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Var synlig i mörkret 
Det börjar bli allt mörkare på dagarna och därför är 
det viktigt att vi är synliga för varandra. Se till att 
alltid använda varselkläder och rätt skydds-
utrustning på era arbetsplatser såväl som på 
allmän platsmark inom Norra Djurgårdsstaden.  

 

Visa att du har gått utbildningen 
Alla som har gått utbildningen hos oss på BLC 
kommer att få ett klistermärke att sätta på hjälmen. 
Detta symboliserar att du tagit del av utbildningen 
och att du är behörig att arbeta inom Norra 
Djurgårdsstaden. Klistermärken kommer att börja 
delas ut i nästa vecka. 

Ni i Västra som gått 
utbildningen fram tills nu 
får klistermärken i nästa 
vecka. De levereras till 
varje platskontor.  

Övriga är välkomna att 
hämta sitt klistermärke 
hos BLC.  

 

Skicka returtransporter till BLC 
Gör som JM AB och uppta inte egna ytor för 
material som ska gå i retur. 

Om ni har ställningsmaterial, pallar eller dylikt som 
ligger på arbetsplatsen och inte ska användas så är 
ni välkomna att skicka ner detta till BLC och låta 
returtransporterna gå härifrån istället. 

På så sätt får ni en renare arbetsplats och kan 
använda era ytor på ett effektivare sätt. 

 
 

Så klarar du avfallskravet 
Elisabet Höglund från Sveriges Byggindustrier 
föreläste i onsdags om hur entreprenörer kan bli mer 
resurseffektiva och klara kravet på max 20 kg 
avfall/m

2
 ljus BTA.  

Elisabet sa att det handlar om att förstå orsaker som 
genererar avfall och att i ett tidigt skede sätta in 
förebyggande åtgärder. Tips till entreprenörer: 

 Räkna på ett liknande projekt – hur mycket avfall 

blev det där och hur stort är glappet till kravet? 

 Kompetensutveckla er. 

 Ta fram åtgärder och prioritera. 

 Ansvarsfördelning – fördela uppgifter och utse en 

person som arbetar med resurseffektivitet. 

Företag som aktivt arbetat med avfallshantering och 
använt sig av idag kända tekniker minskade 
produktionskostnaden med 0,2-0,8 %. Mer tips finns 
på Sveriges Byggindustriers hemsida. 
 

http://publikationer.bygg.org/se/miljofragor/resurs--och-avfallshantering-vid-byggand__860

