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En säker arbetsplats  
Oktober 2019 
Sveriges Byggindustrier (BI) fortsätter sin 
största satsning någonsin på arbetsmiljö 
och säkerhet. I BI Syd finns jag, Charlotta 
Gottschalk Dieden, som arbetsmiljö-
rådgivare för att ger er medlemmar stöd, 
råd och utbildning i allehanda frågor vad 
gäller ert arbetsmiljöarbete.  

 
Byggbranschens Säkerhetspark har 
öppnat! 

Den 7 oktober 2019 invigdes äntligen 
byggbranschens gemensamma Säkerhetspark. 
Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning 
utanför Arlanda där människor som arbetar i 
byggbranschen ges möjlighet att träna säkerhet 
och reflektera kring beteenden och attityder. På 
anläggningen finns olika risksituationer 
uppbyggda för att illustrera t ex fallrisker, 
påkörningsrisker, risker med handverktyg, risker 
med schaktning, risker med kvarts- och 
asbestdamm mm. Parken tar nu emot bokningar 
av företag, skolor, byggherrar, konsulter m fl. Läs 
mer och boka via Byggbranschens 
utbildningscenter 
https://buc.se/utbildningar/byggbranschens-
sakerhetspark/ 
 

Byggnads Arbetsmiljövecka v 43 

Under vecka 43 sätter Byggnads extra fokus på 
arbetsmiljöfrågorna i byggbranschen. Årets tema 
är Ställningar och Företagshälsovård. Byggnads 
skyddsombud kommer att fokusera på dessa 
frågor på arbetsplatserna bl a i samband med 
skyddsronder. Läs mer kring arbetsmiljöveckan 
och hämta infomaterial på Byggnads sida här 
https://www.byggnads.se/fortroendevald/skydd
sombud/arbetsmiljoveckan-2019/ 

 

  

 

 

Byggbranschens säkerhetsutbildning 
– nu på 10 språk 

Byggbranschens webbaserade och kostnadsfria 
säkerhetsutbildning – 
safeconstructiontraining.se – är hela branschens 
introduktionsutbildning inom säkerhetsområdet 
och snart ett krav för att arbeta på alla 
byggarbetsplatser i Sverige. Utbildningen finns 
nu på svenska, engelska, tjeckiska, estniska, 
finska, tyska, lettiska, polska, ryska och 
slovakiska, läs mer på 
https://buc.se/utbildningar/byggbranschens-
sakerhetsutbildning/ 

Ny utbildning: Brandfarliga arbeten 

Brandfarliga Arbeten är en ny utbildning för alla 
som arbetar med moment där det finns risk för 
att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller 
försäkringsbolagens krav, motsvarar 
Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten” 
men är anpassad för bygg- och 
anläggningsbranschen. Brandfarliga arbeten är 
framtagen av SVEBRA och Sveriges 
Byggindustrier i samråd med Sveriges främsta 
experter på området. Läs mer på    
https://buc.se/utbildningar/brandfarliga-
arbeten/ 

 

Ta hjälp av mig! 

Tveka inte att höra av er kring ovanstående eller 
andra frågor som ni kan ha vad gäller arbetsmiljö 
och säkerhet. För bokning av besök eller 
rådgivning per telefon eller mejl kan ni nå mig på 
tel 072-5116311 och mejladress 
charlotta.gottschalkdieden@sverigesbyggindustr
ier.se  

Vänliga hälsningar/Charlotta Gottschalk Dieden 
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