Miljö- och Arbetsmiljökrav för Underentreprenörer
Ändamål
Genom att ytterligare förtydliga NRC Groups miljö- och arbetsmiljökrav som gäller för våra underentreprenörer
belyser vi hur vi gemensamt ska arbeta för en säkrare och tryggare arbetsplats och hur vi ska motverka negativ
miljöpåverkan. Det är en skyldighet och ett krav att underentreprenören tar del av och följer NRC Groups policys och
bestämmelser gällande miljö- och arbetsmiljö.

Gällande bestämmelser
Förutom de krav som tas upp i kontrakt så gäller de ordning- och skyddsregler samt projektspecifika regler då NRC är
BAS-U. I de fall som NRC inte är BAS-U ska man följa både NRC:s och BAS-U:s bestämmelser.

Rutin Introduktion
När underentreprenör får in ny personal måste personen utan dröjsmål anmäla sig till NRC:s platsledning. Detta för att
alla ska få en säkerhetsintroduktion och information om bland annat vilka risker som finns inom projektet samt vilka
skydds- och ordningsregler som finns. Ingen får påbörja ett arbete utan att ha genomgått denna introduktion.
Genomgången ska också bekräftas genom kvittens.

Arbetsgivaransvar
Ansvaret för egen personal åligger respektive entreprenör och styrs av Arbetsmiljölagen samt övriga lagar så som
Miljöbalken som också åligger entreprenören att följa.

ID06 samt närvaroregistrering
Underentreprenörer ska alltid bära företagsidentifikation i form av ID06-kort med sig. Enligt lag har alla som är
verksamma på arbetsplatsen skyldighet att anmäla sin närvaro elektroniskt. Detta innebär att alla som är verksamma
på arbetsplatsen själva ansvarar för att vara registrerade, dvs. registrera sig omedelbart när man kommer till
arbetsplatsen respektive när man lämnar den.

Utbildningskrav Safe construction training
NRC Group är medlem i Byggföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation som samlar bygg-,
anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige hållbart. Som medlem ska alla anställda som är verksamma på
byggarbetsplatser, i byggproduktion eller med produktionsrelaterade uppgifter gå en introduktionsutbildning inom
arbetsmiljöområdet.
Utbildningen informerar om och belyser de arbetsmiljörisker som finns inom byggsektorn och vad man kan göra för
att motverka dessa. Alla anställda på NRC men även underleverantörer och underentreprenörer som NRC Group
samarbetar med, vare sig de är medlemmar själva eller ej ska genomföra utbildningen.
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Rapporteringsplikt
Om felaktighet uppmärksammas i gemensamma skyddsanordningar eller andra observationer som kan påverka
miljön- eller arbetsmiljön, föreligger skyldighet att omgående rapportera detta till BAS-U / NRC:s platsledning. Även
olyckor och tillbud ska rapporteras.

Riskhantering
Alla UE ska innan arbeten utförs lämna sin riskbedömning till BAS-U. Den ska visa vilka risker som man ser och hur
man konkret ska förebygga dessa. Om arbeten påbörjas innan riskbedömningen har lämnats har NRC rätt att stoppa
arbetet samt att ta ut vite enligt gällande kontrakt.

Skyddsombud
Det ska finnas ett skyddsombud representerad för alla UE som minst har fem anställda sysselsatta i projekten. Namn
på dessa ska lämnas till BAS-U innan etablering.

Skyddsrond/ Miljörond
Skyddsronder ska genomföras enligt överenskommelse men minst var 14:e dag. NRC förespråkar att skyddsrond och
Miljörond i regel utförs samlat men undantag kan ske. Detta för att säkerställa att miljökrav efterlevs.

