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Vi i Veidekke

Obligatoriskt krav på skyddsglasögon
Det tar en sekund att bli blind

Från och med 1 januari 2014 utökar vi kravet på obligatorisk skyddsutrustning 
med skyddsglasögon och handskar. Alla som vistas på Veidekkes arbetspla-
tser skall minst vara utrustade med hjälm, varselkläder, skyddsskor, skyddsglasö-
gon och handskar. Speciella arbetsmoment kan kräva ytterligare personligt skydd.
 
Man skulle kunna tro att olyckor endast sker under den delen av dagen då aktivt 
produktionsarbete utförs, men en undersökning visar att olyckorna sker i lika stor 
utsträckning vid förberedelsearbete eller vid iordningställande. Därför räcker det inte 
med att bära skyddsutrustning enbart under den del av dagen som man ägnar åt 
produktionsarbete.

Samtidigt inför vi även krav på en grundläggande säkerhetsutbildning för alla som 
vistas på våra arbetsplatser. Vid godkänd utbildning får man ett Säkerhetskörkort

 
i hälsa arbetsmiljö och säkerhet. Praktisk innebär detta att alla som besöker våra 
byggen väl synligt ska bära ett Säkerhetskörkort i form av ett klistermärke. Det 
gäller samtliga som vistas på våra arbetsplatser från och med den 1 januari 2014. 

Säkerhetskörkortet är en markering på att man innehar grundläggande kunskap i hur 
man arbetar och agerar på en byggarbetsplats med säkerhet i fokus.

Varför skyddsglasögon? Tyvärr är ögonolyckor mycket vanliga och ger ofta bestå-
ende skador. De flesta ögonolyckor orsakas av flygande partiklar, smuts och damm 
och dessa går att undvika med skyddsglasögon. Något som man kanske inter tänker 
på är att dagligen vistas i byggdamm utan skyddsglasögon rispar hornhinnan, vilket 
försämrar synen när du blir äldre. 

Olika typer av skyddsglasögon. I första hand rekommenderar Veidekke att vi an-
vänder ”Maxim ballistic utility pack”, ett bältespaket med tre st. 3M Peltorlinser: klar, 
gul samt brons.

Det är viktigt att göra en riskbedömning och välja rätt typ av skyddsglasögon vid 
olika aktiviteter, t ex vid arbete med handhållna maskiner, olika slags svetsarbeten och 

vid hantering av olika kemikalier, t.ex. vid rengöring. I dessa 
fall krävs tättslutande skyddsglasögon (korgglasögon). Det 
viktiga är att du hittar skyddsglasögon som passar dig 
och det arbete du ska utföra och att du bär dem hela 
tiden.

Det kan kännas obekvämt och jobbigt att bära 
skyddsglasögon innan du vant dig, men alternati-
vet - att mista synen är flera resor värre. Man brukar 
räkna med en invänjningsperiod på ca två veckor. Blir 
du yr i huvudet och det inte går över, så kan du ha 
ett brytningsfel och behöver prova en annan typ av 
skyddsglasögon. 

Säkerheten först för alla på våra arbetsplatser!



Obligatoriskt krav på skyddshandskar
De flesta av våra olyckor är skär- & stickskador

Obligatoriskt krav på säkerhetsutbildning
Utbildning i arbetsmiljö, riskmedvetenhet, nödlägesberedskap, första hjälpen och HLR

Varför skyddshandskar? Händerna är dina vik-
tigaste redskap. I Sverige orsakar skador på fingrar 
och händer ca 15 000 besök på akuten. Maskin-
drivna kapar och sågar, knivar, yxor, m.m. är inblan-
dade i många olyckor. Huden behöver även skyd-
das från skadliga kemikalier, t.ex. hydraulolja, diesel, 
lösningsmedel som kan ge allergier eller i värsta fall 
cancer. Skydda därför dina händer! 

Använder du rätt skyddshandskar? Du måste 
tänka på att välja rätt skyddshandske till den akti-
vitet du utför. När du jobbar med maskiner är det 
särskilt viktigt att handskarna inte är för stora, an-
nars finns risken att de dras in i en rörlig maskindel, 
arbetar du med kemikalier så använder du en ke-
mikalieskyddshandske, svetsar du så använder du 
en svetshandske osv. Tänk igenom hur du skyddar 
dina händer.

2012 hade vi 79 skador varav 49 skärskador & 14 
ögonskador.

Varför säkerhetsutbildning? 
Veidekkes mål är ett skadefritt Veidekke och fler goda arbetsår för alla som jobbar hos 
och med oss.  Vi tror att om alla får den kunskap de behöver för att kunna bemästra de 
risker som finns på byggarbetsplatsen kombinerat med rätt förhållningsätt är det möjligt 
att nå målen. Vår säkerhetsutbildning bygger på att förstå vikten av ett värdeskapande 
samspel mellan alla på byggarbetsplatsen samt praktiska verktyg för att skapa förut-
sättningar så att alla kan få komma hem tryggt från jobbet.

I grunden handlar det om att ändra attityd hos alla oss på våra arbetsplatser så att vi 
själva skyddar oss optimalt, men att få människor att ändra attityd tar tid. Och under 
tiden sker fortsatt olyckor som många gånger är helt onödiga.

Vad ingår i utbildningen?
Utbildningen är uppbyggd i två delar:
1. Grundläggande säkerhetsutbildning och riskmedvetenhet. Denna del är obligatorisk  
    för alla som beträder byggarbetsplatsen
2. Praktisk nödlägesberedskap med första hjälpen och HLR är obligatorisk för  alla 
    Veidekkeanställda men aktiva UE och andra berörda på byggarbetsplatsen får med  
    glädje delta

Vid godkänd utbildning får man ett Säkerhetskörkort i 
HMS i form av ett klistermärke som sätts på ID06-kortet.
De sista åren har vi dessvärre haft för många allvarliga

-

olyckor. Vi har därför satt det ambitiösa delmålet att vi
ska ha fått bort två av tre skador innan 2015 i förhåll-
ande till dagens nivå.

Vi är alla ansvariga för säkerheten på våra arbetsplatser!
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