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I säkraste
laget
Du vet säkert – vad Sveriges främsta bilmärke står för. 
Men vägen till att bli den bil som anses vara säkrast 
har varit lång och krokig. Det har krävts tid, envishet,
mod och målinriktning. Och enorma resurser.

På Heab har vi arbetat aktivt och strukturerat med säkerhetsfrågor 

sedan 1986, det år företaget grundades. I vår bransch är detta arbete 

naturligtvis allmänt prioriterat. Möjligen har vi gått något längre 

än andra. Vår filosofi är i grunden väldigt enkel: Man kan aldrig 

bli för säker. 

 Därför pågår ett kontinuerligt och envist arbete där vi valt att 

betrakta begreppet säkerhet ur ett lite vidare perspektiv.

 Våra kunder är oftast ytterst ansvariga vid arbetsplatsolyckor. 

Utöver det personliga lidandet kan en olycka inte bara bli kostsam 

utan dessutom ge negativ fokus i media. Att välja en erfaren 

entreprenör som inte lämnar säkerhetsarbetet i en pärm på kontoret 

– det är en billig försäkring.  

 Därför tar vi nu ytterligare ett viktigt steg.





1.  Säker grund
Grundförutsättningarna för vårt säkerhetsarbete är 
självklara. På Heab arbetar vi uteslutande med högsta 
kvalitet på material och utrustningar. Våra under-
leverantörer är marknadsledande. 
 Vår långa och breda erfarenhet garanterar kvali-
teten även på utfört arbete. Det är numera mycket 
sällan vi stöter på en helt ny utmaning. En resursstark 
och strukturerad organisation samt kompetenta och 
välutbildade medarbetare med handlingskraft och  
rätt attityd, är andra grundförutsättningar.

2.  Säker utbildning
Den mänskliga faktorn brukar vara ett negativt be-
grepp. På Heab betraktar vi varje enskild anställd som 
både förutsättning och garanti för säkerheten. Detta 
kräver dock en kontinuerlig och ständigt uppdaterad 
utbildning av all personal. 
 På vår Heabskola utbildar vi Förstemontörer och 
Platschefer – något vi är ensamma om. Våra ställ-
ningsbyggare släpps inte ut förrän de har goda teo-
retiska och praktiska kunskaper i ämnena mekanik, 
beräkning och hållfasthet. Även våra kalkylatorer 
fortbildas kontinuerligt. 

3. Säker utrustning
Heab inför nu obligatorisk skyddsutrustning för våra 
ställningsbyggare. Detta som ytterligare ett led i att 
värna de anställdas personliga säkerhet och våra 
kunders trygghet. Genom att alltid bära västen/selen 
vid arbete över två meter ökar sannolikheten att 
personalen säkrar sig vid behov. 
 Vi vill med detta obligatorium skicka en tydlig 
signal om seriositeten i vårt säkerhetsarbete och  
vår nollvision för olyckor på arbetsplatsen.

4. Säker grupp
Sedan en tid arbetar en särskild skyddsgrupp inom 
Heab med säkerhetsfrågor. Syftet är att utveckla ett 
gemensamt synsätt för säkerhetsarbetet i hela företa-
get. 
 I gruppens ansvarsområde ingår bland annat 
utveckling av nya arbetsmetoder ur ett säkerhets-
perspektiv. Gruppen ansvarar även för centrala inköp 
av skyddsutbildningar och säkerhetsutrustning.  
Men även för internutbildningar i olika aspekter  
av ämnet.

Heab har från och med juni 2008 en nollvision för olyckor i samband med vårt engagemang på arbetsplatserna. 
Vi har redan idag en mycket låg olycksstatistik. Men som så ofta kräver den allra sista biten mot ett mål extra 
stor ansträngning. Vi är beredda att investera de resurserna för våra anställdas och kunders säkerhet.  
För att lyckas har vi nu intensifierat våra åtgärder.

Nollvision för olyckor





Än är vi inte
tvärsäkra
På Heab är vi ödmjuka inför uppgiften att lyckas 

med vår nollvision. Vi kan aldrig garantera att 

inga olyckor inträffar. Men vi garanterar att vi 

tänker göra vårt bästa.

 Vill du veta mer om Heab:s säkerhetsarbete 

och vår nollvision för olyckor är du välkommen 

att höra av dig.

Besök oss gärna på

heabbygg.se

Våra depåer

Malmö (huvudkontor)

Tel 040-59 21 30
Borås

Tel 033-23 30 80
Stockholm (Örnvik)

Tel 08-33 48 12
Östergötland

Tel 013-23 44 70
Bro och anläggning

Tel 040-59 21 30
Industri

Tel 011-36 11 30


