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Ordnings- och skyddsregler  
byggplats OBOS Sverige 
 

Tillsammans kan vi skapa en skadefri och trevlig arbetsplats 

Genom att inte ta riskfyllda genvägar, vara medveten om sina handlingar och i 

förväg tänka på konsekvenserna av sitt handlande, bidrar vi alla till en säker och 

skadefri arbetsplats. 

Alla vi som arbetar på denna arbetsplats ska ingripa vid riskfyllda beteenden, 

påpeka säkerhetsbrister samt vid behov kontakta skyddsombud och/eller 

arbetsledning samt BAS-U. 

På denna arbetsplats bryr vi oss om varandra och är därför måna om hur vi beter 

oss mot varandra. Mobbing, diskriminering och annat kränkande beteende får 

därför inte förekomma på arbetsplatsen.  

Innan du börjar arbeta på byggarbetsplatsen 

Vid första ankomstdagen till arbetsplatsen ska anmälan göras hos BAS-U för att 

bli introducerad till arbetsplatsen samt för registrering och kontroll av 

behörigheter. Arbetsplatsintroduktionen omfattar detta dokument, aktuell 

riskbild, information om kommande riskfyllda arbeten, nödlägesrutiner samt 

genomgång av arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) och trafikanordningsplan 

(TA-plan). 

Respektive entreprenör ska bistå vid arbetsplatsintroduktionen för att säkerställa 

att var och en av de egna arbetstagarna förstår informationen, vilket kan 

innebära att behöva ombesörja med översättning eller tolkservice utifrån det 

språk som de egna arbetstagarna förstår. 

För de arbetsplatser där närvaroregistrering krävs gäller också kraven för ID06. 

Efter genomförd arbetsplatsintroduktion registreras ID06-kortet in i 

arbetsplatsens ID06-system. På arbetsplatsen ska ID06-kortet bäras synligt och 

reglerna för ID06 ska följas. Närvaro ska registreras varje dag genom att logga in 

sig med ID06-kortet i ID06-systemet. 
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Förarbevis och kompetenskrav 

Där förar- eller kompetensbevis krävs för att utföra sitt arbete skall detta 

uppvisas för BAS-U vid registreringen första arbetsdagen. Förarbevis behövs för 

exempelvis lastmaskinförare och kranförare. Kompetensbevis behövs exempelvis 

för kranförare, kopplare och signalman för lyft, för ställningsbyggare, för 

användare av lyftanordningar och lyftredskap, för tillståndsgivare och utförare av 

heta arbeten, samt för asbestsanerare. 

För att få använda lyftanordningar, såsom lyftkranar och mobila 

arbetsplattformar, ska även arbetsgivarens tillstånd uppvisas. 

Besiktningspliktig utrustning 

Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste 

besiktigas med vissa tidsintervall. Utrustning eller fordon som saknar uppgift om 

godkänd besiktning eller har erhållit anmärkning i samband med besiktning får 

inte användas på arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska uppvisas för BAS-U innan 

arbetet påbörjas. 

Arbetstid och personal 

Arbetstiden är måndag till fredag kl. 07.00-16.00. 

Inarbetning och/eller förskjutning av arbetstid får endast ske efter riskanalys 

samt godkännande från BAS-U. Arbete får inte utföras utan egen arbetsledning 

på plats. 

Ensamarbete får endast ske efter riskanalys och godkännande av BAS-U. 

Minderåriga får inte uppehålla sig på byggarbetsplatsen, undantaget lärlingar 

med handledare och då enligt regler för detta och i överenskommelse med BAS-

U. 

Parkering ska i första hand ske utanför arbetsplatsen. Inom arbetsområdet får 

parkering ske endast vid anvisad plats. 

Rökning är endast tillåtet utomhus på område angivet i APD-planen. 

Ordning och reda 

God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Arbetsplatsen ska vara fri från material 

eller hinder som kan försvåra framkomligheten, skapa risk för att snubbla eller 

andra faror. Detta är extra viktigt avseende tillträdes- och förbindelseleder, 
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trappor, ställningar, schaktkrön, arbetsplattformar, transport- och 

utrymningsvägar. 

