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Vår arbetsmiljö 

 
NB BYGGs strävan är att vara bra inom områdena säkerhet, hälsa och miljö. Vi 
vill att alla på arbetsplatsen vilket inkluderar inhyrdpersonal, anlitade UE, 
andra samarbetspartners och egna anställda skall trivas, känna respekt för 
varandra och komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll. 
 

Risker i arbetet 
 
Risker för ohälsa och olycksfall förebyggs genom att regelbundet genomföra 
riskbedömningar av samtliga risker på arbetsplatsen. Riskinventeringar i projekt 
samt arbetsberedningar används till att hitta risker och möjligheter i det 
dagliga arbetet. Åtgärder föreslås med avsikt att förebygga olyckor och tillbud. 
Alla på arbetsplatsen skall känna till riskerna i sitt arbete samt vilka 
säkerhetsåtgärder som gäller. 
 
 
Våra UE ska alltid lämna uppgifter om risker(riskbedömning) till NB BYGG för 
att ge möjlighet att eventuellt ändra arbetssätt eller tillvägagångssätt på 
arbetsplatsen. 
 
Den som finner att det egna arbetet innebär en omedelbar och allvarlig fara för 
liv eller hälsa, ska genast stoppa det , säkerställa så att ingen annan kan 
drabbas och omedelbart underrätta NB BYGG.  
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Säkert beteende 

 
För att uppnå skadefria och hälsosamma arbetsplatser är det av stor vikt att 
alla på arbetsplatsen bidrar till en säkrare arbetsplats genom att; 
 
Inte ta riskfyllda genvägar på grund av tidsbrist eller bekvämlighet. 
 
Inse att arbetsmiljöarbetet är en självklar del av arbetet, genom att exempelvis 
använda föreskriven skyddsutrustning. 
 
Vara medveten om sina handlingar samt tänka på konsekvenserna av sitt 
handlande. 
 
Ingripa vid riskfyllda beteenden, påpeka säkerhetsbrister samt vid behov 
underrätta NB BYGGs ledning. 
 
Omedelbart rapportera alla tillbud, skador riskobservationer till NB BYGGs 
ledning. 
 
Inte använda mobiltelefon i samband med användning av arbetsmaskiner på 
arbetesplatsen som kräver god uppmärksamhet. 
 

Information och kompetens 

 
Vi ställer krav på att samtliga som uppehåller sig på våra arbetsplatser ska 
erhålla tillräckligt med information samt inneha nödvändig kompetens för att 
vistas och arbeta säkert. 
 
Alla som är verksamma på arbetsplatsen skall ha tillgång till denna 
säkerhetsintroduktion samt medverka på korta informationsmöten.  
 
Besökare som kommer till arbetsplatsen ska genomgå en 
säkerhetsintroduktion, upplysas om aktuella risker. 
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Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och dylikt måste besiktigas  med 
viss tids intervall. Utrustning som saknar uppgift om godkänd besiktning får inte 
användas på arbetsplatsen. 
 
UE är skyldiga att i förväg anmäla till NB BYGG namn på personer som ska 
utföra arbete på arbetsplatsen. 
 
Besökare får inte röra sig fritt på arbetsplatsen utan ledsagare. 
 

Arbetsplatsens utformning 

 
APD-plan (arbetsdispositionsplan) ska finnas uppsatt på varje fast etablering 
och ska förändras efter behov. 
 
Alla på arbetsplatsen ska städa sitt arbetsområde från allt plockbart skräp 
kontinuerligt under dagen. 
 
Allt material ska endast förvaras på anvisad plats. Detta ska ske på ett 
välordnat och stadigt sätt för att förebygga att de välter, rullar ut eller sprider 
sig. 
 
Arbetsplatsen ska – speciellt tillträdesleder, trappor, ställningar, 
arbetsplattformar – vara fria från material eller hinder som kan skapa 
snubbelrisk eller andra faror. 
 
Alla på arbetsplatsen ska vara uppmärksamma och respektera att en yta med 
förhöjd risk kan spärras av eller varningsskyltas. 
 
Alla på arbetsplatsen ska vara uppmärksamma på och påtala eventuella brister 
som kan uppstå i avgränsningen runt en arbetsplats. 
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Personlig skyddsutrustning 

 
Vid kvarstående risker då inga andra alternativ finns att tillgå, används 
personlig skyddsutrustning. 
 
