”Skapa en säkrare arbetsmiljö på
& kring byggnadsställningar”
Seminarium 7 december 2015 på Wenner-Gren Center, Stockholm

Anmälan
senast
20/11
UR INNEHÅLLET:

LYSSNA TILL:

Hur ser det ut med ställningar på byggarbetsplatser?

Håkan Carlsson
STIB

”Jag skulle bara…” Vad händer vid sidan av den
officiella olycksstatistiken?

Lars Sandström
Sveriges Byggindustrier

Utredning av arbetsplatsolyckor
Riskbedömning/Arbetsmiljöplan

Per-Arne Mattson
Konsult
Erik Karlsson
EKAM

Arbetsmiljö, säkerhet och ställningar

Dag Nordin
dBarrier

Anmälan på e-post: info@dbarrier.se
Mer information på nästa sida.
Arrangör:

Ett varumärke inom Järven AB

Den 7 december 2015 anordnar dBarrier ett seminarium för
att diskutera hur man ska få en bättre säkerhet på byggnadsställningar och byggarbetsplatser i framtiden.
Fokus kommer ligga på hur man kan främja utvecklingen av byggnadsställningar i framtiden med syfte att skapa en säkrare arbetsplats för arbetarna.
Varje månad inträffar det ett flertal incidenter och olyckor i samband med arbeten utförda på byggnadsställningar. Ett fall från en byggnadsställning leder
vanligen till allvarliga skador eller till värsta scenariot, döden. Vi accepterar
inte en sådan riskfaktor i någon annan typ av yrkesutövning och bör därför
ställa hårdare krav på säkerheten.
Seminariet erbjuder även en möjlighet att träffa branschfolk och knyta kontakter.

Seminariet är öppet för dig som:
•

Arbetar som bygg– och industrikonsult

•

Är skyddsombud och arbetar med arbetsmiljön på
din arbetsplats

•

Vill arbeta med miljötänk och energibesparing

•

Arbetar med akustik och hanterar bullerfrågor inom
byggsektorn

•

Byggställningar och staket för bygg och anläggning

Anmälan och information
Tid: 7 december kl. 10.00-16.00
Plats: Lokal Axel Wenner-Gren, Wenner-Gren Center, Stockholm
Kostnad: 400:- exkl moms. För- och eftermiddagskaffe samt lunch är inkluderat i priset.
Anmälan: Anmälan till info@dbarrier.se senast den 20/11 2015. Vänligen uppge namn,
företag, befattning och kontaktuppgifter när du anmäler dig. Meddela även eventuella
allergier och/eller önskemål om särskild kost.
Betalning: Betalning ska vara oss tillhanda senast den 30 november 2015. Betala via
bankgiro 195-3389 och märk betalningen med ”Seminarium 2015”
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Antalet platser är begränsat varför vi rekommenderar att du anmäler dig så snart som möjligt. Vi tar emot anmälningar så länge det finns platser
kvar. Vi förbehåller oss rätten att ställa in seminariet vid för få anmälda deltagare. I sådant fall återbetalas
eventuell inbetald kursavgift. Arrangören står inte för eventuella omkostnader för resor, logi eller andra
kostnader som deltagaren kan ådra vid eventuell avbokning av konferens.
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Program
10.00-10.30

Registrering och kaffe.

10.30-11.15

Arbetsmiljö, säkerhet och ställningar.
Föreläsare: Håkan Carlsson, STIB

11.15-12.00

Hur ser det ut med ställningar på byggarbetsplatser?
Föreläsare: Per-Arne Mattsson, Konsult

12.00-13.00

LUNCH

13.00-13.45

Föreläsare: Lars Sandström, Sveriges Byggindustrier

13.45-14.30

”Jag skulle bara...” Vad händer vid sidan av den officiella olycksstatistiken?
- Utredning av arbetsplatsolyckor.
- Riskbedömning/Arbetsmiljöplan.
Föreläsare: Erik Karlsson, EKAM

14.30-14.45

Kaffe

14.45-15.30

dBarrier - Förbättrar din arbetsmiljö.
Föreläsare: Dag Nordin, dBarrier

15.30

Avslutning
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