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Stephan Wrang har ordet 
Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra 
Djurgårdsstaden. 
 
Förutom under hösten / vintern kommer jag även att informera om 
ändringar i föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Mitt råd är att 
platsledningen hos alla entreprenörer ”fångar” upp dessa och 
bedömer på vilket sätt ni påverkas.  
 
Arbetsplatsens utformning AFS 2020:01 
Dessa föreskrifter gäller utformning, projektering samt drift och 
underhåll av arbetsplatser, i och i anslutning till byggnadsverk, samt 
skyltar, märkning och signaler. Träder i kraft 1 jan 2021. 
Till vem riktar sig föreskrifterna 4 § Föreskrifterna riktar sig till 
följande.  

1. Arbetsgivaren ansvarar för att 6 och 22–166 §§ följs. Den 
arbetsgivare som inte råder över en arbetsplats behöver 
dock endast följa 6 §, 126 § andra meningen, 127–131 och 
134 §§.  

2. Den som hyr in arbetskraft likställs med arbetsgivare i dessa 
föreskrifter.  

3. Den som är byggherre ska följa 7–11 och 18–21 §§.  
4. Den som är byggarbetsmiljösamordnare ska följa 12–14 och 

18–21 §§.  
5. Den som är projektör enligt 5 § ska följa 15 och 17–21 §§.  
6. Den som projekterar monteringsfärdiga byggnader eller 

anläggningar ska följa 16 och 18–21 §§. 
 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbetsplatsens-utformning-afs-
20201-foreskrifter/ 

 
Fall- och klämolyckor 
Vill återigen påtala risken att skadas eller förolyckas i fall- och 
klämolyckor. Vi har i Sverige, hittills under 2020, haft totalt 21 
dödsfall på arbetsplatser. Varav 9 av dessa är fall- och klämolyckor. 
Dessa är fall från byggnadsställning och lastbilsflak samt klämskador 
med entreprenadfordon och byggnadsmaterial/betongelement. 

Ni som arbetar på högre höjder, intill schakt etcetera samt ni som 
rör er intill entreprenad-fordon, så ska ni vara säkra på att dessa 
arbetsmoment är riskbedömda och beredda så att ni kan arbeta 
säkert. 

 
 

 
 

 
BLC utbildningsdator 
 

Vi vill informera om att det sedan en tid tillbaka finns 
möjlighet att göra vår utbildning på plats vid vår 
utbildningsdator vid receptionen. Vi vill även försäkra 
om att rutin gällande rengöring har utformats för att 
förhindra smittspridningen av Covid-19. Efter varje 
användning ska tangentbordet torkas av med en 
antibakteriell våtservett. Dessa finns tillgängliga på 
skrivbordet. 

 

   
 
 

Lediga parkeringsplatser vid Kolkajsparkeringen 
 

Det finns lediga parkeringsplatser för uthyrning vid 
Kolkajsparkeringen.                                         

För er som skulle vara intresserade av parkeringsplats i 
detta område så måste en kundansökan vara gjord 
innan parkeringstillståndet kan erhållas. Ni kan anmäla 
ert intresse till blc@ndslogistik.se , glöm inte att ange 
hur många parkeringsplatser ni skulle vara intresserad 
av. 
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