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Inledning 
Dessa ordnings- och säkerhetsregler gäller för entreprenörer och andra som 

ska utföra arbeten inne i Gasverksområdet. 

Läs noggrant igenom dessa och kvittera att du mottagit foldern samt att 

du efterlever dessa regler. Kvittensen sker hos Bygglogistikcenter 

För att bli behörig att arbeta i området måste du också ha genomgått  

normal- och gasverksutbildningen samt registrerat ditt ID06-kort hos BLC. 

 

Unik industrihistoria 
Gasverksområdet är ett stycke unik industrihistoria. De äldsta byggnaderna är 

från 1880-talet och sist i epoken byggdes spaltgasverken i början av 1970-

talet. 

Spaltgasverket stängdes ner 2011. 

Huvudparten av alla byggnader finns kvar och ses som ett av världens bäst 

bevarade gasproduktionsanläggningar. 

Alla byggnader har därmed sett historiskt och kulturellt värde och stor 

försiktighet råder för att ej skada byggnadsverken. 

 

Framtida utbyggnad 
Området kommer att omvandlas till en stor och omfattande mötesplats 

för människor inom samt utom stadsdelen.   

Stora investeringar kommer att genomföras inom konst och kultur, framför allt 

i de av tegel byggda Gasklockorna. 

Utbyggnadsperioden kommer att pågå i många år. 

 

Anmälan om arbete - arbetstillstånd 
För varje entreprenad ska en anmälan upprättas. Denna finns att hämta hem på 

hemsidan, ndslogistik.se  

Ska fyllas i och skickas till BLC (Bygglogistikcenter) innan arbetet ska 

påbörjas. 

 

Säkerhetsutbildning – ytterligare genomgång 

Ref till BAS-U områdesplan framgår krav på ytterligare säkerhetsutbildning 

Kontakta berörd BAS-U innan arbete påbörjas.  

 

Arbetsmiljöplan och arbetsberedning 
Alla entreprenörer och andra som ska utföra arbeten, ska upprätta en egen 

arbetsmiljöplan. Denna ska minst omfatta riskbedömning, förebyggande 

arbeten, skyddsutrustning- och anordningar som ska användas, maskiner, 

personal och deras behörighet och kontaktuppgifter. 

Arbetsmiljöplanen ska upprättas och skickas till Explk arbetsmiljösam-

ordnare för godkännande innan arbetet påbörjas. 

För riskfyllda arbetsmoment ska en arbetsberedning upprättas. Denna ska 

tillställas Explk projektledare och arbetsmiljösamordnare innan arbetet 

påbörjas. 

 

Personlig skyddsutrustning – stärkta krav 
Minikrav som gäller är hjälm med skyddskåpor, varselväst eller – jacka, 

varselbyxor samt skyddskängor. Krav att använda även handskar, hakrem 

skyddsglasögon. 

För vissa arbeten kan även gasvarnare rekommenderas. 

 

ID06 och behörigheter 
Alla ska ha ett giltigt ID06-kort på sig. ID06-kortet registreras hos BLC, 

se tider på nds.logistik.se, så att passage kan ske genom grindar samt att 

du är behörig. Genomgången utbildning ska vara utförd innan du blir 

behörig. 

Regelbunden kontroll utförs avseende ID06 med straffsanktion. 

Lag om personalliggare hanteras i BLC’s ID06-system 

 

Skalskydd, låssystem och grindar     
Runt hela området finns ett skalskydd bestående av stängsel och 

grindar (rotations- samt körgrindar).  

ID06-kortet fungerar som grindöppnare. 

Respektive entreprenör som ska utföra arbeten inne i byggnaderna ska 

kvittera ut en/flera nycklar. Detta sker hos BLC.  

Depositionsavgift tas ut.  

Var aktsam om grindar och stängsel. 

Blåljusdisciplinerna har en unik kod. 
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Parkeringsplatser 
Det kommer inte att finnas parkeringsplatser inne på området. Kortvariga in- 

samt urlastningar är möjliga. Vi hänvisar till parkeringsplatser utanför 

området. Kontakta även BLC. 

 

Bygglogistikcenter (BLC) 
Respektive entreprenör och andra som ska arbeta inne på området måste 

registrera sig som kund hos BLC.  Vissa tjänster är obligatoriska som gäller 

alla. Därutöver finns tilläggstjänster att beställa. Mer info finns på 

nds.logistik.se  

 

Samordning och BAS-U möten 
Det kommer att finnas flera entreprenörer inom samma område. Stor hänsyn 

måste tas till varandras arbeten. Krav på samordning gäller. 

Platschefer, BAS-U och andra ansvariga ska deltaga i samordningsmöten och 

BAS-U möten. 

 

BAS-U områdesplan 
Då flera entreprenader pågår samtidigt så finns en BAS-U områdesplan att 

följa. Var uppmärksam på var du befinner dig då det saknas fysisk 

avgränsning mellan entreprenadområdena. 

