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OBOS Bostadsutveckling AB
Regler för ett säkrare arbete på byggplats

ORDNING OCH REDA

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Ordning och reda

God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och 

framkomlighet och kan förhindra många olyckor.
En god ordning uppnås om man säkerställer följande:

Avfallssortering sköts.

Rätt sak på rätt plats.

Uppmärkning / Skyltning.

Säker byggarbetsplats (skylt).

Arbetar enligt framtagen APD-Plan.

Städning runt om / inuti fastigheten sköts löpande.

Utrymningsvägar (Dörrar) hålls fria / tillfartsvägar till området hålls alltid fria/rena och framkomliga.

Materialuppställning, enligt rutin.

Brandsläckare finns, och ej blockerade samt att dess placering är kommunicerad med samliga

arbetstagare.

Arbetsmiljöplan finns och är genomgången på byggarbetsplatsen, samt uppdateras vid ändring i 

arbetsmiljöarbetet.

Nödlägesberedskapsplan finns utskriven och finns fast anslagen på 

byggarbetsplatsen.

Vid ankomst till arbetsplatsen skall anmälan göras till platsledning.

ID06 kort skall bäras synligt på arbetsplatsen, regler för ID06 skall följas (Gäller på de arbetsplatser som 

berörs av ID06).

Inom arbetsområdet för parkering endast ske på anvisad plats (se APD-Plan).

Ingrip om riskfyllt beteende observeras.

Rapportera OTO till projektledare samt till skyddsombud på platsen.
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OBOS Bostadsutveckling AB
Regler för ett säkrare arbete på byggplats

SKYDDSUTRUSTNING

Personal och besökare som vistas på byggarbetsplatsen skall använda den personliga 

skyddsutrustning som vi enligt gällande riskbedömning påvisat för användning.

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Användning av personlig skyddsutrustning

Godkänd skyddshjälm skall användas om det inte framgår annat via aktuell riskbedömning, rätt klassade 

varselkläder samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska alltid bäras av alla på arbetsplatsen. 

Ytterligare personlig skyddsutrustning ska användas i enlighet med aktuella riskbedömningar, 

arbetsberedningar, skyddsinstruktioner eller rutiner. Varje entreprenör ska se till att OBOS krav på 

skyddsutrustning följs, samt ev. särskilda skyddsanordningar som det egna arbetet därutöver kräver. De ska 

också se till att arbetstagarna använder skyddsutrustningen/anordningen och har nödvändig kompetens för 

detta, samt att den egna utrustningen/anordningen fortlöpande besiktigas och underhålls.

Skyddsutrustning som skall användas enligt OBOS Bostadsutveckling AB är följande;

Ovanstående är krav, och skall användas av samtliga som vistas på byggarbetsplatsen (Undantag kan endast 

göras om riskbedömning visar annat).

REKOMENDERAD SKYDDSUTRUSTNING

OBS! Vid hörselkåpa skall dessa vara utrustade med medhörning som skall vara aktiv under hela byggnationstiden. SIDA 02 av 14



OBOS Bostadsutveckling AB
Regler för ett säkrare arbete på byggplats

BRANDSÄKERHET

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Brandsäkerhet

Med Heta Arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, lödning samt arbeten med 

gaslågor för uppvärmningar eller upptining. Inga Heta Arbeten får påbörjas utan att den Tillståndsansvarige för 

brandskydd gjort kontroll och lämnat tillstånd. Även brandvakt skall ha Godkänt utbildning i Heta Arbeten. Tillse 

att Brandskyddsföreningens säkerhetsarbete för Heta Arbeten är uppfyllda. Man ska alltid meddela 

Tillståndsansvarig för brandskydd om man har för avsikt att använda brandfarlig vara. Man bör förvisa sig om 

var brandsläckare finns. Gas- och Gasolflaskor ska då de ej används, samlas till särskilt anvisad och 

varningsskyltar plats.

