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ARBETSPLATSINFO 

 
VÄLKOMMEN 

TILL DIN NYA ARBETSPLATS 

Kålseredsmotet 
Projektnummer: 98220012 
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Projektbeskrivning 
Hisingsleden ska byggas om för att bli säkrare och mer framkomlig. Vägen som idag har ett körfält i 

vardera riktning breddas till fyra körfält med mittseparering. Totalt rör det sig om en 2,2 km lång 

sträcka.  

 

Det skapas även bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafiken med en längsgående GC-väg 

parallellt med leden. En ny trafikplats, Kålseredsmotet, byggs med planskild bro över leden. Ytterligare 

två broar byggs för faunapassage och passage för gång- och cykelväg. 

 

 

 
Projektmål  
I och med projektets start har Betonmast tagit fram gemensamma mål för alla involverade i projektet: 

 

Arbetsmiljö: 0 olyckor med frånvaro.  

Rena skyddsrondsprotokoll. 

 

Rätt kvalitet: 0 fel vid slutbesiktning. 

 

 

Kommunikation: Mejl ska adresseras till dem som innehållet är relevant för och hanteras så 

snabbt som möjligt, med kopia till dem som berörs. Rubriken ska alltid 

innehålla Kålseredsmotet. 

 

Bygga varumärke: Vi respekterar varandra, vår omgivning och håller god ordning på 

arbetsplatsområdet.  

 

Miljö: Minimera antal transporter och transportsträckor. 

Vi arbetar aktivt med att främja åtgärder, material och tjänster som 

genererar miljövinster. 
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Risker 
 

Arbetsplatsen har som helhet följande risker som kräver särskilda åtgärder 
 
� Fallrisk 

� Risk att begravas under jordmassor och/eller sjunka ner i lös jord 

� Kemiska och biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och säkerhet 

� Arbete nära högspänningsledningar 

� Sprängning 

� Arbete med tunga byggelement 

� Passerande fordonstrafik 

� Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen 

� Risk för belastningsskador, klämskador, vibrationsskador, buller 

� Sociala faktorer som stress, hot och våld 

� Ensamarbete 

� Språk och arbetstagare från andra länder 

� Arbete med skogsavverkning 

� Covid-19 

 
 
 

För arbetsplatsens regler se: 
 
Ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen 
 

(anslås på arbetsplatstavla 
och delges vid inskrivning) 

  
 
Om olycka inträffar: 
 
Varslingsplan för olyckor och tillbud 
 

(anslås på arbetsplatstavla) 

Checklista för nödläge och arbetsplatsolycka 
 

(anslås på arbetsplatstavla) 
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BETONMASTS PLATSORGANISATION  
 
    

Platschef, BAS-U Platschef Bro Entreprenadingenjör  

   

 

Andreas Jonsson 
+46 (0)721 - 68 61 70 

Fredrik Wembratt 
+46 (0)738 - 50 86 64 

Alexandra Wetterström 
+46 (0)721 - 68 61 71 

 

    

Mätchef Ansvarig Arbetsledare Mark Ansvarig Arbetsledare Bro  

   

 

Tobias Lindell 
+46 (0)702 - 46 91 01 

Mats Olsson 
+46 (0)729 - 85 33 69 

Axel Björn 
+46 (0)734 - 47 32 40 

 

    

Arbetsledare Mark Praktikant   

  

  

Martin Tegenstrand 
+46 (0)707 - 73 72 14 

Aryan Maarof 
+46 (0)737 - 08 88 93 

  

 
Övriga kontaktpersoner: 
VD, Betonmast Anläggning   Jens Andreasson   +46 (0)708 - 80 78 06 
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Arbetsplatsinformation 
 

Objekt 
 

E6.20 Hisingsleden, södra delen, Kålseredsmotet 

 

 

Adress 
 

Gustaf Larsons väg 

 

 

Telefon arbetsplats 
 

Se platsorganisation samt Kontaktlista 

 

 

Beställare 
 

Trafikverket 

 

 

Projektansvarig (Byggherre) 
 

Karolina Petersen, Trafikverket 

+46 (0)706 – 79 49 78 

 

Samordnande 
Kontrollansvarig 
 

Zoran Kvocka, Trafikverket 

+46 (0)706 – 12 72 27 

 

Byggtid 
 

februari 2021 – juni 2023 

 

 

Entreprenadform 
 

Totalentreprenad 

 

 

UE & leverantörer Se Kontaktlista för projektet 

   



 

 

 

 

 sida 6 

 
PRAKTISKA DETALJER  
 

Arbetstider Ordinarie arbetstid kl. 06.30-16.00.  

Arbete efter ordinarie arbetstid skall skriftligen godkännas av Betonmast.  

