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Checklista - så skapar du en tryggare byggarbetsplats 

Inventera verksamhetens risker, planera skydds åtgärder och 
skyddsnivå. 

Utarbeta enkla och klara riktlinjer. Alla som ska  jobba på byg-
get, inkl. entreprenörer och leverantörer av  material, behöver 
få grundläggande  information om de rutiner och riktlinjer som 
ska gälla på  arbetsplatsen. 

Ta gärna kontakt med polisen inför en etablering. De kan ofta 
informera om hur  ”säkert” området har varit den senaste tiden 
och också ge ett och annat tips.

Att stöldmärka verktyg och maskindelar  underlättar 
identifiering,ochgörattvärdetpådensvartamarknaden
 minskar. Överväg gärna DNA-märkning. 

Ordentlig inhägnad med staket och grindar samt  inpassering 
kring arbetsområdet skapar ett bra skydd för arbetsplatsen. 

Upprätta rutiner och krav över vilka som ska ha tillträde till 
området – både anställda och leverantörer. Krav på ID06 ökar 
områdes skyddet. 

Bra belysning förebygger brott, särskilt på utsatta ställen och 
tänkta angreppsvägar.

Fotografera/videofilmautrustningenochupprättainventarie
förteckning. Det gör det lättare för polis och försäkringsbolag 
attidentifierautrustningenvidetteventuelltinbrott.

Tänk på placeringen av bygg- och förrådsbodar. Det ska vara 
svårt att köra upp bredvid bodarna. 

Stäng av tillfartsvägar med tillfälliga bommar eller andra 
 åtgärder som gör det svårare att komma fram till arbets platsen. 

Försedörrarmedcertifieradlåsenhetilägstklass3.Omhänglås
används,skadehalägstklass3/grade4förinvändiglåsning
ochklass4/grade5förutvändiglåsning.Motsvarandeklasser/
grades gäller för hänglåsbeslag.

Larm är avskräckande och kan användas  tillsammans med 
rörelsedetektorer och övervakningskameror.  Bilderna kan 
skickas antingen till kameramobilen, datorn  hemma, eller 
 lagras i ett  datachip någonstans i maskinen. Normalt sett 
 behövs inte tillstånd, men kontrollera först med Länsstyrelsen. 
Skylta tydligt!

Installera spårsändare i maskinerna. Om de stjäls, ökar 
 möjligheten att de kan lokaliseras. 

Placera containers på ett sätt som försvårar  angrepp och gör att 
risken istället ökar för att bli upptäckt.

Setillattcontainernharenstabilkonstruktionmedminst1,5mm
stålplåtruntom.Låsmedlåsbomochhänglåsilägstklass4/
grade5.

Ställ gärna ett fordon framför container så att  dörren inte går att 
öppna, även om låset bryts upp.

Placera aldrig dieseltanken vid infarten.  Installera låsbara lock, 
slangningsskyddochlarm.Medblåmärktdieselkanpolisen
snabbt konstatera om drivmedlet är stulet.

Förvara alltid stöldbegärlig utrustning som ex. handverktyg och 
mätinstrument väl  inlåsta i en säker förvaring. 

Lås in datorer eller likvärdiga värdesaker i säkerhets skåp som ni 
installerar i någon av bodarna under  kvällar, nätter och helger.

Säkerhetssamverkankanvaraeffektivtnärfleraentreprenad-
er pågår samtidigt inom ett  begränsat område. Då kan man till 
exempel dela på  kostnaderna för ronderande väktare. 

Det är aldrig fel att ha en dialog med kringboende och upp-
mana dem att hålla ett extra vakande öga.

Stoppa tjuven!
Polisanmäl  alltid 

alla stölder!


