
 

SKYDDAS SCENPROGRAM PÅ BYGG GÖTEBORG 2019 

TORSDAG 21 MARS
Varför olyckor sker och hur vi kan undvika dem – kl 09.30 Scen 2
Skydda har under några år forskat kring hur branschen med hjälp av rutiner, utrustning 
och beteende kan minimera risker och olyckor i byggbranschen.
Deltagare: Mikael Hansson, VD – Skydda.
 
Sveriges Byggindustriers Säkerhetspark - kan man öva sig till en säkrare arbetsplats? 
– kl 11 scen 2
Vilka möjligheter har branschen att träna säkert och reflektera kring beteende och 
attityder för att minimera olycksrisker i byggbranschen?
Moderator: Hans Hedberg, Projektledare Säkerhetsparken - Sveriges Byggindustrier
Deltagare: Helena Parker, Chef för Hälsa och Säkerhet - Skanska, 
Peter Linder, affärsutvecklare – Skydda
 
Gemensamt tar vi ansvar – kl 13 scen 2
Roller, ansvarsfördelning, mandat och vikten av rutiner för att förebygga olycksfall. 
Moderator: Pernilla Pehrson Niia, Regionchef väst – Arbetsmiljöverket.
Deltagare: Helena Parker, Hälsa & säkerhetschef - Skanska, Ulrika Dolietis, VD - Håll Nollan, 
Peter Linder, affärsutvecklare – Skydda.
 
Personen bakom olyckan – kl 16 scen 2
Mackan Nyhlén från Nya Arga Snickaren/Sommar med Ernst delar med sig av reflektioner 
och personliga historier bakom olycksstatistiken.
Deltagare: Marcus ’Mackan’ Nyhlén.
 
FREDAG 22 MARS
Varför olyckor sker och hur vi kan undvika dem – kl 10 Scen 2
Skydda har under några år forskat kring hur branschen med hjälp av rutiner, utrustning 
och beteende kan minimera risker och olyckor i byggbranschen.
Deltagare: Mikael Hansson, VD – Skydda.
 
Vad gör Håll Nollan och dess medlemmar för att minska olyckorna i branschen? 
– kl 12 scen 2
Ulrika Dolietis berättar om Håll Nollans arbete och framgångar samt framtida utmaningar 
för att nå visionen att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.
Deltagare: Ulrika Dolietis, VD - Håll Nollan
 
Trygg och säker arbetsplats genom ny teknik – kl 14 scen 2
Lär dig mer kring tillträdessäker byggplats, ID06, minimering av stöldrisk, smarta redskap 
som förbygger skador m.m.
Moderator: TBA
Deltagare: Fabio Pedrazzi, Marketing Director - Hilti, 
Viktor Broberg, VD - Build Safe, 
Mattias Jonsson, Affärsutvecklare - Skydda


