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Allmänna ordnings- och skyddsregler. 

Upprättad av MRK Stålbyggnader AB 

 

Vår arbetsmiljö 
 
En god hälsa, säkerhet och välbefinnande är en förutsättning för effektiv och lönsam 

verksamhet. Alla har rätt att komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll. Vårt 

mål är skadefria arbetsplatser i hela Sverige – alltid. Med detta som bakgrund 

ställer vi krav på att alla som uppehåller sig på våra arbetsplatser ska följa dessa 

regler. Vi vill skapa arbetsplatser där vi arbetar på ett sätt som inte riskerar Din 

eller någon annans hälsa eller säkerhet. Det är framför allt genom Dina kunskaper 

och engagemang som vi skapar förutsättningar för en säker arbetsplats. 

 

Dessa regler gäller i all MRK verksamhet och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika 

regler. 

 
Med anledning av Corona Viruset 

MRK följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer avseende Covid-19 

och agerar i enlighet med myndigheternas riktlinjer. Medarbetare med symptom på sjukdom stannar 

hemma. 

 
 
 
Risker i arbetet 
 
Risker för ohälsa och olycksfall förebyggs genom att regelbundet genomföra analys 

av samtliga arbetsmiljörisker på arbetsplatsen. Analysen kan omfatta riskinventering, 

minimikrav på personlig skyddsutrustning samt behov av avgränsning och / eller 

skyltning. Därefter vidtas åtgärder i form av arbetsberedning samt behov av ytterligare 

avgränsning och/eller skyltning, speciellt utifrån identifierade riskområdena 

samt arbeten med särskild risk (enligt AFS 1999:3). 

Riskinventeringar, arbetsberedningar och säkerhetsdatablad är viktig information för 

att Du ska känna till riskerna i Ditt arbete och vilka åtgärder som behöver vidtas 

innan arbetet påbörjas. Våra under- och sidoentreprenörer lämnar alltid uppgifter om 

risker (riskinventering) och förslag till åtgärder till arbetsledning och den 

samordningsansvarige. 

 

 

Fråga och ta hjälp om du är osäker! 

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall 

du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet. 
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Information och kompetens 
 
Alla som uppehåller sig på arbetsplatsen genomgår, innan arbetet påbörjas, en 

introduktion på arbetsplatsen innehållande minst arbetsmiljöarbetets organisation, 

reglerna på arbetsplatsen och aktuella risker. Efter genomförd introduktion kvitterar 

deltagaren att man tagit del, förstått och accepterat dessa. Alla som uppehåller sig på 

arbetsplatsen medverkar på möten samt i skydds- och miljöronder i den omfattningen 

som den samordningsansvarige kräver. 

Vid entrén / infarter till våra arbetsplatser finns det anslag som beskriver våra 

säkerhetsregler. Skulle extra krav på skyddsutrustning krävas inom delar av 

arbetsplatsen anslås detta vid avgränsningen för det aktuella arbetsområdet. 

 

Återkommande säkerhetsinformation genomförs löpande till alla som uppehåller sig 

på arbetsplatsen. 

De som erfordrar extra behörighet för att utföra sitt arbete, exempelvis kranförare, 

ställningsbyggare, elektriker med flera, ska styrka sin behörighet genom att visa 

skriftlig dokumentation för arbetsledningen eller den samordningsansvarige. 

Alla på arbetsplatsen ska bära företagskortskort väl synligt. 

 
 
Ordning och reda på arbetsplatsen 
 
Byggarbetsplatsen skall alltid hållas strukturerad, ren och snygg. 

God ordning och reda på arbetsplatsen - inklusive i personalutrymmen - förebygger 

olycksfall, skapar god framkomlighet och trivsel. 

Att slänga cigarettfimpar på och intill arbetsplatsen är oprofessionellt, äckligt och skall 

absolut inte förekomma på MRK byggarbetsplats. 

 

Inom arbetsområdet får bilparkering endast ske på anvisad plats för att 

upprätthålla säkerheten på arbetsplatsen. Förbindelseleder, transport- och utrymningsvägar får 

aldrig blockeras. Förskjuten och / eller inarbetning av arbetstid får inte förekomma utan 

skriftlig överenskommelse med arbetsledning eller den samordningsansvarige. 

 

 

Personlig skyddsutrustning 
 
Personlig skyddsutrustning används för att ge betryggande säkerhet mot ohälsa och 

olycksfall, och tillhandahålls genom respektive arbetsgivares försorg. Användaren 

ansvarar för att utrustningen underhålls och förvaras så den bibehåller sin 

skyddseffekt och hygieniska standard. 

Hjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddstålhätta skall användas 

om det inte är uppenbart obehövligt, detta på alla bygg- och anläggningsarbetsplatser (under 

hela projektets gång) och i fast produktionsverksamhet. Alla som uppehåller sig utomhus på 

våra bygg- och anläggningsarbetsplatser samt i fast produktionsverksamhet skall bära 

godkända varselkläder. Om analys visar att det finns risk för ögonskador, bullerskador och 

skador på andningsorgan med mera ska åtgärder vidtas. Om det finns kvarstående risker 

används lämplig skyddsutrustning. 
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Skyddsanordningar 
 
Om arbetet innebär att någon annan kan skada sig måste en tillfällig avspärrning 

sättas upp kring det aktuella arbetsområdet. 

