REFLEKTIONSDAG KRING ARBETSMILJÖ, 28 APRIL 2015
Idag stannar vi upp och reflekterar kring vår arbetsmiljö. Hur ser
den egentligen ut, och hur arbetar vi aktivt med att förbättra den?
Byggmästar´n i Skåne jobbar verkligen aktivt med att vara
med och påverka arbetsmiljön till att bli ännu bättre och
ännu mer säker! Våra byggarbetsplatser har många och stora
utmaningar, med många olika sorters risker att hantera. Våra
byggarbetsplatser har också många olika aktörer som påverkar
varandra! Det vi är helt säkra på är att starten är viktig!
Att utveckla en god och säker arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser börjar tidigt, när byggherrarna/våra kunder får
en vision och vill bygga om, till eller nytt. Redan då måste ett genuint intresse finnas att värna om en god och säker
produktion, men även en god och säker drift av det som ska byggas. Detta ska sedan finnas med i projekteringen av
visionen och då även finnas hos dem som är med och utvecklar det hus som ska byggas; byggledaren, arkitekten,
konstruktören, konsulterna installatörerna och hos byggentreprenören. Hur kan vi designa, konstruera och ta skapa
logistiken i byggnaden så att vi kan underlätta en och arbetsmiljömässigt god och säker produktion, med rimlig byggtid
och med rimliga förutsättningar för arbetsplatsens logistik? Här är det viktigt att vi alla har en tillräcklig kompetens (vilja
och förmåga), samt att vi samverkar med varandra på ett bra sätt. En viktig roll i att få till stånd en riktigt bra projektering
med ett fokus på arbetsmiljö-aspekterna är byggherrens utsedde samordnare av just arbetsmiljöaspekterna, det vi kallar
för handläggare BAS-P.
När väl bygghandlingarna finns är det dags för detaljplaneringen av byggprojektet, av inköp och att äntligen få
etablera arbetsplatsen. Det är viktigt att intresset för arbetsmiljön fortsätter i detta skede. Byggherrens utsedde BAS-U
(byggarbetsmiljösamordnaren för utförandeskedet) har en viktig roll i att sätta startnivån för byggprojektets
produktion. Den nivån ska alla andra acceptera och medverka till! Ofta är vi som byggentreprenör utsedda att vara
byggherrens BAS-U och vi vill väldigt gärna driva på en bra arbetsmiljö ute på våra byggarbetsplatser, men det är minst
lika viktigt att alla andra medverkar i detta; underentreprenörer, sidoentreprenörer, brukare, kunden, konsulterna m fl.
Byggarbetsplatserna är en föränderlig värld, där arbetsplatsens utseende förändras minut för minut. Plötsligt kan någon
ha plockat bort ett skyddsräcke utan lov, eller någon annan gena över bygget trots att det är avstängt, högst medvetet!
Detta får helt enkelt inte ske!
Vi jobbar intensivt med arbetsmiljöfrågorna i företaget och är certifierade i arbetsmiljöledningssystemet OHSAS 1800.
Vi genomför många olika sorters insatser. I höstas genomförde vi en arbetsmiljövecka med fokus på en säker arbetsplats,
där fallskydd spelade en stor roll både i dialogen och som en ren utbildningsinsats. En plansch som stöd togs också fram,
likaså en KMA-film som stöd i introduktionen på en arbetsplats. Vi har fortlöpande skyddsombudsträffar, genomför
olika sorters arbetsmiljöutbildningar såsom ställningsbyggande, säkra kranlyft, arbetsmiljögrund, heta arbeten
mm. I höstas genomförde vi en rutin som fortfarande pågår, att våra projektchefer i samband med byggmöten går
fallskydds-ronder ute på byggena som ett komplement till våra platschefers/BAS-U:S skyddsronder. Vi startade även upp
oanmälda arbetsmiljöinspektioner som företagets ledning genomför, utspritt på 4 veckor per år.
I höst genomför vi nästa arbetsmiljövecka, och då kommer
vi bl a att utbilda oss i Sveriges Byggindustriers webbaserade
utbildning ”En säker arbetsplats”.
Arbetsmiljöfrågorna är viktiga för oss och vi kommer att
fortsätta vårt arbete med att ständigt förbättra arbetsmiljö, men
just idag stannar vi upp och reflekterar lite över tillvaron.
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