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STC kommer till Gasverket 

 

 

 
 
Den 7:e juni implementerar vi STC på Gasverket.  
STC är ett leveransplaneringsverktyg som vi redan 
använder på Brofästet och nu rullar igång på Gasverket. 

Det innebär att ni som huvudentreprenörer själva 
kontrollerar och skapar koder till körgrindarna genom 
att boka transporter till era lastplatser. Programmet är 
relativt enkelt att hantera men det är viktigt att gå 
denna kurs så det blir rätt från början samt för att bli 
behörig.  
 
Om ni är underentreprenörer så är det 
huvudentrprenören som anmäler er till kurserna, ta 
kontakt med dem snarast för att få tid till utbildningen. 
 
Följande datum och tider erbjuder vi utbildning: 
 

• 21/5                  kl 10-11            Plats BLC  
 

• 23/5                  kl 10-11            Plats BLC  
 

• 28/5                  kl 10-11            Plats BLC  
 
Flera utbildningstillfällen kommer tillkommas vid efterfrågan. 
 

 
Påminnelse om nya ID06 2.0 
Den 20e juni kommer ALLA gamla ID06 kort att spärras 
vilket innebär att ni måste se till att ha de nya korten 
snarast.  
 
Glöm inte att ni måste aktivera det nya kortet hos oss 
för att komma in på era arbetsplatser. 

 
 

 
 
 

Stephan Wrang har ordet 

Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra 
Djurgårdsstaden. 

 

 

 

Arbete på hög höjd 
Återigen en dödsolycka, 11 maj, i NDS syskonprojekt 
Hagastaden. YA föll 8 våningar. Troligtvis bristande 
säkerhetsarbete. Skrämmande verklighet! 
Uppmaning att ni som har arbeten på hög höjd 
VERKLIGEN planerar, riskbedömer och förebygger risk 
för fall.  Ingen får ta några genvägar. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
Säkra lyft 
Ni som utför lyft av material. Samma som ovan, planera 
riskbedöm och förebygg så att lyftmomenten är säkra 
för alla parter, bland annat spärra av och se till att ingen 
befinner sig i riskområdet. 

 
Arbetsmiljöverket och Skatteverket kommer 
Var beredd på att Arbetsmiljöverket samt Skatteverket 
kan ”dyka upp” på er arbetsplats. Fokus för AV är bland 
annat fallskydd och SkV är det personalliggare. 