Det är arbetsgivarensskyldighet att tillhandahålla rätt personlig 
skyddsutrustning som ska användas, samt säkerställa att personalen har 
nödvändig kompetens. 
 
Personlig skyddsutrustning ska användas i enlighet med aktuella 
riskbedömningar/arbetsberedningar/skyddsinstruktioner. 
 
Användaren ansvarar för att utrustningen underhålls och förvaras så den 
bibehåller sin skyddseffekt och hygieniska standard. 
 
Flytväst är obligatorisk vid arbete på, ovanför eller i anslutning till vatten. 
 

Skyddsanordningar 

 
Om arbetet innebär att det finns risk för att någon skadas måste en tillfällig 
skyddsanordning sättas upp kring det aktuella arbetsområdet. 
 
Den som ska använda maskiner, utrustning eller teknisk utrustning ska 
kontrollera att erforderliga skyddsanordningar fungerar, är korrekt och säkert 
utförd innan arbetet påbörjas. 
 
Alla genomgående golvöppningar ska täckas, fastsättas samt markeras. 
Materialet som täcker hålet ska kunna bära tänkbar förekommande belastning. 
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Fallskydd 

 
Fall är den vanligaste orsaken till allvarliga olyckor på arbetsplatsen och risken 
måste alltid förebyggas. 
 
Vid risk för fallskador ska risken i första hand minskas genom ställningar med 
skyddsräcken, skyddstäckningar eller andra tekniska lösningar. I andra hand tex 
skyddsnät. I tredje hand används personlig fallskyddsutrustning. 
 
Arbete med fallskyddsutrustning får aldrig utföras som ensamarbete. 
 

Damm 

 
Åtgärder ska vidtas för att reducera eller skärma av dammande arbete, så att 
övriga yrkesgrupper inte behöver utsättas för uppkommet damm genom 
planering och val av metoder, maskiner och utrustning. 
 
Dammet ska reduceras så nära källan som möjligt. 
 

Bullrande verksamhet 

 
Åtgärder ska vidtas för att så långt som möjligt reducera eller skärma av särskilt 
bullrande arbete, genom planering och val av metoder, maskiner och 
utrustning.  
 
Bullret ska reduceras så nära källan som möjligt. 
 
Ljudanläggningar radio m.m. Ljudvolymen bestämmer den som vill ha lägst 
volym. 
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Brandskydd 

 
Brandriskerna ska minimeras. 
 
Rökning är endast tillåtet utomhus. 
 
Heta arbeten får endast utföras av den som har ett aktuellt utbildningscertifikat 
och tillstånd från tillståndsgivaren. 
 
Alla på arbetsplatsen ska vara medvetna om var nödutgångar finns, liksom var 
brandsläcknings- och första hjälpen utrustning är placerad. 
 

Elsäkerhet 

 
Endast behörig installatör, eller elektriker som arbetar under behörig 
installatör, får göra ingrepp i elinstallationer på arbetsplatsen. 
 
Elkablar ska i allra möjligaste mån täckas eller hängas upp. Täckning ska inte 
skapa snubbelrisk. 
 
Alla elektriska verktyg, utrustningar och sladdar ska kontrolleras regelbundet. 
Defekt utrustning ska tas ur drift. 
 

Avfallshantering 

 
Åtgärder ska vidtas för att avfall/sopor hanteras på ett lämpligt sätt. 
 
Avfall från våra arbetsplatser ska källsorteras vid avsedd plats på arbetsplatsen. 
 
Farligt avfall ska sorteras ut och omhänder tas på det sätt som föreskrivs. 
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Kemiska produkter/Farliga ämnen 

 
Farliga ämnen får endast användas i enlighet med riktlinjer/instruktioner från 
utförd riskbedömning/arbetsberedning och tillhörande säkerhetsdatablad. 
 
UE ska alltid lämna uppgifter om vilka kemiska produkter/farliga ämnen de 
hanterar. 

 
Alkohol och droger 

 
En påverkad eller bakrusig person på arbetsplatsen är en fara för både sig själv, 
för sina arbetskamrater och sin omgivning. 
 
Alkohol och droger får inte finnas på våra arbetsplatser. Påverkade personer 
ska omedelbart avlägsnas från arbetsplatsen, respektive arbetsgivare ansvarar 
för att hemkomsten säkerställs. 


