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Nytt år, nya regler för personlig skyddsutrustning 
Vi önskar att påminna er att från och med årsskiftet 
så är det nya regler för personlig utrustning. 
 
Om du har glömt kan du läsa mer om det i 
Nyhetsbrevet från november genom att klicka här. 

                
 

Stephan Wrang har ordet 

Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra 
Djurgårdsstaden. Se nedan för den senaste 
informationen från Stephan. 
 

1. Väderskydd på byggställningar, säkra upp att 
väderskydden är korrekt infattade så 
att de uppför sig som de ska om det blir hård 
vind eller storm 

2. Takarrangemang, byggmaterial på tak, 
presenningar. Säkra upp så att det inte finns 
lösa 
material som kan flyga iväg vid hård vind eller 
storm. 

3. Klimatutsatta tillträdesleder, byggvägar och 
arbetsplatser. Halkbekämpa så bra som 
möjligt 
trots att vi har svåra förhållanden. 

4. Byggmaterial som stör väghållning. Håll rent 
på byggvägar från byggmaterial så att 
väghållningen fungerar 
så bra som möjligt 

 

 

  

 

 

Rutin för inskrivning 

Då vi har fått in frågor angående vår utökade kontroll 
vid inskrivning så vill vi hjälpa med att förtydliga för 
er varför de har tillkommit. 

Vi ansvarar för det yttre skalskyddet vilket är det 
första skyddet mot att obehöriga ska kunna beträda 
våra arbetsplatser. Eftersom vi har ansvaret för det 
första skyddet vill vi för både vår egna men också er 
säkerhet förhindra att fel personer blir inskrivna till 
era arbetsplatser. Med detta sagt så är det svårt för 
oss att veta vem som faktiskt ska ha behörighet att 
tillträda våra områden eller inte.  

Ytterligare en anledning till varför en föranmälan är 
så viktigt är då många entreprenörer inte vet vart 
dem ska, vilka de ska arbeta för eller vem de är UE 
till. Alltså underlättar det vårt arbete om vi kan söka 
om de är behöriga och vet vart de ska skrivas in. 

För att slutligen förtydliga vad vi behöver vid en 
föranmälan:  

• Namn och företag på individen. 

• Vilket projekt de ska arbeta på. 

Din säkerhet är viktig!   

Vi har fått in en hel del klagomål från chaufförer att 
det visas för lite respekt mellan fotgängare och 
chaufförer på bygget. Det har uppstått nära 
incidenter då en fotgängare går ut på körväg utan att 
se för sig för.  

Se gärna efter vart du går och var uppmärksam på 
om de fordon som rör sig inne på området. 

 

http://ndslogistik.se/files/newsletters/nyhetsbrev-november-2018_133.pdf