Se alltid till att det finns godkänd 
släckutrustning på din arbetsplats, samt 
att sjukvårdsväskor är påfyllda med 
nödvändig utrustning.
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OBOS Bostadsutveckling AB
Regler för ett säkrare arbete på byggplats
ANKOMST ANMÄLAN OCH SKYDD MOT 3:E MAN

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Övriga regler

Säkring mot 3:e man

Området är avspärrat (Stängsel / Avspärrningsband).

Området är uppmärkt med skylt som påvisar att obehöriga äger ej tillträde

Ev. fartbegränsning enl. överenskommet med kommun

Tillfällig avspärrning av väg enl. överenskommet med kommun.

Endast behörig 
personal har 
behörighet att 
tillträda denna 
byggarbetsplats

Ankomst inskrivning
Vi anmäler vår ankomst till byggarbetsplatsen genom personalliggare eller ID06 på de platser där sådan 

utrustning finns tillgänglig.

På våra 
byggarbetsplatser 
använder vi oss utav 
ID06
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OBOS Bostadsutveckling AB
Regler för ett säkrare arbete på byggplats

ARBETE PÅ HÖG HÖJD (HÖJD ÖVER 2 METER)

Vid arbete som utförs på 2 meters höjd eller mer 

finns det två alternativ…

Arbeta Säkert

eller

Inte alls

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Arbete på hög höjd (Höjd över 2 meter).

Arbete på hög höjd (höjd över 2 meter)
Vid arbete på hög höjd (arbete över 2 meter) skall alltid godkänd fallskyddsutrustning 

användas. Personal som nyttjar fallskyddssele har även godkänd utbildning för att utföra arbete 

på hög höjd. (Se även Temporära konstruktioner)

OBS! Personlig fallskyddsutrustning får endast användas som ett sistahandsval

Takarbete avbryts vid olämpliga väderleksförhållanden (kraftig vind, snöfall, regn, is/snö på 

tak).

Temporära konstruktioner
Endast behörig personal får bygga, väsentligt förändra och flytta byggnadsställning. Vid risk för fallskador ska 

risken i första hand minskas genom skyddsräcken, skyddsteckningar eller i andra hand tekniska 

skyddslösningar. I andra hand ska exempelvis skyddsnät eller annat kollektivt skydd användas och i sista hand 

ska personlig fallskyddsutrustning användas. Arbetet med fallskyddsutrustning får ALDRIG utföras som ett 

ensamarbete. en plan för räddningsinsats ska upprättas innan arbete påbörjas. Vid användning av mobil 

arbetsplattform ex. bomlift och saxlift är personlig fallskyddsutrustning obligatorisk. Alla personer i liften ska 

vara förankrade i definierad förankringspunkt. Arbete från stegar får endast ske undantagsvis och då under 

förutsättning att riskerna bedöms som så små att användning av annan säkrare utrustning inte är befogad.

Kontroll av ställning genomförs i samband med skyddsronder som utförs av BAS - U
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OBOS Bostadsutveckling AB
Regler för ett säkrare arbete på byggplats

ARBETE PÅ HÖG HÖJD (HÖJD ÖVER 2 METER)

Vid arbete som utförs på 2 meters höjd eller mer 

finns det två alternativ…

Arbeta Säkert

eller

Inte alls

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Arbete på hög höjd (Höjd över 2 meter).

Arbete från stege 
Arbete från stege och arbetsbockar bör inte förekomma, arbete skall i första hand göras från ställning eller lift. 

Arbete från stege utan personlig fallskyddsutrustning är dock tillåten, men endast för enstaka arbeten som ta 

mindre än 15 minuter att utföra och samt kan utföras med en hand och den andra handen kan hålla i stegen, 

samt om stegen är kortare än 5 meter och nivåskillnaden understiger 4 meter.

Arbete från tak
Takarbete avbryts vid olämpligt väderleksförhållanden (kraftig vind, snöfall, regn, is/snö på tak).
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OBOS Bostadsutveckling AB
Regler för ett säkrare arbete på byggplats

ELSÄKERHET & SKYDDSANORDNINGAR

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Elsäkerhet & Skyddsanordningar

Endast behörig installatör får göra ingrepp i elanläggningen- tillfällig eller permanent. 