 

Övertid Måste anmälas till platsledning minst 5 arbetsdagar före planerad start av 

övertidsarbeten. 

 

Arbetsplats-
information 

Arbetsplatsinformationstavlor sitter i entré på arbetsplatskontoret samt på 

anslagstavlan i manskapsbodarna. Där finner ni allmän information, 

arbetsmiljöplan och ordningsregler etc.  

 

Introduktion till 
arbetsplats och 
arbetsmiljö 

Denna arbetsplats använder sig utav digital inskrivning via Betonmasts hemsida 

betonmast.se (länk uppe i högra hörnet) 
 

Vid inskrivningen tillhandahålls följande dokument som även återfinns på 

arbetsplatstavlan: 

� Arbetsplatsinformation 

� Arbetsmiljöplan och riskanalys 

� Ordning- och skyddsregler 

� Trafikverkets etiska riktlinjer 

� Instruktion för att använda IA-appen 

� APD-plan  
 

Se till att du är uppdaterad på gällande arbetsplatsinformation genom att 

regelbundet läsa arbetsplatstavlan.  
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PRAKTISKA DETALJER  
 

Återsamlingsplats 
 

Vid återsamlingsskylt, se APD-plan. 

Ordningsregler Ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen delges vid inskrivning och återfinns 

på arbetsplatstavla 

 

Heta arbeten Arbetsplatsens tillståndsansvarige är  

Andreas Jonsson +46 (0)721 - 68 61 70 

 

Säkerhet – ID06 Samtliga personer som arbetar på arbetsplatsen ska ha ID06-kort samt giltig 

legitimation.  

Första registrering sker på arbetsplatskontoret efter att digital inskrivning har 

verifierats.  

IN/UT registrering ska därefter ske dagligen.  

 

Projektet använder även appen Ease CheckIn. 

Lägg till arbetsplatsen i appen genom att söka på projektnummer 98220012 

 

För frågor gällande ID06 kontakta:  

Martin Tegenstrand +46 (0)707 - 73 72 14 alternativt   

Alexandra Wetterström +46 (0)721 - 68 61 71 

 

Skyddsrond Skyddsronder genomförs varannan vecka. Betonmast skickar kallelse till berörda. 

Protokollen anslås på arbetsplatstavla. 

 

Städning  
och avfall 

Varje yrkesgrupp ansvarar för städning efter eget arbete. Farligt avfall tas om 

hand av respektive företag. Alla yrkesgrupper ansvarar för sina lastpallar och ser 

till att dessa transporteras bort utan dröjsmål. 

 

Vi vill ha en bra arbetsmiljö utan skräp och oreda. Därför måste alla ta sitt 

ansvar och bidra till ordning och reda. Varje företag ansvarar för sina egna 

verktyg och städar efter sig med egna hjälpmedel. 

 

Rökning Rökning är endast tillåtet på angivna platser. Se APD-plan. 

 

Lossning Var och en ansvarar för lossning av eget material.  

Vid lossning med kran måste personal ha utbildningen ”Säkra lyft”. 

Lossningsplatser enligt APD-plan. 

 

Parkering Parkeringsmöjligheter märks ut på APD-plan. 

Det är inte tillåtet att parkera så att arbetsplatsens utrymningsvägar blockeras.  
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ARBETSPLATSOMRÅDE 
  

Björlandamotet 

Volvomotet 

Kålseredsmotet 

Kålseredsmotet 

Gustav Larsons väg 
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LOGISTIKENS RIKTLINJER 
 

För att klara våra produktionsmål måste vi alla följa logistikens riktlinjer.  

 
Leverans 
� Vid större leveranser meddela ansvarig arbetsledare i god tid innan. 

� Var och en ansvarar för lossning av eget material. Vid lossning med kran måste personal ha 

utbildningen ”Säkra lyft”. 

 

Emballage 
� Emballage tas om hand omedelbart och slängs. 

 

Lager 
� Vid leverans skall material omgående transporteras till arbetsstället. Upplagsplatser för 

material se APD-plan. 

 

Framkomlighet 
� Vi är många på arbetsplatsen och vi vill att alla entreprenörer ska kunna jobba utan att vara i 

vägen för varandra. Material skall vara märkt med vem det tillhör, och förvaras på ett sådant 

sätt att det ej hindrar andra yrkesgrupper.  

 
Liftar/kranar 
� Märk upp liftar och kranar med företag och telefonnummer. Detta för att enklare kunna få 

dem flyttade vid behov. 
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Du är en del i detta projekt och att bidra med dina idéer, dina smarta lösningar och ditt goda 

humör har större påverkan än du tror. 

 

 

 

 

Varmt välkommen till Kålseredsmotet! 
 


