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Ordnings- och 
skyddsregler 
 
Gäller på alla byggarbetsplatser inom Einar Mattsson 
Byggnads AB. Särskilda regler kan tillkomma på vissa 
arbetsplatser. 

Introduktion 
Innan du får jobba på Einar Mattsson Byggnads 
byggarbetsplatser måste du lära dig våra 
säkerhetsföreskrifter, ordnings- och skyddsregler och 
arbetsmiljörisker. Du behöver ett skriftligt intyg på att 
du har lärt dig det du ska. 
  
På en säker arbetsplats samarbetar vi  
Alla måste samarbeta för att arbetsmiljön ska vara 
säker. Du måste följa de ordnings- och skyddsregler 
som finns och använda den skyddsutrustning som 
krävs. Arbetsmiljön är allas ansvar och alla är skyldiga 
att löpande rapportera riskfyllt beteende eller riskfyllda 
situationer. Du rapporterar i det system som vid var tid 
är gällande på arbetsplatsen. Riskobservationer 
rapporteras alltid tillsammans med ett foto på den 
aktuella risken. På den dagliga styrningen ska 
säkerhetsgenomgång ske så att alla har ett säkert 
beteende varje dag och för att uppmärksamma aktuella 
risker i arbetsmomenten som pågår just nu. 

Under- och sidoentreprenörer ska vid särskilt 
riskfyllda/ nya arbetsmoment lämna riskbedömning 
och arbets-beredning till arbetsledningen innan arbetet 
påbörjas. 

Närvaroregistrering/ID06 
Enligt lag måste alla på arbetsplatsen anmäla sin 
närvaro elektroniskt. Detta görs med hjälp av ID06-
kortet som du ska bära synligt. Vid frånvaro görs 
anmälan till platsledningen. UE:s arbetsledare anmäler 
till Einar Mattssons platsledning vem som är 
sjuk/ledig.  

Besökare ska anmäla sig hos arbetsledningen för 
introduktion av regler på arbetsplatsen. Besökare 
måste ha skyddshjälm, varselväst och skyddsskor för 
att få gå in på området.  
 

Brandskydd och heta arbeten 
Innan brandfarliga varor hanteras måste du meddela 
projektets föreståndare om brandfarlig vara. 
Utrymningsvägar måste vara tydligt uppmärkta och alltid 
hållas fria. Brandsläckare och brandfilt ska finnas nära 
där varan förvaras. Varan måste finnas utmärkt på 
projektets APD-plan och material ska förvaras på ett 
brandsäkert sätt. Gas- och gasolflaskor ska förvaras på 
särskild plats när de inte används. Platsen för gas- och 
gasolflaskorna ska vara utmärkt på APD-plan och ha 
varningsskyltar. 
Kontrollera varje dag att alla vet var återsamlingsplatsen 
är och var närmaste utrymningsväg finns. 

Svetsning, skärning, arbete med rondell, lödning och 
arbete med öppen låga, så kallade heta arbeten, kräver 
att tillståndsansvarig har kontrollerat och givit särskilt 
tillstånd till arbetet. Inget arbete får starta utan att 
tillstånd har givits. För varje nytt hett arbete som ska 
utföras krävs nytt tillstånd. 

Behörighet och tillstånd 
Yrkesgrupper som exempelvis kran- och maskinförare 
kräver extra behörighet för att utföra sitt arbete, ska 
styrka sin behörighet genom att visa förarbevis för BAS-
U. Andra arbetsmoment, som till exempel heta arbeten 
och användning av motorkedjesågar, kräver särskild 
utbildning som ska styrkas med skriftligt tillstånd. 

Lyftanordningar, hiss, kran, grävmaskin etcetera ska vara 
besiktade enligt lagstadgade tidsintervall. Kopia på 
besiktningsintyg ska uppvisas för BAS-U före maskinen 
eller anordningen används. 

Personlig skyddsutrustning 
Skyddshjälm med hakrem enligt EN397 och skyddsskor 
med spiktrampskydd och skyddståhätta ska alltid bäras. 
Varselkläder är obligatoriskt inom arbetsområdet. 
Hörselskydd ska alltid tas med och användas vid behov. 
Besökare använder varselväst, inga andra.  

Där fast fallskydd saknas ska lift användas. I sista hand 
får fallskyddssele användas. Då måste en räddningsplan 
finnas och utföraren ska ha dokumenterade kunskaper. 
Övrig personlig skyddsutrustning ska användas vid 
behov, som exempelvis andningsmask, skyddsglasögon, 
handskar och lämpliga kläder för heta arbeten. 

Skyddsanordningar 
Skyddsanordningar ska alltid kontrolleras innan arbete 
påbörjas för att säkerställa att de är korrekt utförda. I de 
fall brister upptäcks ska de omedelbart åtgärdas/anmälas 
till arbetsledningen. För att förhindra att någon skadar 
sig måste tillfälliga avspärrningar sättas upp runt 
arbetsplatsen.   
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I de fall en skyddsanordning tas bort för att arbete ska 
kunna utföras, är det en skyldighet att återställa den. 
Kan inte skyddsanordningen 
återställas omedelbart efter utfört 
arbete ska arbetsområdet säkras och 
rapporteras till arbetsledningen. 
Slarv eller att du låter bli att 
rapportera kan innebära straffpåföljd 
i enlighet med Arbetsmiljölagen. 