Endast byte av säkringar får utföras av övrig personal på byggarbetsplatsen. Var rädd 

om kablarna de skadas lätt, därför skall kablar i första hand grävas ner för att minimera 

risk för skador och i andra hand täckas över. Skadade elkablar får under inga 

omständigheter användas. Om skada på elkabel upptäcks underrätta genast 

arbetsledningen på byggarbetsplatsen. Vid arbeten som kan medföra kontakt med 

befintliga ledningar t.ex. schakt och grävarbeten, borrning och rivning, samråd alltid 

med BAS-U angående arbetsområdets aktuella ledningar.

Inga ej övertäckta / nergrävda kablar ligger ovan mark och riskerar påkörning, skada

Eventuell El central & Generator är påkörningsskyddad

Skyddsanordningar
Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontroller att erforderliga skyddsanordningar är korrekta och 

säkert utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärrning omkring 

arbetsplatsen för att förhindra att någon skadar sig. Observera att om en skyddsanordning tas bort 

för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att återställa den. Om skyddsanordningen ej 

omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och BAS-U (Underlåtenhet eller 

slarv kan medföra straffpåföljd).
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OBOS Bostadsutveckling AB
Regler för ett säkrare arbete på byggplats

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Allmänna krav

Kemiska produkter och farliga ämnen
BAS-P har säkerhetsdatablad/varuinformation över alla kemiska produkter som används på 

arbetsplatsen. Under- och sidoentreprenörer ska till BAS-U överlämnad 

säkerhetsdatablad/varuinformation över de kemiska produkter som hanteras av dem på 

arbetsplatsen. Om farliga ämnen måste används - tillse att information finns om vilka risker som varje 

ämne kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtagas. Vid misstanke om förekomst av 

farliga material som ej finns dokumenterade (PCD, asbest, mm..) skall plastledningen omedelbart 

kontaktas.

Under-/sidoentreprenör (UE/SE)
Samtliga UE/SE ska tillse att innehållet i arbetsmiljöplanen och dessa ordnings- och skyddsregler har 

förmedlats till de egna arbetstagarna på sådant sätt att vara och en har förstått dem. Om det behövs 

ska UE/SE ombesörja med översättning eller tolkservice utifrån det språk som det egna arbetstagarna 

förstår. Respektive UE/SE har som arbetsgivare för sina egna arbetstagare, inklusive ev. inhyrd 

personal, ett eget ansvar för att den egna organisationen har ett fungerande systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Detta innebär att resp. UE/SE ansvarar för att bl.a. göra riskbedömningar och 

arbetsberedningar för sina egna arbeten, informera sina arbetstagare inklusive inhyrd personal om 

riskerna i arbetet och utbilda dem så att de vet hur de ska skydda sig mot riskerna, introducera all 

nytillkommen personal i arbetet samt samverka i arbetsmiljöarbetet med skyddsombud och andra 

arbetstagarrepresentanter. Varje UE/SE ska lämna sina riskbedömningar för egna arbeten till BAS-U. 

Förskjutning och/eller inarbetning får ej ske utan överenskommelse med BAS-U.
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OBOS Bostadsutveckling AB
Regler för ett säkrare arbete på byggplats

ANMÄLNING AV OBSERVATIONER, TILLBUD 

OCH OLYCKA (OTO)

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Anmälning av OTO

Anmälning av OTO sker direkt efter att den inträffat, kontakt tas alltid med projektledare inom OBOS. Som 

säkerställer att händelsen anmäls i vårt interna system för OTO. Detta gör vi för att vi skall kunna minimera 

risken att en liknande händelse inträffar eller att konsekvensen inte ökar.

