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Scaffolding Projects levererar ställningsbyggnation i Göteborg till alla typer av projekt 
– med kvalité och säkerhet i fokus. Vi erbjuder det lilla och det stora projektets 
helhetslösning vad gäller ställningsbyggnation – byggnadsställningar och 
industriställningar samt väderskydd för byggbranschen, privatpersoner och industrin. 

Vår ambition är att ingen ska skadas eller bli sjuk av arbetet.  

Vi arbetar därför löpande med att identifiera faror, bedöma risker och förebygga skador och 
ohälsa genom en kontinuerlig dialog med våra medarbetare 

Vårt förebyggande arbete omfattar både fysiska och psykosociala förhållanden. Vi bevakar 
arbetsmiljölagstiftning och andra arbetsmiljökrav och anpassar våra arbetssätt efter kraven 
samt följer beställarnas reglemente om skyddsregler på arbetsplats.  

Vi följer upp utfallet av vårt arbetsmiljöarbete och fortsätter att utveckla våra arbetssätt för 
att förbättra arbetsmiljön och vårt hälsofrämjande arbete. Vi arbetar aktivt och systematiskt 
med att ständigt med att förbättra vårt ledningssystem och arbetsmiljöarbete i samråd med 
samtliga medarbetare 

Arbete på byggen och motsvarande arbetsplatser innebär särskilda risker och därför gäller 
nedanstående säkerhetsregler: 

- Arbetsplatsens regler för personlig skyddsutrustning ska följas. Utöver det ska lämplig 
skyddsutrustning användas.  

- De ställningar som byggs ska vara säkra att använda. 
- Lämpliga skyddsanordningar ska användas. Skyddsanordningarna ska kontrolleras 

innan arbetet påbörjas. 
- Kranar, lyftanordningar, bygghissar och liknande utrustningar får bara användas om 

de är besiktigade och godkända. 
- Ingrepp i elanläggningar får bara göras av behöriga installatörer. Skadade elkablar får 

inte användas. 
- Heta arbeten får inte påbörjas och brandfarliga varor får inte användas utan 

brandskyddsansvariges tillstånd. Utrymningsvägar ska hållas fria och 
brandsläckningsutrustning ska finnas tillgänglig. 

- Om farliga ämnen måste användas ska riskerna beaktas och lämplig skyddsutrustning 
ska användas. 

- Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på 
arbetsplatsen. 

- God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Material ska förvaras på anvisade platser. 
Arbetsplatsens ordnings- och skötselföreskrifter ska följas.  

 
Vi har ett åtagande om att eliminera skador och ohälsa i arbetet genom att följa och tillämpa 
gällande lagar och regler samt skapa en företagskultur med säkerhetstänk.  


