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Planering av varje arbetsmoment gör arbetsplatser säkrare 
– Skanska Safety Week för 11:e året i rad 
 
Skanska Safety Week är världens största initiativ för hälsa och säkerhet i 
yrkeslivet som drivs av ett enskilt företag. Initiativet bidrar till Skanskas 
fokus på att uppnå visionen om noll olyckor. Under perioden 18-24 maj 
kommer bolagets 58 000 anställda samt mer än 300 000 medarbetare från 
underleverantörer, partner och andra på alla Skanskas hemmamarknader 
ha fokus på ”Planering av uppgifter” ("Pre Task Planning"). 
 
– För att nå vårt mål om noll olyckor måste vi samarbeta med våra partner, 
underleverantörer och branschkollegor. Vi kan inte vara nöjda förrän alla, 
varje dag, känner sig säkra på att de kan komma hem oskadda från 
jobbet, säger Johan Karlström, VD och koncernchef för Skanska. 
 
Ett byggprojekt är en dynamisk miljö och årets tema har valts för att 
minska risken för olyckor på arbetsplatsen. 
 
– Vi vet att vi kommer att förstå säkerhetsrisker och kan vidta rätt åtgärder 
för att hålla våra medarbetare säkra genom att planera varje uppgift 
noggrant. Planering av uppgifter är en viktig del av riskhanteringen som 
syftar till att identifiera potentiella säkerhetsrisker. Om det görs bra, 
minskar risken för att arbeta osäkert, säger Neil Moore, Senior Vice 
President Safety, Skanska AB. 
 
På webbplatsen www.skanska.com/safetyweek2015 kan du läsa om några 
av de tusentals aktiviteter som äger rum under Skanska Safety Week. Du 
kan också läsa om hur hälsa och säkerhet är en del av det dagliga arbetet 
hos medarbetare inom alla delar av Skanska. 
 
09.00, Oslo, Norge 
Karen Hagby arbetar inom byggnation i Norge och är Health & Safety-
rådgivare vid Sundtkvartalet-projektet i Oslo. Hon börjar sin arbetsdag 
med planering och ger sitt team stöd för att garantera ett säkert och 
effektivt byggarbete på platsen. 
 
13.00 CET, 07:00 EDT, Newark, NJ 
På andra sidan jordklotet har dagen precis börjat. Joe Domingues, 
arbetsledare som arbetar för Skanska USA Civil, är 80 år gammal och 
leder fortfarande ”stretch-and-flex”. Han håller sig i god form och säger: 

 



"min egen ’hula bula’-rörelse visar alla vad den här gamle mannen kan 
göra!" 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Annika Svensson, PR-ansvarig, Skanska AB, tel 010-448 15 15 
Direktlinje for media: tel 010-448 88 99 
 

 
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media 
 
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis 
inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat 
samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli 
kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 
medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 
2014 uppgick till 145 miljarder kronor. 

 