Respektive entreprenör ansvarar för att arbetsplatsen avstädas vid varje 

arbetsdags slut. Material, verktyg och utrustning ska när de inte används 

förvaras/lagras enbart på anvisad och markerad plats. 

Avfall ska källsorteras och lämnas på anvisad plats. Farligt avfall ska sorteras ut, 

omhändertas och registreras på det sätt som föreskrivs. 

Respektive entreprenör ansvarar för att upprätthålla en god ordning och hygien i 

personalutrymmen. 

Vid brister i entreprenörens städning eller källsortering har platsledningen rätt 

att anlita städare på entreprenörens bekostnad. 

Riskhantering och arbetsberedning 

Varje entreprenör ska innan arbete påbörjas undersöka vilka risker som är 

aktuella vid det egna arbetet samt göra arbetsberedningar av riskfyllda arbeten. 

Innan arbete påbörjas ska varje entreprenör lämna uppgifter om risker och 

arbetsberedningar till BAS-U för godkännande. 

Observera att generella arbetsberedningar ska anpassas till de speciella 

förhållanden som finns på den plats där arbetet ska utföras. De personer som ska 

utföra arbetsmomenten ska också vara delaktiga vid framtagande av denna 

platsspecifika arbetsberedning. 

För särskilt riskfyllda arbeten ska en särskild plan tas fram. Exempel på sådana 

arbeten är rivning, sprängning, tunga lyft, schaktning. 

Ergonomi 

Material och utrustning ska väljas utifrån att det ger bästa möjliga 

arbetsmiljöförhållanden såsom hanterbarhet, vikt, transportmöjlighet, möjlig 

användning av hjälpmedel etc. Detta för att undvika påfrestande lyft, 

arbetsställningar och arbetsrörelser som kan leda till belastningsbesvär. 

Respektive entreprenör ska tillse att egen personal har kunskaper om 

arbetstekniker och hjälpmedel samt tillse att arbetsrotation och återhämtning 

möjliggörs. 
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Riskobservationer, tillbud, skador och olyckor 

Alla personer verksamma på arbetsplatsen ska omedelbart rapportera alla 

riskobservationer, tillbud, skador och olyckor till BAS-U. Rapportering ska ske på 

enklast möjliga sätt. Riskobservationer ska om möjligt avhjälpas omgående. 

Personlig skyddsutrustning 

Obligatorisk personlig skyddsutrustning på denna arbetsplats är skyddshjälm 

med hakrem och hörselkåpor, skyddsskor med tåhätta och spiktrampskydd, 

varselkläder, skyddsglasögon samt skyddshandskar. 

Eventuella avsteg från grundkravet på personlig skyddsutrustning kan ske först 

efter riskbedömning och godkännande av BAS-U. 

Aktuella riskinventeringar, arbetsberedningar och skyddsinstruktioner visar 

behov av ytterligare skyddsutrustning, såsom fallskyddsutrustning, 

andningsskydd, flytväst, skor med värmebeständig sula, specifika arbetskläder. 

Det är respektive arbetsgivares skyldighet att tillhandahålla rätt personlig 

skyddsutrustning, samt säkerställa att personalen har nödvändig kompetens för 

att använda och underhålla utrustningen. 

Uppmärksamhet 

Ljudanläggningar såsom radioapparater eller hörselkåpor med radio får endast 

användas efter godkännande av BAS-U. Hörlurar eller hörselkåpor som saknar 

medhörning får inte användas. 

Användning av mobiltelefon ska ske under säkra former, genom att gå åt sidan 

till ett säkert ställe. Maskin- och kranförare får inte använda mobiltelefon under 

pågående arbete. Privat mobiltelefonanvändning ska förläggas till rast. 

Fordon, trafik 

Arbetsområden för personer och gångstråk är separerade från fordonsvägar 

enligt vad som framgår av APD-plan/TA-plan och skyltning/markering inom 

arbetsplatsen. 

