
 

 

Pressmeddelande 
2020-01-22 

Världsunikt ID-kort ökar säkerheten på 

svenska byggarbetsplatser 

 
 
Idag införs det nya ID06-kortet som krävs för att komma in på samtliga svenska 
byggarbetsplatser. Syftet med ID06-kortet är att motverka oseriösa företag och 
deras möjlighet att använda svart arbetskraft. Peab har varit pådrivande för de nya 
reglerna och är en av initiativtagarna.  

 
 
– De nya hårdare reglerna behövs för att vi ska få en sundare konkurrens och mer 
ordning och reda i branschen. Fram till nu har oseriösa aktörer haft för lätt att verka på 
svenska byggarbetsplatser. Med det nya passerkortet blir det tvärstopp för dem, säger 
Linda Larsson, projektledare Nya ID06 på Peab.  

Problemet med obehöriga aktörer på svenska byggarbetsplatser har varit omfattande. 
Med det nya ID06-kortet tar byggbranschen nu ett krafttag. Från och med nu görs djupare 
kontroller av både företag och personal. Något som gör kortet unikt i sitt slag i världen.  

– De nya reglerna innebär förbättrad säkerhet. Men för att helt bli av med oseriösa 
företag krävs också uppföljning från myndigheter och andra samhällsfunktioner. Det är 
inget som byggbranschen ensam förmår att lösa, säger Linda Larsson.   

 

 
Några korta fakta 

 Kreditupplysning via UC tas på alla bolag som ansöker om det nya kortet. Betalar 
de sina skatter och avgifter? Har de skulder hos Kronofogden?  

 I det nya systemet tillåts inga så kallade lånekort. Dessa har tidigare missbrukats 
och lånats ut till obehörig arbetskraft av oseriösa underentreprenörer. 

 För att få det nya kortet görs en kontroll av hur många anställda bolaget har 
registrerat hos Skatteverket. Stämmer det med antalet utfärdade kort? Om inte är 
det en signal om obehörig arbetskraft, exempelvis sex anställda, men 30 
passerkort.   

 För att erhålla sitt personliga passerkort måste individen legitimera sig med 
BankID och pass. Detta försvårar för personer som vistas illegalt i Sverige att 
komma in på en byggarbetsplats.  

 
 
Bildtext: Peab är en av drivkrafterna bakom det nya ID06-kortet som införs på svenska 
byggarbetsplatser idag. Linda Larsson är projektledare för Nya ID06 på Peab.  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Kajsa Jacobsson, presschef Peab 
Telefon: 072-533 34 84 E-post: kajsa.jacobsson@peab.se 
 
Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en 
omsättning på 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och 
Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid 
NASDAQ Stockholm. 
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