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Utbildning

Krav rördrivningstjänster
Ska ha yrkesbevis/körkort för aktuell maskintyp.
Ska ha genomgått EBR:s maskinförarutbildning.
Trafikverkets kurs ”Säkerhet på väg”.
Utbildning Hjärt - Lungräddning
Leverantören skall vara utbildad i och följa Trafikverkets
gällande regler kring Utmärkningsansvarig.
1. ESA Instruerad person – icke elektriskt arbete lärarledd/Elearning grundutbildning/repetition
intervall 3 år
Utbildningsbevis på godkänd genomförd utbildning skall kunna
uppvisas vid anmodan
2. E-learningutbildningen skall för varje arbetsplats vid
respektive tillfälle kompletteras med ESA
tillträdesbevis ”ESA Överenskommelse om tillträde”.
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Krav vid kabelförläggning – KRAV 05:17

K

Kabelförläggning (KJ41) vid arbeten i egen regi

K

Arbete med förläggning av elkabel eller kabelrör i mark klassas enligt
elsäkerhetsföreskrifterna som ett elinstallationsarbete. Den som utför denna typ av arbete
behöver därför ha en egen auktorisation och ett egenkontrollprogram och vara registrerad hos
Elsäkerhetsverket inom relevanta verksamhetstyper.
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Utsättning

Beställaren ansvarar för utsättning kablar, kulvertar och dylikt. Leverantören skall i förväg
förvissa sig om att erforderlig utsättning ägt rum.

Confidentiality: C2 - Internal
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Särskilda bestämmelser om maskin och arbetskraft

Leverantören skall inhämta beställarens tillstånd beträffande transport och förvaring av
maskiner och tillbehör samt drivmedel.
Leverantören skall följa gällande regelverk vid framförande av bandburna maskiner.
Leverantören ansvarar dessutom för att
• maskin med tillhörande utrustning är komplett och i gott skick samt uppfyller
myndigheternas och den lokala skyddsorganisationens krav på säkerhet.
• giltigt besiktningsbevis kan uppvisas för sådana maskiner eller redskap som kräver
besiktning enligt lag. Entreprenören ansvarar för alla nödvändiga myndighets tillstånd
för maskinens framförande. Samtliga tillstånd och besiktningsbevis skall kunna
uppvisas före och under arbetets utförande.
• maskin, där föraren har svårighet att överblicka vad som sker vid backning, skall vara
utrustad med godkända varningssignaler (ljud och ljus i kombination).
• Vid förvaring av flytande kemikalier som ej förvaras i farmartank ska spillskydd finnas om

•
•
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Confidentiality: C2 - Internal

större mängd (200 lit. Fat eller mer) förvaras direkt på mark utomhus. Valet av spillskydd
styrs av vilken mängd som förvaras. Spillskyddet ska kunna kvarhålla största behållarens
volym plus 10 % av övriga behållare som förvaras inom invallningen/spillskyddet
Vid förvaringsstället för flytande kemikalier/oljor ska sanerings/absorptionsmedel finnas.

Leverantören och dess personal kan tala, läsa och förstå svenska.
Maskinen/förare ska följa normal arbetstid på arbetsplatsen

