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Stephan Wrang har ordet 
Stephan Wrang är arbetsmiljösamordnare för Norra 
Djurgårdsstaden. 

 
Dödsolyckor i Stockholm 
2 dödsolyckor har inträffat i Stockholm under de senaste 
veckorna. Uppmanar att alla verkligen planerar och 
riskbedömer sina arbeten. De flesta olyckorna orsakas bland 
annat av: 
 

• Fall- samt klämolyckor mot maskiner och 
arbetsfordon i början eller slutet på ett arbetspass. 

• Avsaknad av en eller flera säkerhetsåtgärder eller att 
dessa var otillräckliga. 

• Att ingen eller bristfällig riskbedömning har utförts. 

• Avsaknad av arbetsledning och/eller instruktioner 
saknats, varit bristfälliga, inte kända eller inte följts. 

• Att utrustning, maskiner och liknande var ofta 
bristfälliga till följd av bristande underhåll och 
kontroll.   

 
 
 

 
 
 
 
 

Kan ni inte arbeta säkert ska ni inte arbeta alls! 
Ta inga genvägar! 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

BLC, skalskydd och tungavstängning 
Har ni behov av att säkerställa att tredje man inte 
kommer in på området? BLC tillhandahåller nedan 
produkter inom ramen av skalskydd och 
tungavstängning.  
 

• Deltablock 
Betongbarriär i grå betong. BLC tillhandahåller 
DB80 i 6 och 2-meterslängder. 6-meterslängder 
finns även med belysning. BLC har även ett 
mindre sortiment av DB65 i 6 och 3-
meterslängder. 

• GPLINK 1.5 
Betongbarriär i grå betong. BLC tillhandahåller 
GPLINK 1.5 i 6 och 3-meters längder.  

• Tillfälliga skärmar 
Tillfälliga skärmar som kan monteras på DB80 
och GPLINK. Miljöspont tillverkad av återvunnen 
Hd poletyen. Skapar insynsskydd. Tillåter vepor 
och finns med genomskinliga sektioner. 

• Byggstaket 
 
BLC ställer ut skalskydd enligt överenskommelse med 
projektet, därefter kontrollerar vi skalskyddet 
kontinuerligt och åtgärdar sedan de brister som vi hittar. 
Vid intresse samt frågor kontakta oss på 
blc@ndslogistik.se . 
 

BLC utbildning  
Det finns nu möjlighet att anmäla sig till vår BLC 
utbildning för platschefer, arbetsledare med flera.  
Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av att 
vet mer om hur man i sitt arbetsplatsområde kan nyttja 
BLC på bästa sätt. I utbildningen kommer vi även gå 
igenom leveransplaneringsverktyget STC och hur man 
navigerar och hittar i verktyget.  

För att kunna anmäla sig till utbildningen måste en 
kundansökan vara gjord samt godkänd sedan innan. 
Utbildningstillfällena är 10 juni kl.13.00-14.00 samt den 
24 juni kl.13.00-14.00 och anmälan skickas till 
blc@ndslogistik.se .  
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