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Generella ordnings- och skyddsregler gällande för 
entreprenörer som utför byggnads-, anläggnings-, 
och installationsarbeten i Vasakronans fastigheter.   
 
Dessa regler kompletteras av i förekommande fall de ordnings- och skyddsregler 
etc. som gäller specifikt för varje avtalat arbete. Om motstridiga regler finns 
mellan dessa Generella regler och de specifika reglerna så gäller de motstridiga 
specifika reglerna framför de i de Generella reglerna. 
 

Ordningsregler 

 Personal ska bära för arbetet lämplig och väl representativ klädsel samt  
inneha och bära ID06-kort väl synligt. Av arbetsmiljöskäl ska det inom 
arbetsområdet finnas minst en egen personal som talar, skriver, läser och 
förstår svenska språket. 

 Rökning är förbjuden. 

 Radioapparat o. dyl. får ej användas utan att tillstånd givits. 

 Bullrande och störande arbeten får endast bedrivas på tider som är särskilt 
överenskomna med Vasakronan. 

 Utrymnings-, tillträdes- och transportytor får ej användas som 
upplagsplatser. 

 Parkering av fordon får i förekommande fall endast ske på anvisad plats. 

 Arbetsområdet, inklusive för arbetena nyttjade bodar och lokaler, ska hållas i 
god ordning samt avstädas efter slutfört arbete. 

 

Skyddsregler 

 Personlig skyddsutrustning 
Personlig skyddsutrustning anpassad för arbetet ska alltid bäras. Utförande 
av personlig skyddsutrustning ska uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
Varselkläder skall användas där passerande fordonstrafik förekommer.  

 Skyddsanordningar 
Innan ett arbete påbörjas ska den som utför arbete alltid kontrollera att 
erforderliga avspärrningar och skyddsanordningar finns och är korrekta och 
säkert utförda.  

 Damm, lukt och buller.  
Skydd, arbetsmetoder, maskiner och verktyg ska väljas så att spridning av 
damm, lukt och buller till omgivningen minimeras.  

 Heta arbeten, brandrisk  
Brandfarliga Heta arbeten eller användande av brandfarlig vara får inte 
förekomma utan att Tillståndsansvarig gjort kontroll och lämnat tillstånd. 
Brandsläckare ska finnas till hands. Utrymningsvägar ska hållas fria.  

 Elsäkerhet 
Endast behörig installatör får göra ingrepp i elanläggning.  

 Hälsofarliga ämnen 
Vid användande av kemiska varor/material som har säkerhetsdatablad ska 
aktuella säkerhetsdatablad för dessa vara tillgängliga och genomgångna. 