Fordon och arbetsmaskiner ska vara utrustade med reflexer, ljus- och 

ljudsignaler, backkamera/-sensor vid skymd sikt bakåt. Rutiner ska finnas för att 

kontrollera och underhålla denna utrustning. Om backutrustning saknas ska 

flaggvakt eller lots användas vid backning. 
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Skyddsanordningar 

Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga 

skyddsanordningar, såsom skyddsräcken och skyddstäckningar av golvöppningar, 

är korrekta och säkert utförda. Den som ska använda maskiner, utrustning eller 

teknisk utrustning ska innan arbete påbörjas kontrollera att erforderliga 

skyddsanordningar fungerar samt är korrekt och säkert utförda. 

En skyddsanordning får endast tas bort efter riskbedömning/arbetsberedning 

och ett särskilt godkännande från BAS-U. Riskbedömning och arbetsberedning 

ska visa på behovet av kompletterande skyddsåtgärder under den tid som 

skyddsanordningen är demonterad. Skyddsåtgärderna ska vara vidtagna innan 

arbetet får påbörjas. Skyddsanordningen ska återställas omedelbart efter 

avslutat arbete, det är den som tar bort skyddsanordningen som är skyldig att 

återställa den. 

Områden med förhöjda risker inom arbetsområdet ska spärras av. Exempel på 
områden med förhöjd risk är ställning under uppbyggnad, lyftområden, schakter, 
sprängningszon, maskiners arbetsområden. Alla på arbetsplatsen ska respektera 
sådana avspärrningar. 

Temporära konstruktioner 

Där temporära konstruktioner krävs vid uppförande av permanent konstruktion 

ska plan finnas för säkert uppförande, belastning, avlastning, rivning och 

demontering. Den som avser uppföra en temporär konstruktion ska tillse att 

erforderlig beräkning/dimensionering utförts av kompetent konstruktör. 

Temporära konstruktioner ska regelbundet inspekteras av ansvarig entreprenör. 

Exempel på temporär konstruktion är stämp, balksystem, volymställning, 

formvagn, spont, formsystem för betonggjutning, arbetsplattformar för tunga 

maskiner, pålbryggor, kassuner. 

Fallskydd 

Vid risk för fallskador ska arbetsmoment alltid riskbedömas/arbetsberedas. 

Risken för fall ska i första hand minskas genom fasta gemensamma 

skyddslösningar såsom skyddsräcken, byggställningar med skyddsräcken, 

skyddstäckningar eller andra tekniska skyddslösningar. I andra hand ska 

exempelvis skyddsnät eller annat kollektivt skydd användas och i tredje hand 

används personlig fallskyddsutrustning.  
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Endast behörig personal får bygga, väsentligt förändra och flytta 

byggnadsställning. Under montage/nedmontage av ställning ska personlig 

fallskyddsutrustning användas. 

Byggnadsställning ska anpassas av behörig personal vartefter montaget 

fortskrider så att den vid varje tidpunkt skyddar mot fall. Kompletterande 

personlig fallskyddsutrustning ska användas vid arbetsmoment där 

byggnadsställningen på grund av arbetsmomentets art inte kan skydda mot fall. 

Dessa arbetsmoment ska särskilt arbetsberedas. 

Arbete med fallskyddsutrustning får aldrig utföras som ett ensamarbete. En plan 

för räddningsinsats ska upprättas och räddningsutrustning ska finnas på plats 

innan arbete påbörjas. 

Vid användning av mobil arbetsplattform, såsom bomlift eller saxlift, är personlig 

fallskyddsutrustning obligatorisk. Alla personer i liften ska vara förankrade i 

definierad förankringspunkt. 

Respektive entreprenör ansvarar för att stegar och bockar används endast 

undantagsvis och då i enlighet med regler för detta samt i enlighet med 

branschens krav för ”Bra arbetsmiljöval”. Ställning ska alltid övervägas som 

alternativ. 

Hänsyn ska tas till väderleksförhållanden för att arbete på hög höjd, såsom 

takarbeten och arbete från mobil/fast arbetsplattform, ska kunna ske med 

bibehållen säkerhet. Exempel på försvårande väderleksförhållanden är höga 

vindhastigheter, kraftig nederbörd eller halka. 

Lossning och lyft 

Inför lossning ska en säkerhetszon runt fordonet ska spärras av. Fallrisker, 

klämrisker och risker när lastsäkring släpps ska särskilt beaktas i 

riskbedömning/arbetsberedning. 