Måste en skyddsanordning tas bort för att utföra ett visst arbete, är det den som tar 

bort skyddsanordningen som är skyldig att återställa den. Om skyddsanordning inte 

kan återställas omedelbart ska detta rapporteras till arbetsledningen och den 

samordningsansvarige. 

 

 

Innan Du påbörjar ett arbete ska Du alltid kontrollera att erforderliga 

skyddsanordningar är korrekt och säkert utförda. De finns där för Din säkerhet! 

 

Vid risk för fall (2 meter eller mer) elimineras i första hand risken genom planeringsåtgärder, 

ställningar med skyddsräcken, skylift, skyddstäckningar eller andra 

tekniska skyddslösningar. I andra hand används exempelvis skyddsnät eller annat 

kollektivt skydd och i tredje hand används personlig fallskyddsutrustning. Stegar får 

endast användas i enlighet med riskinventering / arbetsberedning eller undantagsvis 

med produktionschefs tillstånd. 

 

 

Bullrande verksamhet 
 
Alla som arbetar på arbetsplatsen har ett ansvar för att minska hörselskadligt och 

störande buller i syfte att minska risk för hörselskador, inte uppfatta larm, signaler 

eller motsvarande. Åtgärder vidtas dels genom att använda maskiner och utrustningar 

som ger så lite buller som möjligt och dels genom att avskärma speciellt bullrande 

verksamhet. 

Ljudanläggningar (radio, hörselkåpor med radio, cd spelare eller motsvarande) får 

endast tas med och användas efter godkännande av arbetsledningen och den 

samordningsansvarige. 

 

 

Brandskydd 
 
Alla på arbetsplatsen ansvarar för att känna till utrymningsvägar och återsamlingsplats, 

att hålla dessa fria samt var tillräcklig och godkänd släckutrustning (brandsläckare 

etc) finns att tillgå. Gasflaskor ska - då de inte används - samlas på anvisad 

och varningsskyltad plats. 

Innan arbete med ”heta arbeten” eller arbete med brandfarlig vara utförs ska alltid 

den brandskyddsansvarige kontaktas. Med heta arbeten menas främst svetsning, 

skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat 

arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Heta arbeten får inte påbörjas 

utan den brandskyddsansvariges kontroll och tillstånd. Brandförsvarsföreningens 

anvisningar och checklista för heta arbeten ska uppfyllas. 

Halogenlampor samt rondell / vinkelslip får ej användas utan produktionschefens 

tillstånd. 
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Besiktningspliktiga maskiner och anordningar 
 
Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste 

besiktigas med vissa tidsintervall. Utrustning som saknar uppgift om godkänd 

besiktning får inte användas på arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska uppvisas för den 

samordningsansvarige innan något arbete får påbörjas. 

 

 

Elsäkerhet 
 
Det är endast personal med elbehörighet som får göra ingrepp i en elanläggning. 

Elkablar skadas lätt varför de inte får ligga oskyddade där skaderisk föreligger. 

Upptäcks en skada på en elkabel / anläggning skall denna omgående bytas / åtgärdas. 

 

 

Avfallshantering 
 
Avfall från våra arbetsplatser källsorteras där material läggs på anvisad plats. Särskilt 

viktigt är att farligt avfall sorteras ut och omhändertas på det sätt som föreskrivs. 

Exempel på farligt avfall är spillolja, asbest, kemikalierester, slam, smörjfett, 

oljeskadat material, batterier och lysrör. 

 

 

Kemiska produkter / Farliga ämnen 
 
För hälso- och miljöfarliga varor innehållande farliga ämnen som hanteras på våra 

arbetsplatser, skall det finnas en förteckning med tillhörande aktuella säkerhetsdatablad 

tillgängliga för alla medarbetare. 

Under- och sidoentreprenörer ska lämna uppgifter om vilka kemiska produkter / 

farliga ämnen (inkl. säkerhetsdatablad) de hanterar till den samordningsansvarige. 

 

Du som använder kemiska produkter / farliga ämnen - hjälp till att bevaka att 

arbetsledningen ger dig information om riskerna samt vilka åtgärder som 

behöver vidtas, innan arbetet påbörjas. 

 

Vid arbete med vissa ämnen t ex asbest och härdplaster krävs lagstadgade 

hälsoundersökningar, medicinsk kontroll samt speciell utbildning. 

 

 

Alkohol och droger 
 
Alkohol och droger får inte finnas på våra arbetsplatser. Påverkade personer ska 

omedelbart avlägsnas från arbetsplatsen. För att skapa en säker arbetsplats är det 

allas ansvar att anmäla misstankar om missbruk till arbetsledningen eller skyddsombudet. 

Att slänga cigarettfimpar på och intill arbetsplatsen är strängt förbjudet. 


