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Regler för verksamheten på byggarbetsplatsen  
 
 
 
 
Larm  
Enligt regler och instruktion 
 
Personlig skyddsutrustning skall alltid användas enligt följande: 
Alltid 
Skyddshjälm med hakband och hörselskydd, skyddsskor med 
spiktrampningsskydd, skyddskläder /varselkläder och skyddshandskar 

         
 

Vid behov och då arbetsledare och BAS U så kräver 
Skyddsglasögon, andningsskydd. särskild personlig skyddsutrustning efter behov 

     
 
Ordning och reda 
God ordning ska hållas på arbetsplatsen för att förhindra olyckor, underlätta 
utrymning och framkomlighet samt minska brandbelastningen.  
Transport- och utrymningsmarkeringar får inte övertäckas. Dispens kan erhållas 
efter diskussion med brandtekniker och tillsammans med kompensatoriska 
åtgärder. 
Utrymningsvägar får inte blockeras. 
Avspärrningar och varnings- och påbudsskyltar ska alltid följas. 
Efter avslutat arbete ansvarar arbetsledaren för grovsanering av arbetsplatsen 
görs. 
 
Alkohol och droger 
Alkohol får inte införas eller förtäras inom och på byggarbetsplatsen. Samtliga 
som arbetar på byggarbetsplatsen område ska helt avstå från all ickemedicinsk 
användning av narkotikaklassade preparat. Den som på arbetsplatsen är 
påverkad av alkohol eller narkotika sänds hem under ansvar av berörd 
arbetsledning. Slumpvisa drogtester samt regelbundet återkommande 
alkoholtester genomförs. 
 
Rökning 
Rökning är endast tillåten utomhus på anvisade platser. 
 
Tillbud och olycksfall 
Samtliga tillbud, olycksfall och andra arbetsmiljörisker rapporteras snarast till 
arbetsledare 
Allvarliga händelser ska utan dröjsmål anmälas till Arbetsmiljöverket. 
Händelserna ska utredas och åtgärder vidtas för att förhindra återupprepning. 
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Första Hjälpen 
Första hjälpen-utrustning ska finnas tillgänglig på byggarbetsplatsen och 
förteckning över 1:a hjälpen utbildad personal 
 
Brandskydd 
Samtliga heta arbeten kräver skyddstillstånd. Utförare ska ha utsedd utbildning. 
Dörrar ska alltid hållas stängda utom vid passage. Använd kattluckor vid 
tillfällig kabeldragning. 
Brandfarlig vara ska hanteras i explosionssäkra kärl. 
Brandbelastningen ska hållas till ett minimum. 
 
El 
Elarbeten på får endast utföras av ESA-utbildad personal enligt ESA. 
För el-arbete krävs en el-arbetsansvarig på plats vid montaget. 
I trånga ledande utrymmen krävs SELV (48V) eller skyddsseparerad krets. 
Jordfelsbrytare ska finnas på tillfälliga elcentraler. 
 
Lyft 
All personal som praktiskt utför lyftarbeten med hjälp av t ex taljor, 
fiberstroppar, wirestroppar, kättingar, lyftöglor, schacklar, mm eller använder 
traverser/kranar ska ha utbildning samt erhållit ett ”lyftkörkort” 
Före varje lyft ska användaren kontrollera att lyftredskap som används är felfria 
samt är dimensionerade för lastens vikt (maxlasten ska vara angiven på 
lyftutrustningen). Lyftredskapen ska vara godkända och kontrollerade genom att 
årsfärgsmärkningslappen  
”bäst före” finns på lyftredskapet och fortfarande innehålls. (Gäller inte öglor 
och schacklar där endast kravet om maxlast föreligger). 
 
Allmänna skyddsanordningar   
Om en fast skyddsanordning behöver tas bort för att ett arbete ska kunna utföras 
ska den ersättas på sådant sätt att säkerheten bibehålls. Den fasta 
skyddsanordningen ska efter arbetets avslut utan dröjsmål återställas. 
Borttagning av fast skyddsutrustning ska ske i samråd med samordningsansvarig 
och Bas U 
 
Personlig skyddsutrustning (PPE)  
Anvisad personlig skyddsutrustning (t ex skyddshandskar, hörselskydd, hjälm, 
skyddsglasögon, fallskyddssele, overall, skyddsskor och andningsskydd) ska 
alltid användas. Anvisningar erhålls via arbetsledning, skyddstillstånd, ABT 
samt gängse praxis. 
På byggarbetsplatsen ska hjälm, skyddsskor med spiktrampskydd samt 
reflexväst användas. 
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Kemiska produkter 
Kemiska produkter ska vara godkända och registrerade. Produkterna får endast 
användas i enlighet med den tekniska märkningen enligt regler. 
 
Materialhantering 
Allt material som tas in i anläggningen ska avemballeras och förvaras på 
angiven plats. Träpallar får pga. brandrisker inte tas in i anläggningarna. I stället 
ska aluminiumpall användas. 
 
Avfallshantering 
Avfall som uppkommer ska tas sorteras och märkas enligt rutiner. 
 
Renhet i system 
Om främmande föremål eller smuts hamnar i systemen kan det orsaka allvarliga 
driftkonsekvenser.  
 
Skyddsronder 
Skyddsronder ska genomföras regelbundet. Frekvensen anpassas efter riskbild 
och omfattning av revisionen/projektet. Lämpligt intervall är 1-2 ggr/vecka. 
Protokoll från projekt ska delges 
 
Besiktningskrav för maskiner 
Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste 
besiktigas med vissa tidsintervall. 
Utrustning för vilken aktuell uppgift saknas om godkänd besiktning får ej 
användas på arbetsplatsen. 
Besiktningsintyg ska uppvisas för BAS-U innan något arbete får påbörjas. Där 
förarbevis krävs skall detta uppvisas och vid maskindrivna lyftanordningar 
uppvisas även arbetsgivarens tillstånd. 
  

 