Fastställda lyftzoner och lyftkorridorer ska användas och spärras av inför lyft med 

kran el. dyl. Det råder förbud mot lyft över områden som inte är säkrade mot att 

personer kan uppehålla sig där, och personal ska aldrig gå under 

upplyft/hängande last. 

Kommunikationen mellan lastkopplaren, signalman, kranföraren och mottagaren 

av lasten ska säkerställas innan arbetet påbörjas, t.ex. genom att ordna en egen 
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kanal på kommunikationsradion, klargöra vilket språk och vilka tecken för 

dirigering som ska användas. 

Lyftanordningar och lyftredskap skall kontrolleras dagligen. En särskild 

lyftsamordnare skall utses i samband med extra riskfyllda lyftoperationer. 

Hänsyn ska tas till väderleksförhållanden för att lyft ska kunna ske med 

bibehållen säkerhet. Exempel på försvårande väderleksförhållanden är höga 

vindhastigheter och/eller försämrad sikt p.g.a. dimma eller kraftig nederbörd. 

Brandskydd och heta arbeten 

Brandskyddsansvarig för arbetsplatsen ansvarar för ett ordnat brandskydd och 

regelbundna egenkontroller. 

Heta arbeten får endast utföras av den som har ett aktuellt utbildningscertifikat 

samt efter att tillståndsgivaren hos entreprenören gjort kontroll och lämnat 

tillstånd för arbetet. Med heta arbeten avses svetsning, skärning och liknande 

brandfarliga arbeten. 

Entreprenören ansvarar själv för att hålla med lämplig handbrandsläckare och 

brandfilt mm för sitt arbete enligt Svenska Brandskyddsföreningens föreskrifter. 

Beställarens uppsatta brandutrustning är endast för nödsituationer. 

Gasflaskor ska – då de inte används - samlas på avsedd plats med synlig 

varningsskylt, ha skyddshuven på, förvaras stående samt väl förankrade. 

Ska brandfarlig vara användas på arbetsplatsen ska BAS-U underrättas innan 

varan tas in på arbetsplatsen. 

Elsäkerhet 

Endast behörig installatör, eller elektriker som arbetar under behörig installatör, 

får göra ingrepp i elinstallationer på arbetsplatsen. 

För att undvika skador på elkablar ska de i allra möjligaste mån grävas ner, täckas 

eller hängas upp. Täckning ska inte skapa snubbelrisk. 

Elcentraler och generatorer utomhus ska förses med påkörningsskydd. 

Alla elektriska verktyg, utrustningar och sladdar ska kontrolleras regelbundet. 

Defekt utrustning ska tas ur drift. Om skada på elkabel upptäcks - underrätta 

genast arbetsledningen. 
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Arbete med/nära befintliga ledning i mark eller luft, såsom schakt-, grävarbeten 

och lyftoperationer, kräver särskild planering och arbetsberedning. Tillåtelse, 

säkerhetsavstånd och säkerhetszon beslutas av ledningsägare och projektets 

BAS-U. Samråd med BAS-U ska också ske inför övriga arbeten som kan medföra 

kontakt med befintliga ledningar, såsom borrning och rivning. 

Alla ledningar ska betraktas som spänningssatta tills något annat konstaterats. 

Bullrande verksamhet 

Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på 

arbetsplatsen. Detta görs dels genom att använda sådana metoder, maskiner och 

utrustningar som ger så lite buller som möjligt, dels genom att avskärma speciellt 

bullrande arbeten. 

Damm 

Åtgärder ska vidtas för att reducera eller skärma av dammande arbete, så att 

egen personal och övriga yrkesgrupper inte behöver utsättas för uppkommet 

damm. Detta ska ske genom planering och val av metoder, maskiner och 

utrustning. Lämpligt andningsskydd ska användas vid dammande arbete. 

Dammet ska reduceras så nära källan som möjligt t ex genom bevattning av väg, 

integrerat utsug på maskin/verktyg, dammsugning, dammfällor, punktutsug samt 

vattenbegjutning. 