Ordning och reda 
För att slippa och förhindra olyckor är det viktigt att 
alla hjälps åt att ha ordning och reda. 
Alla städar efter sig själva och du håller ordning under 
tiden du jobbar. Material förvaras där det står att just 
det materialet ska stå. För att minska byggdammet ska 
skrapa eller dammsugare med HEPA-filter användas. 
Du får inte sopa. 

Säkra lyft 
Det är inte tillåtet att gå under hängande last. Området 
där lyft sker ska spärras av. Alla som kopplar last ska ha 
utbildning i säkra lyft. 

Stegar och bockar 
Stegar får inte användas för att gå på annat än vid 
kortvariga arbeten, som ett byte av trasig lampa. Endast 
godkända stegar, arbetsbockar och arbetsplattformar 
får användas. 

Första hjälpen 
Utbildad personal inom första hjälpen ska finnas på 
arbetsplatsen och du ska kunna se vilka det är på 
anslagstavlan. Akutväska, hjärtstartare och 
förbandsmaterial och ögondusch ska finnas 
lättillgängligt på arbetsplatsen. Dessa ska vara utmärkta 
på arbetsplatsens APD-plan, och kontrolleras och 
kompletteras regelbundet. 

Elsäkerhet 
Endast behörig installatör får göra ingrepp i en 
elanläggning. Samtliga kablar ska skyddas genom att 
vara upphängda. Skadade kablar får inte användas alls. 
Skadade kablar ska tas ur drift och 
arbetsledningen ska meddelas direkt.  

Buller och vibrationer 
För att minska skadligt buller och vibrationer är det 
viktigt att alla hjälps åt att tänka på att välja maskiner 
som ger så lite buller och vibrationer som möjligt. 
Avskärma alltid högt bullrande arbeten. 
Ljudanläggningar, hörlurar eller högtalare får inte 
användas på Einar Mattssons byggarbetsplatser.   

Farliga ämnen 
Alla farliga ämnen som används på arbetsplatsen ska 
föras in i projektets kemikalieförteckning.   

I anslutning till kemikalieförteckningen ska 
säkerhetsdatablad finnas. Under- och sidoentreprenörer 
ska lämna sina säkerhetsdatablad till platsledningen. 
Farliga ämnen som asbest, härdplaster, kvarts och bly 
kräver medicinsk kontroll, tjänstbarhetsintyg och speciell 
utbildning enligt lag. 

Olyckor och tillbud 
Olycka eller tillbud ska omedelbart anmälas 
till platsledningen. 

Alkohol och droger 
Det är förbjudet att vara alkohol-eller drogpåverkad på 
Einar Mattssons arbetsplatser. Personer som är 
påverkade kommer omedelbart att avlägsnas 
från arbetsplatsen och åtgärder vidtas därefter. Alkohol- 
och drogtester förekommer och du har skyldighet att 
delta. Om du misstänker att någon på arbetsplatsen 
är påverkad ber vi dig att omedelbart kontakta 
platsledningen.  
Vi tror på att arbeta förebyggande. Det gör vi bäst 
genom att ta ett personligt ansvar. Till ansvaret hör 
att känna till ovan riktlinjer och följa dessa. Är vi chefer 
ser vi till att ha god kompetens i alkohol- och drogfrågor 
ur ett arbetsmiljöperspektiv, och agerar därefter.  
Definitioner: Begreppet alkohol och droger innefattar här alkohol, 
narkotika, läkemedel och dopning.  
 
Kränkande särbehandling 
Kränkningar och trakasserier får aldrig accepteras. Om 
detta förekommer ska arbetsledningen omedelbart 
kontaktas. 

Mobiltelefon 
Mobilanvändning gör att din uppmärksamhet 
minskar. Du måste vara i en säker position 
när du ringer. Mobilen får aldrig användas 
samtidigt som arbetsmaskiner används. 
Privata telefonsamtal gör du under din rast. 

Övriga ordningsregler 
Arbetsplatsens ordinarie arbetstider gäller. Arbete 
utanför ordinarie arbetstid får endast ske med 
överenskommelse med BAS-U. 
Husdjur är inte tillåtna på arbetsplatsen. 
Rökning får endast ske på anvisad plats. 

Konsekvenser 
Det blir konsekvenser av att inte ha följt våra ordnings- 
och skyddsregler. Bryter någon mot reglerna kommer 
du att varnas. Upphör inte beteendet, avvisas du från 
arbetsplatsen. För underentreprenörer har Einar 
Mattsson rätt att ta ut ett vite om 10 000 kronor vid 
förseelse från ordnings-  
och skyddsregler. 
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