstjänst, genomgång av upplägg Två veckor före Stand down

Press inbjudan regionalt och till huvudarrangemang Samma vecka

Stand down Kl 13:00 Datum i slutet av september

Pressmeddelande om Stand down Samma dag som Stand down

Reportage externwebb efter Stand Down Samma dag som Stand down 

Sociala medier Samma vecka som Stand down (gärna samma dag)

Utskick uppföljningsenkät. Efter Stand down 

Checklista forts. 
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• 8 arbetsmöten

• 2 samordningsmöten plus ett med alla arrangörer

• 3 möten med Västlänken.

• Ca 110 kontor och projekt utförde Stand down

• Ca 3 000 personer deltog

• I stort sett alla regionkontor, huvudkontoret och vissa lokalkontor 

genomförde Stand down

Genomförande
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