Projektledare inom OBOS ser därefter till att anmäla till sin närmsta chef, detta görs i enlighet med rutin för 

nödlägen (Nödlägesberedskap)
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OBOS Bostadsutveckling AB
Regler för ett säkrare arbete på byggplats

SÄKRING AV MATERIAL OCH PRODUKTER

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Säkring av material och produkter
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OBOS Bostadsutveckling AB
Regler för ett säkrare arbete på byggplats

ALLMÄNNA KRAV

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Allmänna krav

Besiktnings- Kompetenskrav samt förarbevis för utrustning
Där förar- eller kompetensbevis krävs skall detta uppvisas för BAS-U och för lyftanordningar samt 

truckar ska även arbetsgivarens tillstånd uppvisas.

Besiktningspliktiga maskiner och anordningar

Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustning eller fordon måste besiktigas 

med visst tidsintervall. Utrustning eller fordon som saknar uppgift om godkänd besiktning eller har 

erhållit anmärkning i samband med besiktning får inte användas på våra byggarbetsplatser. 

Besiktningsintyg ska uppvisas för BAS-U innan något arbete får påbörjas.

Buller, damm, lukter och vibrationer

Förutom arbetet i sig så ger även fordonskörning inne på en arbetsplatsupphov till damm. Åtgärder för 

att minska dammande arbeten, buller störande lukter eller vibrationer ska vidtas av alla verksamma 

på arbetsplatsen. I första hand ska maskiner och arbetssätt väljas som ger så lite exponering som 

möjligt. I andra hand ska bullrande och dammande arbeten avskärmas samt individuella skydd 

användas mot damm, buller och vibrationer. Arbeten som skapar damm, buller och störande lukt, ska 

samordnas och planeras tillsammans med BAS-U för att minimeras exponering av damm, buller och 

störande lukt för arbetande i angränsande områden.
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OBOS Bostadsutveckling AB
Regler för ett säkrare arbete på byggplats

ALLMÄNNA KRAV

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Allmänna krav

Ergonomi
Risker för att få besvär i muskler, leder och skelett uppstår framför allt när arbetet innebär påfrestande 

arbetsställningar och arbetsrörelser, manuell hantering eller upprepat arbete. Organisatoriska 

förhållanden, till exempel tidspress, starkt styrd arbete och otillräcklig tid för återhämtning, kan också 

bidra till belastningsbesvär. Därför är det viktigt att alla arbeten på arbetsplatsen är planerade och 

utformade så att de kan utföras så skonsamt som möjligt, genom att bl a arbetsutrymmen är 

tillräckliga, att erforderliga tekniska hjälpmedel finns att tillgå, att möjlighet till arbetsrotation och 

återhämtning finns samt att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om arbetsteknik och hjälpmedel 

för att undvika risker för belastningsskador. Material och utrustning ska väljas utifrån att den ger bästa 

möjliga arbetsmiljöförhållanden såsom hanterbarhet, vikt, transportmöjlighet, möjlig användning av 

hjälpmedel etc.
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OBOS Bostadsutveckling AB
Regler för ett säkrare arbete på byggplats

ALLMÄNNA KRAV

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Säkra lyft

Lastkopplare och signalman skall kunna uppvisa för Säkra lyft. Det råder förbud mot lyft över områden 

som är inte är säkrade mot att personer kan uppehålla sig där. Det är viktigt att alla som är inblandade i 

lyftet kan kommunicera med varandra. Lyftanordningar och lyftredskap skall kontrolleras dagligen. en 

särskild lyftsamordnare skall utses i samband med extra riskfyllda lyftoperationer.

SIDA 13

”Det råder förbud mot lyft över områden som inte är säkrade mot att 

personer kan uppehålla sig där.”

av 14



OBOS Bostadsutveckling AB
Regler för ett säkrare arbete på byggplats

Policys

ORDNINGS - SKYDDSREGLER FÖR BYGGARBETSPLATSEN

Alkohol och droger

Alkohol och droger får inte förekomma inom OBOS arbetsplatser. Påverkade personer 

skall omedelbart avlägsnas från arbetsplatsen, respektive arbetsgivare ansvarar för att 

hemkomsten säkerställs.
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