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OBLIGATORISKT ATT SPRIDA TILL SAMTLIGA CHAUFFÖRER
På www.betongtransporter.se kommunicerar vi löpande ut händelser rörande säkerhet inom betongtransporter.

Du har väl rätt personlig skyddsutrustning?
I de fall du hanterar betongelement är det viktigt att du har rätt utrustning och
följer lokala skyddsföreskrifter inom områden för lastning och lossning.

Hjälm med hakband
Skyddsglasögon
Reflexväst eller
varselklädsel
ID06-bricka

Skyddshandskar
Körinstruktioner

Skyddssele

Skyddsskor

Special

Saknar du ID06?
ID06 ingår som en del i utrustningen när du kör för Mantum.
Saknar du ID06, så hjälper Mantum dig att fixa ett.
ID06 för dig som arbetar
på arbetsplatser

ID06 för dig som fraktar
material till byggarbetsplatser

Från den 1 jan 2016 krävs enligt lag elektronisk personalliggare på de flesta arbetsplatser i Sverige.
Det innebär att det är krav på typ ID06 på byggarbetsplatser. ID06 skall vara utfärdat av den som
betalar ut lönen.

Lasta och lossa material, varor eller hjälpmedel
under kortare tid behöver inte registreras i personalliggaren. De flesta beställare av dessa tjänster
kräver trots detta att alla chaufförer har ID06, för att
de skall ha kontroll över vilka personer som släpps
in på byggarbetsplatsen. Ur ett säkerhetsperspektiv
är det viktigt att registrera sig i händelse av olycka,
så att en återsamlingslista kan tas fram ur ID06
systemet med samtliga personer som är på byggarbetsplatsen.

Läs mer och ansök om ID06-konto på
www.id06online.se
Vill du ha hjälp med administrationen av ID06 så
kan Lisette på MANTUM hjälpa dig men du måste
då ge henne en fullmakt. Ta kontakt med Lisette via
mail lisette.arnudd@mantum.se
Har du några funderingar så ta kontakt med din
trafikledare.
Läs mer om ID06 på www.id06.se

Mantum har kundkrav att ID06 skall ingå i den
personliga utrustningen för alla chaufförer.
Vill du ha hjälp att fixa ett ID06?
Använd din smartphone och ta ett foto på dig.
Skicka fotot, ditt personnummer, namn och åkeri till
tel 0709-111657.
Har du några funderingar så ta kontakt med din
trafikledare.
Läs mer om ID06 på www.id06.se

Glad sommar!
Prenumera på vårt nya nyhetsbrev.
Då får du alla nyheter i direkt i mailen.
Anslut dig på www.betongtransporter.se
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