Maskinhytter ska regelbundet städas från damm och hyttventilationen ska vara 

anpassad för det dammande arbetet samt regelbundet kontrolleras. 

Vibrationer 

Åtgärder för att minska skadliga vibrationer ska vidtas av alla verksamma på 

arbetsplatsen. Detta görs dels genom att använda sådana metoder, maskiner och 

utrustningar som ger så lite vibrationer som möjligt, dels genom arbetsrotation 

vid vibrerande arbeten. 

Kemiska produkter, farliga ämnen och förorenad mark 

Respektive entreprenör ska inlämna säkerhetsdatablad till BAS-U för de kemiska 

produkter som kommer att användas i arbetet, samt säkerställa att egen 

personal har fått erforderlig information/utbildning/läkarundersökning samt 

personlig utrustning för säker hantering. Säkerhetsdatabladen samlas i en pärm 

på platskontoret och är tillgänglig för alla på arbetsplatsen. 



 

OBOS Sverige AB 9 (10) 

 Dokumentnamn Författad av 
Ordning & Skyddsregler byggplats OBOS 

Sverige 
Engblom Jens 

Version Datum 

3.0 2022-10-25 

 Dokumentägare Godkänd av 
Engblom Jens Hedman Håkan 

 

 INTERN INFORMATION 

 

 

Entreprenör som är anlitad att sanera och/eller hantera farliga ämnen, såsom 

asbest och PCB, ska innan arbetet påbörjas uppvisa tillstånd och utbildningsbevis 

för BAS-U. 

Vid arbeten med förorenad mark ska särskild riskinventering och 

arbetsberedning upprättas. Denna ska bl.a. beakta avgränsning i säkerhetszoner, 

skyddsnivå för personalen som ska arbeta med förorenade massor, spridning via 

fordon inom området och till allmän väg, spridning till manskapsbodar samt 

hygien. 

Alkohol och droger 

Alkohol eller andra droger och arbete hör inte ihop. En påverkad eller bakrusig 

person på arbetsplatsen är en fara för sig själv, för sina arbetskamrater och sin 

omgivning. En person som är påverkad av alkohol eller andra droger ska 

omedelbart avvisas från arbetsplatsen av arbetsledningen, respektive 

arbetsgivare ansvarar för att hemkomsten säkerställs. 

Besökare 

Besök till arbetsplatsen ska anmälas till platsledning eller utsedd person av 
platsledningen. Besökare ska vid ankomst till arbetsplatsen anmäla sig till sin 
kontaktperson på platskontoret för genomgång av tillämpliga delar av 
säkerhetsregler, aktuella risker/riskområden samt nödlägesrutiner.  

Besökare ska alltid ledsagas av någon ur platsledningen eller utsedd person av 
platsledningen. Regler för personlig skyddsutrustning gäller även för besökare. 

Inför planerade besök skall platsledningen bedömt aktuella risker/riskområden 
för besöket och satt riktlinjer för säkert besök. 

 

Tredje man 

Alla entreprenörer ska verka för att tredje man inte kommer till skada till följd av 
byggverksamheten. Byggområdet ska vara inhägnat och grindar stängda så att 
endast behörig personal uppehåller sig på byggområdet. Vid transporter till och 
från byggarbetsplatsen ska säkerhet för tredje man beaktas. Rivnings- eller 
byggnadsmaterial får inte blockera angränsande trottoarer och gator. Ingen 
lossning får ske utanför byggområdet såvida inte riskområdet för lossningszon 
och lyftzon är tydligt avspärrat och flaggvakter används, beakta godkänd TA-plan 
och samråd med BAS-U. 
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Disciplinära åtgärder 

Alla som uppehåller sig på denna arbetsplats ska följa dessa regler. De personer 

som bryter mot dessa regler kan varnas och/eller avvisas från arbetsplatsen. 

Avvisning innebär att personen omedelbart måste lämna arbetsplatsen. 

Vite kan även utkrävas, enligt avtal med respektive entreprenör. Ansvaret för 

eventuella disciplinära åtgärder ligger hos platsledningen. Varje varning (muntlig 

eller skriftlig) samt eventuell information till respektive arbetsgivare noteras i 

dagboken. 
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