Skyddsutrustning
Det åligger underentreprenören att se till att deras personal har rätt skyddsutrustning samt även egna besökare.
Utrustningen ska vara hel och ren och företagsloggor ska vara väl synliga och korrekta.
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Skyddshjälm (EN 397 + EN 50365 vid användning i lågspänningsanläggningar) med hakrem samt skyddsskor
med spiktrampskydd och skyddsstålhätta ska alltid bäras.
Varselkläder enl. EN ISO 20471 ska bäras på överkropp. Normalt ska alltid varselbyxor användas men ¾ byxor
och kortbyxor kan användas efter dokumenterad riskanalys. Vid dålig sikt som tex i mörker, dimma och för
yrkesgrupper som eltekniker, spårsvetsare samt vid heta arbeten ska alltid långbyxa användas.
Ögonskydd i form av skyddsglasögon eller visir ska alltid medtas och användas där risk för ögonskador
föreligger.
Hörselskydd och handskar ska alltid medtas och användas vid behov.
Personlig fallskyddsutrustning ska användas om fast fallskydd inte finns eller inte kan användas.
Vid arbeten med brandfarliga arbeten krävs flamskyddade kläder.
Vid all sorts svetsning ska friskluftshjälm användas.
Lämpligt andningsskydd ska alltid användas vid arbete i miljöer där exponering för damm, gas eller rök
förekommer. Vid arbete där kvartshaltigt damm förekommer ska halvmask med P3-filter användas.
Personer som vistas tillfälligt i entreprenadområdet ska bära minst varselväst standard EN 471 Klass 2,
skyddsskor samt hjälm. Vid mörker och dålig sikt även varselbyxor.
Det ska finnas tydliga tryck med företagslogga på både jacka, tröja och väst.
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Skyddsåtgärder
Underentreprenören ska vidta de åtgärder som krävs för att säkra en bra arbetsmiljö för sin personal och skydda 3:e
man. Man ska fortlöpande kontrollera och underhålla sina maskiner, lyftredskap och anordningar. Gällande
besiktningsprotokoll ska lämnas till BAS-U. Underentreprenören ska se till att sin personal har rätt utbildningar och
kompetens som krävs för att utföra arbetet. Tänk på att rätt utbildning till sin personal också är en skyddsåtgärd och
ett krav tex för att arbeta på väg, inom spårmiljö, elsäkerhet och brand. Även utbildning i HLR är ett krav. Alla intyg
och eventuella hälsokontrollsintyg ska lämnas till BAS-U.
Byggställningar ska uppföras av utbildad personal. Underentreprenörers avspärrningar, skyddsräcken, skyltning och
andra allmänna skyddsanordningar ska följa de normer och krav som ställs. Om man måste ta bort annans
skyddsanordning för att kunna utföra ett arbete måste man återställa när arbetet är utfört samt säkra under tiden
arbetet utförs. Skyddsanordningar mm ska vara en stående punkt i entreprenörens skyddsrondsprotokoll. Om brister
upptäcks som annan ansvarar för ska detta utan dröjsmål meddelas BAS-U och arbetsledning.

Redskap, verktyg och handhållna maskiner
Personal som arbetar med maskiner där utbildningskrav finns som tex motorsåg ska kunna styrkas vid kontroll. Om ej
giltig dokumentation finns kan NRC avbryta arbetsmomentet. Eventuellt stillestånd betalas av aktuell
underentreprenör. Rätt verktyg ska användas för rätt ändamål så inte olyckor sker. Maskiner och verktyg ska vara
servade enligt tillverkarens riktlinjer för att motverka olyckor och tillbud.

Hållbarhet
NRC ställer hårda interna krav på att arbeta för att minimera sin klimatpåverkan. Dessa krav ska även UE följa.

Maskiner
Underentreprenörer ska hålla sin maskinpark som används inom NRC:s projekt servad och kontrollerad. Bevis för
detta ska kunna visas upp.
En minimering av transporter ska alltid eftersträvas i NRC projekt.
o
o
o

Varje maskin, som ska användas i uppdrag åt NRC, ska vara anpassad till sitt arbetsområde för minsta möjliga
miljöpåverkan.
Alla maskiner ska ha akutväskor för läckage i eller i direkt anslutning.
Krav på maskiners ålder, utsläppskrav mm se gällande kontrakt

Kemiska produkter
Underentreprenör ska till miljöansvarig redovisa en förteckning över kemiska produkter och säkerhetsdatablad för de
märkningspliktiga kemikalierna som kommer att hanteras på arbetsplatsen. Val av kemiska produkter ska utgå från
produktvalsprincipen att så långt som möjligt undvika att använda produkter och varor som kan medföra risk för
människa eller miljö, om de kan ersättas med sådana produkter som är mindre farliga.
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Avfallshantering
NRC:s generella mål är att så lite avfall som möjligt ska uppkomma i projekten.
Avfall sorteras främst i följande fraktioner:
o
o
o
o
o

Hushållsavfall (exempelvis avfall från lunchrum och från toaletter)
Farligt avfall (exempelvis spillolja, restkemikalier, batterier och lampor) FA ska förvaras i speciella FA-skåp/
avskilt från övrigt avfall. All FA ska redogöras för i enlighet med de nya rapporterings bestämmelserna till
Naturvårdsverket.
Brännbart verksamhetsavfall, trä, plast, gummi etc.
Metall, skrot, kabel etc.
Obrännbart avfall, betong mm

Vid misstanke om förorenade massor avbryts arbetet och miljöansvarig kontaktas för vidare hantering.
Alla transportörer ska kunna visa upp giltiga tillstånd samt transportdokument ska hanteras korrekt. Mottagare ska ha
de tillstånd som krävs för att få ta hand om avfallet.

Konsekvenser när NRC:s krav bryts
Om underentreprenör bryter mot NRC:s ordnings och skyddsregler eller arbetsplatsspecifika regler har NRC rätt att
omgående avvisa den enskilde arbetstagaren eller underentreprenören från arbetsplatsen. NRC har dessutom rätt att
begära ny personal. NRC har rätt att ta ut vite enligt kontrakt då underentreprenören meddelats att denne eller
dennes personal bryter mot någon av reglerna utan att vidta åtgärder. NRC kan även välja att avsluta samarbetet.
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