Veidekke inför två nya krav från 1 juli 2021
1. Veidekke inför krav på registrering av utvalda utbildningar i ID06
kompetensdatabas från 1 juli 2021.
Varför ett nytt krav?
Veidekke har tillsammans med Skanska, Peab, JM (och ID06) drivit ett gemensamt arbete med att ta ytterligare steg framåt för att skapa säkrare arbetsplatser. Tillsammans har vi identifierat ett antal högriskmoment
och för dessa bestämt att godkänd och kvalitetssäkrad utbildning ska vara genomförd och registrerad i ID06
kompetensdatabas och därmed synligt på ID06 kortet.
Entreprenörens medarbetare ska ha genomfört relevant och godkänd utbildning för det arbetsmoment som
ska utföras innan personalen kommer till arbetsplatsen. Utöver detta ska utbildningsbevis/certifikat för nedan
listade kravutbildningar vara synliga på ID06 kortet senast vid nedan angivna tidpunkter:
Är inte utbildningen synlig på ID06 kortet eller finns digitalt har Veidekke rätt att ta ut en administrativ avgift
om 500 kr per person, per utbildning och arbetsplats.
Gäller för följande utbildningar från 1 juli 2021:
Asbest
+ Asbest - särskild utbildning (krav för sanering)
+ Asbest, kompletterande utbildning (efter fem år)
Heta arbeten
+ Heta arbeten/ Brandfarliga arbeten
Byggbranschens säkerhetsutbildning (SAFE Construction Training)
Mars 2022
EL-säkerhet
+ ESA Instruerad
Härdplast
Kemiska arbetsmiljörisker (Härdplast)
Arbete På Väg
+ Arbete på väg Steg 2:1
+ Arbete på väg Steg 2:2
+ Arbete på väg Steg 2:3
+ Arbete på väg Steg 3
Mars 2023
+ Mobila arbetsplattformar
+ Säkra lyft
+ Ställning
+ Fallskydd

2. Nytt koncernkrav för kapmaskiner av typ motorkap
Varför ett nytt krav?
Handhållna kapmaskiner av typen motorkap har orsakat flera olyckor på Veidekkes arbetsplatser med
allvarliga personskador som följd. Maskinens kraft gör att användaren inte kan hålla emot om klingan ”nyper”,
med följden att maskinen kastas bakåt mot användaren.
Krav för kapmaskin av typ motorkap
För att förhindra incidenter ställer Veidekke följande krav:
Om en handhållen kapmaskin av typ motorkap med roterande klinga ska användas ställs det krav på att
maskinen har en säkerhetsfunktion som gör att klingan stannar omedelbart om maskinen kan få ett kast.
I nuläget (april, 2021) finns endast en maskin som uppfyller koncernkravet - Stihl TS 440 Quick Stop länk

Om ni anser er ha stora hinder att uppfylla dessa krav på säkerhetsfunktion på motorkap när ni ska utföra
arbete på Veidekkes arbetsplatser, vänligen återkom till din kontaktperson som är ansvarig för tecknat avtal
mellan Veidekke och ert företag.
Vid eventuella frågor vänd Er till:
 Veidekke HMS Sverige - Lisa Högberg, Maria Wernius, Karin Waldén eller Ewa Karina Sahlqvist
 Den kontaktperson som är ansvarig för tecknat avtal mellan Ert företag och Veidekke
När det gäller frågor som handlar om att koppla utbildningsbevis till ID06-kortet finns mer information på
https://www.id06kompetensdatabas.se/

Med vänlig hälsning,
Veidekke Entreprenad AB
Solna april 2021
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