 

APD- och TA-planer 
Respektive entreprenör ska upprätta en APD (arbetsplatsdisposition) samt en 

TA-plan (trafikanordning) för sitt arbetsområde. En övergripande APD-plan 

upprättas av BLC baserat på respektive entreprenörs APD-plan 

 
Elsäkerhet 
Respektive entreprenör och andra som ska utföra arbeten ansvarar för sin 

egen elsäkerhet. Kraven enligt ESA Entreprenör gäller. 

 
Signalering 
Var uppmärksam på signalering i området bl a vid sprängning  

 
Brand 
Vissa byggnader har brandlarm. Respektive entreprenör och andra som 

ska utföra arbeten ska riskbedöma och säkra sina arbeten avseende 

brand. Uppstår brand ska 112 kontaktas samt uppge närmaste 

mötesplats. Kontakta även Explk projektledare. 

 
Mobiltäckning 
Inom vissa byggnader kan det vara svårt att få täckning för mobiltelefon 

 

Rökning 
Rökning är ej tillåten inne i Gasverksområdets byggnader 
 
Angränsande verksamheter, boenden 
Gasverksområdet gränsar till bl a nya inflyttade bostadsetapper, idrotts-

anläggning, pågående bostadsproduktion. Stor hänsyn ska tas till dessa 

verksamheter. 

 
Arbetstider 
Alla arbeten ska i huvudsak utföras inom normal arbetstid, dvs vardagar kl 

07.00-19.00. Arbeten därutöver ska anmälas till Explk projektledare senast 

2 arbetsdagar innan arbetet ska utföras. 

 

Fordon, maskiner, kranar, redskap och verktyg 
Alla maskiner och fordon som ska användas ska uppfylla gällande 

arbetsmiljö- och miljökrav dels nationella dels NDS-anpassade, ex 

miljökrav för entreprenadens genomförande (MEG), PM generella 

områdeskrav, kvalitetskrav för entreprenadens genomförande (KEG) 
 

Personaletablering  
Respektive entreprenör och andra som ska utföra arbeten ska anmäla 

placering av personaletablering till Explk projektledare senast 2 månader 

innan etablering.  Ref till gemensam etableringssamordning. 
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Byggström, vatten och renhållning 
Byggström beställs av Fortum. Behov av vatten sker genom kontakt med Explk 

projektledare. Renhållning ingår som obligatorisk tjänst hos BLC 

och utförs av BLC´s entreprenör. 

 

Larmrutin och insatsplan 
För området finns en insatsplan. Denna visar mötesplaster för blåljus- 

disciplinerna. Insatsplanen ska inarbetas hos respektive entreprenörs larmrutin. 

Insatsplan. Se sista sidan. Brandskyddsronder kommer att genomföras 
 

Gemensamma skyddsronder 
Explk kommer med viss regelbundenhet att sammankalla respektive BAS-U till 

gemensam skyddsrond. 

 

Tillbud och skador 
Samtliga tillbud och skador som uppstår hos respektive entreprenör eller hos 

andra som arbetar inne på området, ska även rapporteras till Explk 

arbetsmiljösamordnare. 

 

Heta arbeten 
När heta arbeten ska utföras så ska entreprenören eller andra utse en 

tillståndsansvarig. Kopia på tillståndet ska tillställas Explk projektledare. 

 
Byggnadsverkens status 
Alla byggnader innehåller arbetsmiljömässiga risker. Betrakta alla vatten- och 

elinstallationer som driftsatta. Inga utsläpp är tillåtna i avlopp, brunnar etc. 

Vissa byggnader är larmade. Mer info av BLC. 

Stor hänsyn till byggnadsverken fasadskikt och konstruktioner ska tas, då 

dessa värderas högt. 

Vissa utrymmen kan varav syrefattig karaktär. 

 

Föroreningar 
Betrakta att alla byggnadsverk innehåller föroreningar av olika typer. 

Viktigt att använda rätt personlig skyddsutrustning och att tillämpa 

korrekta hygienrutiner. 

Förvaring av gas och brandfarliga vätskor 
Alla typer av brandfarliga gaser och vätskor ska anges på APD-plan. 

Dessa ska förvaras och hanteras på ett säkert sätt. 

 

Byggplatsinformation (BPI) 
I respektive personaletablering kommer Explk att etablera en TV-

skärm som visar byggplatsinformation. Denna visar olika typer 

av information, nyheter och annat som är av stort informations- 

 värde. 
 
Stängda byggnader 
 Var uppmärksam på att vissa byggnader är helt stängda för 

 vistelse. Kontakta Explk byggledare för information. 

 Se även BPI-information. 

 
Kommunikationer 

Det finns olika sätt att ta sig till Gasverksområdet; 

- buss 55 eller 73, hållplats Gasverket  

- Tunnelbana, slutstation Ropsten 

Not, GC-konstvägen från Ropstens T-bana till NDS byggprojektkontor 

är avstängd tom febr 2018 

 

 Översiksplan 
 På sista sidan av denna folder finns en översiktsplan över området. 
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